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ПРОЕКТ „ДА ВЪЗРОДИМ ТРОЛЕЙБУСНИЯ
ТРАНСПОРТ В ПЛОВДИВ”

ЛЮБОМИР АВРАДАЛИЕВ, СНЕЖИНКА КОНСТАНТИНОВА

Университет по хранителни технологии – Пловдив, Стопански факултет1, 2

lub4o.1995@abv.bg1, sks_ko@abv.bg2

Резюме: Проектът „Да възродим тролейбусния транспорт в Пловдив” е създаден с
цел да се възвърне най-екологичният транспорт, който е съществувал в град
Пловдив. Проектът ще кандидатства по Европейска оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014  2020 г.” Община Пловдив към
този момент няма общинска транспортна фирма, поради тази причина е възможно
създаването на такава. Общинската транспортна фирма ще осъществява
дейностите свързани с проекта. Тя ще сключва договори с фирмата, която ще
построи новото тролейбусно депо; с фирмата, която ще осигури тролейбусите; с
автошкола, която ще обучи бъдещите тролейбусни шофьори. Тази важна за града
ни инвестиция, ще спомогне за борбата срещу замърсяването на въздуха и околната
среда, ще има възможност да представи Пловдив в добра светлина, като
предпочитан за живеене град. Чрез тролейбусния транспорт ще успеем да създадем
по-голям комфорт за гостите на града, тяхното придвижване без замърсяване.
Тези подобрения се надявам да допринесат да заживеем в още по-модерен и по-чист
град.

Ключови думи: транспорт, тролейбус, екология, Пловдив

PROJECT “TO REVIVE TROLLEY TRANSPORT
IN PLOVDIV”

LYUBOMIR AVRADALIEV1, SNEZHINKA KONSTANTINOVA2

University of Food Technologies – Plovdiv, Faculty of Economics1, 2

lub4o.1995@abv.bg1, sks_ko@abv.bg2

Abstract: The project “To Revive Trolley Transport in Plovdiv” was created in order to
regain the most environmentally friendly transport that existed in the city of Plovdiv. The
project will apply for European Operational Program “Transport and Transport
Infrastructure 2014 – 2020”. The Municipality of Plovdiv does not currently have a
municipal transport company, so it is possible to create one. The municipal transport
company will carry out the activities related to the project. It will conclude contracts with
the company that will build the new trolley depot; with the company that will provide the
trolley buses; with driving schools that will train future trolleybus drivers. This important
for our town investment, will help to combat air and environmental pollution, will be able
to present Plovdiv in good light, as a preferred city to live. By trolley transport we can
create more comfort for tourists, their movement without pollution. I hope these
improvements will help us live in an even more modern and cleaner city.

Key words: transport, trolleybus, ecology, Plovdiv
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1. Въведение

Тролейбусният транспорт е един от най-
екологичните в света. Той съществува много
преди появата на днешните електромобили и
електробуси. Техният начин на захранване и
задвижване е чрез контактна мрежа, окачена на
стълбове, по която преминава електрически ток.
Тролейбусите осъществяват контакт с мрежата
чрез своите тролейбусен метален прът
завършващ с метален накрайник.

Новите модерни и съвременни
тролейбуси имат възможност и за придвижване
чрез дизелово гориво, когато липсва контактна
мрежа или има авария по нея. Изминатото
разстояние с дизел може да бъде изключително
малко поради малкия обем резервоар, с който
разполагат тролейбусите.

2. Изложение

Първият пловдивски тролейбус потегля
за първи път на 6 януари 1956 година. Неговият
маршрут е бил от бул. „Коматевско шосе” до жп
гара „Филипово”. През м. октомври 2012 година
за последен път се движат тролейбуси по
улиците на град Пловдив. Контактната мрежа е
в много лошо състояние, а на места е ограбена
или свалена.

Чрез Европейската оперативна програма
„Региони в растеж” в периода 2007 ‒ 2013
година – Плевен и Пазарджик успяха да обновят
изцяло тролейбусните си паркове, като това са и
единствените градове в България, в които почти
изцяло се превозват пътници чрез тролейбуси.

3. Цели

3.1 Да се възстанови изцяло тролейбусният
транспорт в град Пловдив и в последствие да
се намали автобусния.

3.2 Да се осигури ефективно, устойчиво
подобряване на услугата на градски
транспорт Пловдив.

3.3 Подобряване на състоянието на околната
среда чрез намаляване на емисиите, чрез
развитие на тролейбусния транспорт, като
екологичен транспорт.

3.4 Подобряване на трафика и безопасността на
транспорта.

3.5 Подобрен достъп на хората с увреждания до
системата на градския транспорт.

3.6 Разкриване на нови работни места.

4. Целева група

Главно целевата група, към която е
насочен проектът, са гражданите на град
Пловдив в активна трудоспособна възраст, с цел

удобство и един по-устойчив и ефективен
градски транспорт.

Проектът ще бъде полезен и за гостите
на града.

5. Компоненти на проекта

Компонент 1:
Електронна система за таксуване на пътниците.

Компонент 2:
Система за контрол и управление на
обществения транспорт и електронни
информационни табла, базирана на GPS.

Компонент 3:
Рехабилитация на тролейбусната
инфраструктура – боядистване на стълбове и
цялостна подмяна на контактната мрежа (с
изключение на бул. „Източен”, от бул. „Христо
Ботев” до бул. „Княгиня Мария Луиза”).

Компонент 4:
Изцяло възстановяване на мрежата по бул.
„Карловско шосе”, ул. „Стефан Стамболов”,
бул. „Христо Ботев”, бул. „Санкт Петербург”,
бул. „Асеновградско шосе”, пред Профилинк
(бивш завод „Пишещи машини”) и бул. „Васил
Априлов”.

Компонент 5:
Допълнително окачване на мрежа по бул.
„Руски” и ул. „Победа”, както и по бул.
„България” от бул. „Васил Априлов” до бул.
„Цар Борис III Обединител” (до първото кръгово
на Панаира).

Компонент 6:
Закупуване на изцяло нови тролейбуси.

Компонент 7:
Изграждане на ново тролейбусно депо по
стандарт на ЕС.

Компонент 8:
Предложения за евтини шофьорски курсове за
категория Ттб (настояща категория D), за да има
възможността в градът ни има хора, които да
могат да управляват тролейбуси.

Компонент 9:
Облагородяване на спирки на обществения
транспорт.
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6. График на дейностите и
продължителност на проекта

Таблица 1. Обща продължителност
на проекта

Обща продължителност на проекта
Планирано начало на
проекта 01.10.2019 г.

Планиран край на
проекта 01.06.2021 г.

Срок за изпълнение 20 месеца

(Подробно описание и поетапност на
компонентите – Приложение 1)

Проекта ще се изпълнява на няколко
етапа през 20 месеца!

Компонентите ще бъдат изпълнявани
постепенно!

Таблица 2. Поетапност за
изпълнение на проекта

Етап Компонент за изпълнение

Етап № 1 Компонент
№6, №7 и №8

Етап № 2 Компонент
№3, №4 и №5

Етап № 3 Компонент
№1, №2 и №9

* По компонент №6 – Преди да
стартира проекта, но след подписан вече
договор за изпълнението му или в началото на
проекта да се разгледат офертите за нови
тролейбуси и тяхното бързо доставяне.

* По компонент №7 – Също като при
Компонент №6 преди да стартира проекта, но
след подписан вече договор за изпълнението му
или в началото на проекта незабавно започване
на строеж на ново тролейбусно депо по
европейски стандарт. Срок за построяването му:
6 месеца!

* По компонент №8 – Сключване на
дългогодишен договор с фирма за шофьорски
курсове, на която ще и бъде предоставен
тролейбус, чрез който ще може да обучава
бъдещи тролейбусни шофьори.

* По компонент №3, №4 и №5 – Преди
пристигането на новите тролейбуси в гр.
Пловдив, незабавно премахване, възстановяване
и окачване на допълнителна мрежа в града.

* По компонент №1 и №2 е
задължително също като Компонент №6 и №7
преди да стартира проекта, но след подписан вече

договор за изпълнението му или в началото на
проекта да се разгледат офертите за монтирането и
поддържането на електронна система
включително електронни информационни табла и
GPS.

* По компонент №9 – след приемането
на всички оферти за тролейбуси и електронни
системи е ред на облагородяването на спирките,
както и поставянето на табели и табла, които да
дават информация за тролейбусния транспорт.

7. Очаквани резултати

 Намаляване на вредните емисии във
въздуха;

 Осигуряване на бърз и комфортен
тролейбусен транспорт;

 Модернизиране на транспорта;
 Подобряване на трафика и безопасността

на транспорта;
 Разкриване на нови работни места;
 Възможност на хората с увреждане да

използват безпроблемно тролейбусния
транспорт.

8. Бюджет

Разходите, които трябва да бъдат
направени са за подмяната и очакването на
новата контактна мрежа, боядисването на
стълбовете, облагородяване на спирките,
внедряване на Електронно таксуване и GPS,
както и закупуването на нови тролейбуси.

Необходима е покупката на 600 км
(двупосочно, удвоен) меден проводник за
тролейбусната контактна мрежа, освен това са
необходими още различни консумативи за
закрепяне на тролейбусните жици, лостове,
което да държат мрежата, боя за стълбовете,
както и кабели, които ще захранват жиците!
Други разходи ще бъдат извършени за сделките
за построяване на ново тролейбусно депо,
закупуването на 70 нови тролейбуса, GPS-и,
системата за електронно таксуване и
въвеждането и в експлоатация чрез електронни
табла и облагородяването на спирките.
(Подробно описание на бюджета – Приложение 2)

9. Устойчивост на проекта
Проектът ще се управлява от

транспортната фирма към Община Пловдив.
Фирмата, която ще управлява проекта ще следи
за спазването на сроковете по представената
схема. Постоянната връзка между транспортната
фирма и фирмите изпълнители на отделните
част от проекта ще спомогне за по-доброто и по-
бързото изпълнение на проекта.
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Надяваме се, че Община Пловдив ще
подкрепи този проект, тъй като транспортната
фирма ще бъде нейна, което ще донесе приходи
за общината. Ще очакваме подкрепа от страна
на гражданите на гр. Пловдив, от местните и
българските национални медии, както и от
страна на инициативния комитет на гр. Пловдив.

Един проект може да бъде устойчив, ако
неговите резултати продължат да бъдат полезни
за по-дълъг период от време. Затова главната
целева група ще има шанс да изразява своето
мнение чрез различни източници и по този
начин ще успеем да запазим постигнатото за
дълго време, т.е. изграденият тролейбусен
транспорт да запази вида си и дори да се развива
все повече и повече. Ако транспортната фирма
не си върши достатъчно добре работата и
изостави задълженията си и не поддържа в
изправност тролейбусният транспорт ще се
сигнализира до съответните институции.

Поддръжката на тролейбусния транспорт
е доста скъпа, но след такава голяма инвестиция
сме длъжни да осигурим надежден, бърз и
екологичен  транспорт и да следим за неговото
правилно стопанисване.

10. Оценка и контрол върху реализацията
на проекта

Оценка
Оценката ще представлява крайният

резултат, който е постигнат след реализирането
на проекта. Ако бъде осъществен проекта в
рамките на 20 месеца и се възвърне екологията в
града ни и успеем чрез него да върнем
доверието на хората в един удобен и бърз
тролейбусен транспорт, значи сме успели да
осъществим този проект. Изпълнението на
проекта е важно за града, за да се нарежда на
челно място сред европейските градове.

Контрол
Контролът ще бъде осъществяван от

екип специалисти, които ще следят за
изпълнението по графика на проекта. При
отклонения и забавяния ще се налагат глоби и
ще има санкции. Ще има контрол от екипа
специалисти, но и от страна на финансиращата
организация.

Сътрудничество с медиите за
оповестяване на проекта

При одобрение на проекта и влизането
му в сила, ще бъдат информирани медиите за
предстоящия проект, както и какво точно
включва той, как ще се подобри животът на
хората и в какъв срок да очакват тази промяна!

Медийната среда ще направи по-популярен
проекта.

11. Заключение

В света има 299 града, които използват
тролейбусен транспорт. В България има 11 града
– Бургас, Хасково, Пазарджик, Перник, Плевен,
Русе, Сливен, София, Стара Загора, Варна и
Враца, които използват тролейбусният си
транспорт и го поддържат. Чрез Европейските
програми в периода 2007 ‒ 2013 година, много от
градовете в България подновиха своите
тролейбуси.

Пловдив е един от градовете, който
имаше тролейбусно предприятие с 3% дял на
Община Пловдив и до 2012 година обслужваше
4 тролейбусни линии – 3, 14, 19 и 134. Поради
възникнали икономически и политически
спорове, договорът беше прекратен, а от тогава
до днес се водят много съдебни битки, докато
тролейбусната мрежа са амортизира напълно и
причинява често неприятни инциденти в града.

Тролейбусният транспорт в градски
условия е изключително екологичен и в същото
време бърз при постоянно поддръжка на
подвижения състав и контактната мрежа. Голяма
конкуренция в последните години имат
новосъздадените електробуси, които зареждат на
електростанция и имат възможност за
изминаване до 300 км с едно зареждане. Въпреки
сериозната конкуренция, електробусите възлизат
на по-висока стойност.
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Приложение 1

Етап Дейност Период
Етап 1 Компонент №6. Закупуване на изцяло нови

тролейбуси
Един от най-важните компонентите, за да съществува

тролейбусният транспорт е закупуването на нови
тролейбуси. Приемане на офертите за нови тролейбуси,
разглеждането им в комисия и гласуването им. До
01.05.2020 г. ще се обработят всички необходими
документи и ще бъдат поръчени новите тролейбуси. В
срок от 7 месеца ще бъде органирано всичко по
доставката на новите превозни средства!

01.10.2019 г. – 01.05.2020 г.

01.05.2020 г. – 01.12.2020 г.
(Очаквана доставка и

обработка на документи за
новите тролейбуси.)

Компонент №7. Изграждане на ново тролейбусно депо
по стандарт на ЕС

Друг важен компонент е изграждането на ново
тролейбусно депо по стандарт на ЕС. Тролейбусното депо
ще бъде с капацитет 70 тролейбуса. Тук отново ще се
приемат оферти за фирма, която да построи депото.
Следва разглеждане от комисия и гласуването му.

01.07.2019 г. – 01.02.2020 г.
(Този компонент ще

започне 3 месеца преди
началото на проекта, за да

може да се избегнат,
всякакви пречки и

забавяния.)
01.02.2020 г. – 01.03.2021 г.

(Строеж на депото.)
Компонент №8. Предложения за евтини шофьорски
курсове за категория Ттб (настояща категория D), за
да има възможността в градът ни има хора, които да
могат да управляват тролейбуси.

В началото на проекта ще се обяви конкурс за фирми за
шофьорски курсове. Фирмата, която ще бъде избрана ще
сключи договор, в който ще бъде заложено задължението
и да обучава бъдещите тролейбусни шофьори на по-
ниски цени. Докато съществува фирмата за курсове и
тролейбусния транспорт ще има сключен договор за
съвместна работа.

15.10.2019 г. – 15.02.2020 г.
(Този период е за

сключване на договор с
фирма за шофьорски

курсове.)

Етап 2 Компонент №3. Рехабилитация на тролейбусната
инфраструктура – боядистване на стълбове и
цялостна подмяна на контактната мрежа (с
изключение на бул. Източен, от бул. „Христо Ботев“
до бул. „Княгиня Мария Луиза“).

Общинската транспортна фирма ще поеме задължения
да организира състав, който ще боядиса стълбовете.
Рехабилитацията на тролейбусната инфраструктура е
много важна част, затова трябва да се премахне цялата и
да се изгради наново (с изключение на бул. Източен, от
бул. „Христо Ботев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“,
където беше възстановена на ново преди 12 години).
Рехабилитацията отново ще бъде организирана от
общинската транспортна фирма.

01.10.2019 г. – 01.12.2019 г.
(Боядисване на всички

стълбовете.)

01.10.2019 г. – 01.07.2020 г.
(Премахване и окачване на
новата контактна мрежа.)

Компонент №4. Изцяло възстановяване на мрежата по
бул. „Карловско шосе“, ул. „Стефан Стамболов“, бул.
„Христо Ботев“, бул. „Санкт Петербург“, бул.
„Асеновградско шосе“, пред „Профилинк“ (бивш
завод „Пишещи машини“) и бул. „Васил Априлов“.

След рехабилитацията на цялата тролейбусна
инфраструктура, ще бъде изцяло възстановена и на
мрежата по няколко главни булеварда и улици.

01.07.2020 г. – 01.11.2020 г.
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Компонент №5. Допълнително окачване на мрежа по
бул. „Руски“ и ул. „Победа“, както и по бул.
„България“ от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Цар
Борис III Обединител“
(до първото кръгово на Панаира).

Допълнителното окачване на мрежата ще спомогне за
удължаване на маршрутите на тролейбусите и при ремонт
на даден булевард или улица да спомогне за отклоняване
на трафика. Чрез допълнителното окачване ще се улесни
достъпа на тролейбуси до повече райони в град Пловдив.

01.11.2020 г. – 01.06.2021 г.

Етап 3 Компонент №1. Електронна система за таксуване на
пътниците

Необходима е система за електронно таксуване. До
доставката на тролейбусите трябва да има уточнена
фирма, която ще достави и монтира електронната
система.

01.10.2019г. – 01.05.2020 г.
(Срокът е с всички

конкурси, гласувания и
забавяния.)

Компонент №2. Система за контрол и управление на
обществения транспорт и електронни информационни
табла, базирана на GPS

Конкурса за фирма, която ще поеме изграждането на
системата за контрол и управление, както и
информационните табла и GPS ще започне в началото на
новостартиралия проект, а изграждането на всеки един
подкомпонент ще бъде поетапно извършван.

01.10.2019 г. – 01.06.2020 г.
(Срокът е с всички

конкурси, гласувания и
забавяния.)

01.06.2020 г. – 01.12.2020 г.
(Въвеждане на системата за

контрол и управление и
монтирането на

електронните табла)

01.12.2020 г. – 01.02.2021 г.
(Монтиране на GPS и
неговото свързване в

системата.)
Компонент №9. Облагородяване на спирки на
обществения транспорт

Облагородяването на спирките ще включва
озеленяване, поставена на нови кошчета за отпадъци,
поставянето на табели, оказващи който номер тролейбус
спира на съответната спирка, какъв интервал на движение
има и табло за актуалното разписание на всяка линия
преминаваща през съответната спирка. Ще има и табло
върху, което ще може да се види, на коя спирка
съответната тролейбусна линия може да направи връзка с
друг тролейбус.

Облагородяването ще бъде възложено, както на ОП
„Паркове и градини“, така и самата транспортна фирма
ще сключи договор с друга фирма, която да поддържа
постоянно спирките чисти и в добро състояние. Тази
същата фирма ще има задължения да следи дали на
таблото е изложено настоящото валидно разписание на
тролейбусите.

01.03.2020 г. – 15.09.2020 г.
(Разглеждане на офертите

за втората фирма за
облагородяване на

спирките. Този период
включва всички конкурси,
гласувания и забавяния.)

01.10.2020 г. – 01.04.2021 г.
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Приложение 2

№ Наименование Колич. Ед. цена Сума
1 Нови тролейбуси 70 броя 900 000 лв. 63 000 000 лв.
2 Покупка на меден проводник 300 км. 45 000 лв./км 13 500 000 лв.
3 Система за електронно таксуване и GPS система - - 22 000 000 лв.

4
Допълнителни консумативи за закрепяне на мрежи
и кабели за захранване на контактната мрежа с
електричество

- - 94 000 лв.

5 Боя за стълбове (25 кг) 40 броя 150 лв. 6 000 лв.
6 Рехабилитация на 360 спирки - - 1 000 000 лв.
7 Ново тролейбусно депо (капацитет 70 тролейбуса) 1 брой 8 000 000 лв. 8 000 000 лв.

8 РЗ за изпълнението на проекта
(800 работници х средна РЗ – 800 лв. х 20 месеца) - - 12 800 000 лв.

9

Закупуване на специализиран автомобил за ремонт
и поддръжка на въздушно-контактната мрежа.
Автомобилът ще е снабден с изолирана платформа
за работа с хидравлично повдигане и завъртане.

1 брой 500 000 лв. 500 000 лв.

ОБЩО: 120 900 000 лв.
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АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ НА ФИРМА

„НИКОМ-РУСЕ“ООД

ДИМИТЪР ГРОЗЕВ, ГАРИ ХАЧИКЯН

Русенски университет „Ангел Кънчев“
dgrozev@uni-ruse.bg, gari.hachikian@gmail.com

Въведение: В доклада е направен анализ на дейността на специализиран
автомобилен сервиз, работещ на територията на град Русе. Събрана е информация
за работата на сервиза и е създадена база данни – брой, видове автомобили и видове
на извършените операции. В резултат на анализа са изготвени предложения за
подобряване на работата в сервиза.

Ключови думи: специализиран сервиз, сервизно обслужване, видове операции,
автоцентър.

ANALYSIS OF THE WORK OF THE
SPECIALIZED CAR SERVICE OF NIKOM-RUSE

LTD

DIMITAR GROZEV, GARI HACHIKIAN

University of Ruse
dgrozev@uni-ruse.bg, gari.hachikian@gmail.com

Abstract: The report analyzes the activity of a specialized auto repair shop operating on
the territory of Rousse. Information was collected on the work of the work and a database
was created - number, types of vehicles and types of operations performed. As a result of
the analysis, proposals have been made to improve the work .

Key words: specialized service, service, types of operations, auto center.

1. Въведение
Фирма „Ником” ООД е официален

представител на TOYOTA за град Русе и
региона от 2000 год.

Фирмата разполага с новоизграден
автоцентър функциониращ от Октомври 2007
год. Той се намира на главен път Русе - Варна, в
непосредствена близост до пътя София – Русе -
Букурещ (фиг.1).

Комплексът представлява шоурум,
автосервиз, административна, складова част и
автомивка, изградени на площ от 3 500 кв. м.
Фирмата разполага със собствен бояджийски и
тенекеджийски сервиз.

Toyota Русе предлага продажба на нови и
употребявани автомобили TOYOTA, пълен
гаранционен и извънгаранционен сервиз,
регистрация на автомобили, застраховки
КАСКО и ГО, обратно изкупуване на
автомобили , отдава автомобили под наем.

Фиг. 1 Автоцетър на фирма „Ником“ Русе

Фирма „Ником“ ООД гр. Русе е първият
български дилър, който през 2008 год. получава
награда на Toyota за пълна удовлетвореност на
клиентите. ИЧИБАН е програма на Тойота
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Мотор Европа за отбелязване на отличните
постижения на търговските представителства на
Тойота в Европа по отношение постигането на
пълната удовлетвореност на клиентите.
“Ичибан” произлиза от японската фраза “Окиаку
сама Ичибан” и означава “Клиентът на първо
място”, а самата дума “Ичибан” – “пръв, номер
1” и се присъжда на най-доброто търговско
представителство за дадена страна по
отношение постигането на пьлната
удовлетвореност на клиентите както в
продажбената, така и в сервизна дейност.

2. Изложение на доклада
Специализираният автомобилен сервиз на

фирма „Ником-РУСЕ“ оод разполага с 6 работни
поста за различни сервизни дейности,
включващи техническо обслужване, геометрия,
леки ремонти, гуми и специализирано място за
хибридни автомобили (фиг.2). Осем механици
извършват ремонтите и обслужванията.

1.Гуми; 2.Леки ремонти; 3.Техническо обслужване;
4.Техническо обслужване; 5.Hybrid; 6.Геометрия; 7.
Система за контрол на извършваните дейности

Фиг. 2 Схема на сервиза на фирма „Ником“ ООД

Управителя на сервиза осигурява
административното управление на дейността,
поема отговорността към клиентите и осигурява
здравословна и безопасна работна среда. В
задълженията на началник сервиза се включват
приемането на автомобилите, разпределянето на
работата, осигуряването на резервни части и
консумативи и контролира качеството на
извършваните ремонти.

Сервизът се занимава с ремонт на леки
автомобили марка TOYOTA като предлаганите
услуги включват обслужването и ремонта на
всички системи на автомобила.

Производствената програма се изпълнява в
собствена сграда, която разполага с 6 работни
поста (фиг. 3, 4 и 5).

Фиг. 3 работен пост за подмяна и ремонт на гуми

Фиг. 4 Работни постове за техническо обслужване

Фиг. 5 Работен пост за регулиране на геометрията

Направено е изследване на работата на
сервиза за период от една година. Изследваните
показатели са брой на постъпващите
автомобили и разпределението им по видовете
извършени сервизни дейности .

Средния брой за месец на постъпващите
автомобили за изследвания период е 319 (фиг.6).
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Фиг. 6 Разпределение на броя постъпили автомобили за
изследвания период

От фигурата се вижда, че основното
натоварване на сервиза е в периода между
февруари и юни месец. Средния брой в този
период е 317 броя. Най-натоварени са месеците
октомври и ноември, като броя на постъпилите
автомобил достига 455. Този пик се дължи на
това, че през тези месеци автомобилите се
подготвят за зимния сезон. Друга причина е
подмяната на летните гуми с зимни.

Сервиза разполага със съвременна система за
организация на ремонтите и техническите
обслужвания (фиг.7). Тя осигурява връзката
между приемчика и работника извършващ
съответната дейност.

Фиг. 7 Система за контрол на извършваните дейности

Най-малко ремонти в сервиза се извършват
през месец декември (240 броя). Причина за
това, е че през този месец има много неработни
и празнични дни.

На фигура 8 се вижда, че най-голям дял са
техническите обслужвания (60%). Причина за
това е, че сервиза е специализиран за марката
TOYOTA и водачите спазват препоръчаните от
производителя режими на техническо
обслужване специалистите работещи в сервиза
са с висока квалификация преминали
специализирани обучителни курсове от

различни нива . Това води до високо качество на
ремонти на автомобилите от марка TOYOTA.

Ремонти и гуми са също с висок дял при
извършените ремонти в сервиза (35% за ремонти
и 5% за гуми).

Ремон
т 35%

ТО
60%

Гуми
5%

Фиг. 8 Разпределение на видовете сервизни дейности
извършени в сервиза за изследвания период

В изследваният сервиз се подържат като
автомобили с ДВГ така и хибридни автомобили.
Най-голям дял имат автомобили с ДВГ (90% от
общия брой). Най-често сервиза се посещава от
автомобили с ДВГ, но с нарастването на
продажбите на хибридни автомобили се е
увеличил делът на обслужването на хибридни
автомобили (фиг.9).

ДВГ
90%

Хибри
ди
10%

Елект
ромо
били
0%

Фиг.9 Разпределение на обслужванията в сервиза

3. Заключение
Специализираните автомобилни сервизи

имат голям дял при общото обслужване и
ремонти в гр. Русе.

Обучението на квалифициране кадри за
работа в специализираните сервизи е
стратегическа задача за повишаване на тяхната
ефективност.

Нарасналия дял на хибридни автомобили
налага промяна в конфигурирането на
специализираните сервизи и нужда от обучение
на кадри специалисти в областта.
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ИНОВАЦИИТЕ В МОБИЛНОСТТА КАТО
СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО

НА ЖИВОТ В ГРАДОВЕТЕ

ДИМИТЪР ГРОЗЕВ, РОСИЦА АНГЕЛОВА

Русенски университет „Ангел Кънчев“
dgrozev@uni-ruse.bg, rhangelova@uni-ruse.bg

Резюме: В този доклад е представена иновационните методи на мобилност за
подобряване на качеството на живот в градовете. Разгледани са различните видове
мобилности и са оценени възможностите за въвеждане в експлоатация. Определени
са перспективите в изследователката дейност.

Ключови думи: мобилности, технологични иновации, организационни иновации,
качество на живот, градове.

INNOVATION IN MOBILITY AS A MEANS TO
IMPROVE THE QUALITY OF LIFE IN CITIES

DIMITAR GROZEV, ROSITSA ANGELOVA

University of Ruse
dgrozev@uni-ruse.bg, rhangelova@uni-ruse.bg

Abstract: This report presents innovative mobility methods to improve the quality of life in
cities. The different types of mobility have been considered and the possibilities for
commissioning have been assessed. The perspectives of the research activity are
determined.

Key words: mobility, technological innovation, organizational innovation, quality of life,
cities.

1. Въведение
В световен мащаб броят на населението

в градовете постоянно нараства, което е причина
и за редица проблеми, свързани с транспортните
системи (фиг.1).

Фиг. 1. Нарастване на населението в големите
градове

Социалните, икономическите и
технологичните промени поставят все по-
сложни изисквания към транспорта система.
Новите технологии и иновации могат да
помогнат за развитието на устойчива система за

мобилност и са важни предпоставки за справяне
с основните социални предизвикателства,
включително изменението на климата,
недостига на ресурси и демографските промени.

“Социалните иновации са нови идеи,
продукти, услуги и модели, които едновременно
отговарят на социалните потребности, по-
ефективни са от алтернативите и създават нови
социални взаимоотношения или
сътрудничество. Те са иновации, които не само
са полезни за обществото, но и подобряват
способността на обществото да функционира. Те
са социални както по отношение на резултатите,
така и по отношение на тяхното изпълнение”
(фиг.2).

Мобилността и транспорта са много
често част от социалните иновации. Някой от
днешните предизвикателства са:

- да се преодолеят високите емисии на
CO2, замърсяването на въздуха, задръстванията
и нивата на шума;
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-мобилността е ключова характеристика
на съвременното общество, за да се осигури
достъп до места, стоки и услуги и по този начин
е от основно значение за достъпа до
обществения живот.

Фиг. 2. Разпределение на транспортна схема в
голям град

Осигуряването на мобилността на
всички групи от обществото е решаваща стъпка
за постигане на социално приобщаващо
общество и териториално сплотеност.

Съществува потенциал за справяне с тези
тези предизвикателства чрез разработване на
социални иновации, насочени към по-устойчиви
практики за мобилност.

Може да се определят дефицитите за
иновации в мобилността:

 застаряващото население и неговата
мобилност;

 съвременната глобализация;
 хронични заболявания вследствие на

замърсеност и шум;
 поведенчески проблеми свързани с

заседнал начин на живот;
 необходимостта от намиране на решения

за намаляване на вредните емисии от
транспорта и на шума в градовете;
-технологичните промени.

Мобилността е изключително сложен
въпрос и е тясно свързан с много основни
социални предизвикателства. Научните
изследвания в тази област трябва да бъдат
съсредоточени върху разработването на
интегрирани решения, които изцяло отчитат
цялата транспортна система, енергията,
земеползването, социално - икономическите
условия и околната среда.

Бялата книга за транспорта от 2010
идентифицира научните изследвания,
технологиите и иновациите като ключови
участници в създаването конкурентна и
устойчива транспортна система, която не само

спомага за решаване на предизвикателствата на
мобилността, но и засилва
конкурентоспособността в транспортния сектор
на европейската икономика

Европейската комисия направи
мобилността основен стълб в европейска
рамкова програма за научни изследвания и
технологии. Проект "Хоризонт 2020" планира 80
милиарда евро в бюджета си за перииода (2013-
2020 г.)

Целите на мобилността, осигуряващи
устойчивост са:

 справедливост – гарантира се, че всеки
има достъп на работни места и пазари
чрез качествен транспорт, независимо от
икономическия или социален статус;

 ефикасност - осигуриява се хората да се
движат от едно място на друго място
бързо и безпроблемно;

 безопасност – визия нула за загинали при
ПТП;

 екологичност - намаляване на
екологичния отпечатък на сектора за
борба с изменението на климата и
замърсяването
Сложните взаимодействия, присъщи на

транспортната система, изискват
интердисциплинарни изследователски подходи,
насочени към подкрепа на технологични,
организационни и социални иновации бъдещи
пазари и решения, предназначени да включват
внимателно обмисляне на социалните системи.

2. Изложение на доклада
Високата сложност на свързаните с

мобилността предизвикателства се дължи както
на сложността, присъща на самата транспортна
система (потребители, превозни средства и
инфраструктура), така и поради тясното
взаимодействие между транспортните системи и
другите системи (енергетика, общество,
пространствено развитие, екосистема и т.н.).

Могат да се определят четири тематични
области, предназначени да посрещнат нуждите и
иновационния потенциал на транспортните
системи:

 транспорт на стоки и услуги ;
 транспортна инфраструктура;
 технологии за превозни средства;
 лична мобилност.

2.1 Транспорт на стоки и услуги
Изследователски теми които проидтичат

са: Устойчиви транспортни вериги и мрежи и
града; Устойчиви решения за превоз на товари;
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Иновативни транспортни системи и превозни
средстват

Възможните Технологични иновации са:
системно прилагане на информационни и
комуникационни технологии, материали и
технологии, технологии за задвижване на
превозни средства и др. (фиг.3).

Възможните организационни иновации
са: прилагане на нови организационни
структури (или реорганизирани) към системата
за товарен транспорт и логистика. Това може да
включва нови политики, заинтересовани страни
интереси и т.н.

Фиг. 3. Иновации при транспорт на стоки и
услуги

2.2 Транспортна инфраструктура
Изследователските теми, които

произтичат са: енергия, околна среда, дизайн,
производство, управление на активи,
поддръжка, безопасност (сигурност), мобилност
и транспорт.

Специфичните предизвикателства на
темите включват разходи, финансиране,
нарастващо използване на технологиите,
необходимостта за повишена безопасност и
опазване на околната среда.

Транспортната инфраструктура винаги е
противоречива тема, тъй като включва
компромиси между транспорт, социални нужди,
икономическо развитие и качество на околната
среда.

2.3 Транспортни средства
Изследователските теми, които

проидтичат са: разработване на алтернативни
задвижващи системи и горива за всички класове
превозни средства; течни и газообразни
алтернативни горива; Електронни системи за
превозни средства; Лека конструкция на
превозните средства

Налице е огромен натиск за разработване
на нови технологии за превозни средства, за да
се изпълнят директивите за екологичната

политика, намаляване на замърсяването, шума и
емисиите на парникови газове, увеличаване на
енергийната ефективност и дела на устойчивата
енергия, използвана в транспорта, и справянето
с бързо нарастващите разходи за суровини.

Китaй пpeдcтaви инoвaтивeн пpoeĸт зa
aлтepнaтивeн тpaнcпopт, ĸoйтo мoжe дa
ocигypявa пpeвoз eднoвpeмeннo зa 1200
пътници. Cyпepбycът щe мoжe дa зaмeни дo 40
тpaдициoнни aвтoбyca, ĸaтo тoй щe ce движи
нaд автомобилите пo пътищaтa и тaĸa щe
нaмaли тpaфиĸа (фиг.4).

Фиг. 4. Transit Elevated Bus (TEB), 2016

Една от най-очакваните иновации в
областта на транспорта е автономен автомобил,
като развитието му преминава на пет нива на
автономното управление при автомобилите
(SAE)

Фиг. 5. Автономен автомобил в градска среда

Ниво 0 – „без автоматизация“.
Среща се в старите автомобили и не

можеше да става и дума автоматиката да помага
на човек.

Относно функциите на автоматизацията:
няма такива, всичко се прави от човека.
Предупредителните сигнали и автоматичната
система за аварийно спиране не се считат за
автоматизация, но са част от нулевото ниво на
автономия.
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Ниво 1 – „без крака“.
Тя се появи в края на 90-те години.

Среща се във всеки автомобил, който има
адаптивен круиз контрол, система за
предупреждение за напускане на лентата на
движение или система за подпомагане на
паркирането. Сега основната част от
произвежданите автомобили са именно с първо
ниво на автономия.

Относно функциите на автоматизацията:
автоматиката вече не само уведомява водача, но
и се намесва в управлението и оказва помощ.
Сред тези функции са: адаптивният круиз
контрол - поддържа безопасно разстояние от
колата отпред, забавя и ускорява автомобила,
когато пътната обстановка налага това;
парктроникът - активна система за сигурност,
особено ефективна на заден ход, при тесни
пространства, в тъмната част на ден; системата
за предупреждение за напускане на лентата на
движение. Изброените системи оказват помощ,
но не поемат управлението от човека.

Ниво 2 – "без ръце".
Появи се през 2017 г. Среща се в

моделите Tesla Model S, Mercedes E-Class, BMW
X3. Днес това са най-иновационните
технологии, прилагани в серийните автомобили.
Автопилотът на Tesla, Volvo Pilot Assist, Audi
Traffic Jam Assist са само някои от примерите за
автономните възможности на Ниво 2.

Относно функциите на автоматизацията:
автопилотът сериозно контролира автомобила,
ускорява, спира и управлява. Въпреки че това
ниво на автономия се нарича "без ръце", това не
означава, че водачът може да легне да спи. Той
трябва да е готово да се намеси в управлението
по всяко време, защото автоматичната система
не винаги правилно реагира на пътната
обстановка.

Ниво 3 - "без очи"
Очаква се да появи през 2019-2020 г. Ще

се среща в Audi A8 през 2019 г.
Относно функциите на автоматизацията:

автомобилът понякога ще поема пълната
отговорност за управлението. Всъщност, това е
използването не само на лидари, радари, камери
и сензори, но и на изкуствен интелект.
Контролът от страна на човека обаче все още е
задължителен.

Ниво 4 - "без внимание"
Кога ще се появитова ниво засега не е

ясно. Никой производител още не е обявил, че
въвежда такава система в серийно производство.

Относно функциите на автоматизацията:
напълно самостоятелен автомобилен автопилот,
който поема управлението. Предполага се, че с
това ниво на автономия, например извън града,

водачът ще може да спи, да чете книга, да гледа
филм и др. Автомобилът ще бъде управлявана
от автопилота при определени условия, а в по-
трудни ситуации (в града, при задръствания)
контролът ще трябва да бъде поет от човека.

Ниво 5 - "без водач".
Също още няма индикации за въвеждане

на тази автомност в автомобилите.
Относно функциита на автоматизацията:

напълно автономен автомобил, който няма да
има никаква нужда от водач и уреди за
управление.

Концептуална разработка наречена
Pop.Up. е превозно средство, съставено от
пътническа капсула, която е с два различни
електрически силови модула - единият за
движение по нормален път, а другият летящ във
въздуха на принципа на дрон. Комбинацията ще
бъде командвана от "интелигентна" софтуерна
платформа.

Фиг. 6. Концептуално превозно средство Pop.Up

2.4 Лична мобилност
Преди да разгледаме личната мобилност

ще разгледаме видовете предвижвания на
пътници в град Русе (фиг.7).

Фиг. 6. Видовете предвижвания на пътници в
град Русе

Твърде дълго личните автомобили
определят начина, по който се планират
градовете. Всяка година се губят млрд. средства
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заради задръствания, има серизони последиците
за околната среда, климата и здравето на хората.
Градовете са за хората — нека да ги запазим
такива!

Плана за устойчива градска мобилност
на Община Русе 2016-2020 дава някой мерки:

 качество на ГПТ, включително и ИТ
технологии (мобилно приложение и
интернет портал);

 въвеждане на нощни линии;
 изграждане на сигурни тротоари;
 изграждане на велосипедни алеи;
 изграждане на сигурни кръстовища и

места за пресичането им;
 изграждане на зелена пилотна линия.

Основни причини, които променят
традиционните нагласи към автомобилите :

 повишаването на цените на петрола;
 строгите стандарти за емисии на CO2;
 екологичните зони, забраните за емисии;
 шофирането;
 градските задръствания;
 таксите за изминат участък;
 carsharing (споделено пътуване) (фиг. 7).

Фиг. 7. Carsharing/ carpooling (споделено
пътуване)

3. Заключение
Днес традиционната мобилност се

трансформира чрез услуги за съвместна
мобилност и по-леснa смяна на различните
видове транспорт. Технологиите и обществените
потребности продължават да предизвикват
промяна. Цифризацията, автоматизацията и
алтернативните източници на енергия създават
нови възможности, свързани с ефективното

използване на ресурсите, сътрудничеството и
кръговата икономика.

Разработването на иновативни нови
подходи за лична мобилност, които да отговарят
на социалните предизвикателства, свързани с
транспорта, въз основа на нови
взаимоотношенията между системата за
мобилност, изискванията и рамковите условия.

В допълнение към екологичните,
икономическите и изследователските цели на
тази тема, следва да се проучат свързаните с
мобилността явления в контекста на
средносрочните и дългосрочните социални
тенденции и промени (урбанизация,
демография, технологии, променящи се
ценности и т.н.), за да подпомогне
разработването на иновативни решения и да се
инициират процеси на промяна, свързани с
мобилността.

Изследванията са подкрепени по договор
на Русенски университет "Ангел Кънчев" с №
BG05M2OP001-2.009-0011-С01, „Подкрепа за
развитието на човешките ресурси в областта на
научните изследвания и иновации в Русенски
университет "Ангел Кънчев", финансиран по
Оперативна програма Русенски университет
"Ангел Кънчев", финансиран по Оперативна
програма „ Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския
съюз“.
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ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА

ЦЕНТРАЛА

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ

ЕСО ЕАД
a_angelov.82@abv.bg

Резюме: В доклада са разгледани особеностите на свободния пазар на електрическа
енергия в Европейския съюз и България. Направен е преглед на методите за
прогнозиране. Изследвани са фактори, които оказват влияние върху прогнозирането
на производството от ФЕЦ. Представени са и са анализирани получените
резултати от прогнозирането на произведената електроенергия от
фотоволтаична централа.

Ключови думи: прогнозиране,ФЕЦ, модел SARIMA

FORECASTING OF PRODUCING OF
ELECTRICAL ENERGY FROM PV STATION

ALEKSANDAR ANGELOV

TSO EAD
a_angelov.82@abv.bg

Abstract: The special features (или characteristics) of liberalized electricity marked of
European union and in Bulgaria have been concidered in this paper. Different forecasting
methods have been reviewed. Various factors, which effect on photovoltaic (power)
production foreasting, have been examined. Results of photovoltaic station production
forecasting have been presented and analized..

Key words: forecasting, PV station, SARIMA model

1. Въведение
Непрекъснатото увеличаване на

населението на планетата и развитието на
световната икономика води до все по-големи
потребности за консумация на електрическа
енергия (ЕЕ). От друга страна световните запаси
на различните видови полезни изкопаеми и
горива се изчерпват, от което следва и
увеличаване на цената на първичните
енергоносители, необходими за производството
на ЕЕ, а от там и цената на самата ЕЕ. Тези
тенденции пораждат необходимостта от търсене
на нови видове източници на ЕЕ и начини за
тяхното рационално използване.

Енергийната криза, застигнала Европа
през 70-те години на миналия век, предизвика
сериозни въпроси относно ефективното
използване на енергийните ресурси на Земята.
Това доведе до приемането на редица важни
правила, които насочиха енергийното развитие
на Европейските страни в две основни

направления. Едното е въвеждането на
изисквания за производство на енергийно
ефективни електрически уреди и съоръжения, а
другото е намаляване на дела на производството
на електроенергия от конвенционални
електрически централи и увеличаване на дела на
централи, използващи възобновяема енергия.

2. Либерализиране на пазара на
електрическа енергия в Европейския
съюз
Надеждното електроснабдяване на

приемливи цени, е ключов фактор за
икономическия растеж и
конкурентноспособност. През 1995 г.,
Европейския съюз (ЕС) решава да започне
поетапно въвеждане на конкуренция в
електроенергетиката с цел подобряване на
ефективността на сектора и на икономиката като
цяло.
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С цел хармонизиране и либерализиране
на вътрешния енергиен пазар на ЕС в периода от
1996 г. до 2009 г. са приети три поредни пакета
от законодателни мерки: относно достъп до
пазарите, прозрачност и регулиране, защита на
потребителите, подкрепа за взаимна свързаност
и адекватни нива на доставките. В резултат на
тези мерки на пазарите на държавите-членки
могат да навлизат нови доставчици на ЕЕ, а
промишлените потребители и домакинствата
вече са свободни да избират своя доставчик [1].

Европейските пазари на ЕЕ се разделят
на следните регионални групи:
Западноцентрален; Източноцентрален;
Южноцентрален; Северен; Югозападен; Балтика
и Франция, Великобритания и Ирландия [2].

Потреблението на ЕЕ на равнище ЕС
зависи от редица фактори, като основните са:
климатични; икономическо развитие; политика
в областта на енергийната ефективност.

Върху определянето на цената на ЕЕ в
ЕС оказват влияние различни фактори, които
засягат разходите при нейното производство.
Въглищата, като първичен източник на
производство на ЕЕ, се явяват като сериозен
конкурент в много европейски страни [3].

Делът на възобновяемите енергийни
източници (ВЕИ) (вятърна, слънчева енергия,
биомаса, заедно с хидро) продължава да следва
тенденциите от последните години за
постепенно нарастване. От началото на 2011 г.
този дял е повече от 10 %., като през 2017 г. той
достига 30 %. [3,4].

Високите дялове на ВЕИ и ТЕЦ водят до
появата на отрицателни цени на енергийната
борса. Възникването на такива пазарни цени на
едро също засилва необходимостта от по-добра
интеграция на ВЕИ към ЕЕС [3,4].

Продължаващите реформи на пазара на
ЕЕ имат за цел за укрепят краткосрочните и
балансиращи пазари. По този начин се
предоставя на производителите от ВЕИ повече
възможности да участват пълноценно на пазара
и по този начин да намалят необходимостта от
плащания на премии, според моментната
пазарна ситуация. Същевременно
съществуващите привилегии като приоритетно
присъединяване и достъп за ВЕИ производители
могат до голяма степен да бъдат премахнати.
Това означава, че те ще бъдат изправени пред
допълнителни рискове и разходи, докато
пазарите в Европа все още не функционират
добре [4].

3. Либерализиране на пазара на
електрическа енергия в България
Либерализацията на електроенергийния

пазар в България се извършва в съответствие с
изискванията на законодателството на ЕС. На
практика либерализацията на
електроенергийния пазар се извършва поетапно,
с цел да се създадат условия за конкуренция
между производителите на ЕЕ, както и свобода
за потребителите да избират своя доставчик.

Свободният пазар на ЕЕ за разлика от
регулирания е изключително динамичен. Много
фактори могат да оказват влияние върху цените
на ЕЕ, като някои от основните са: цени на
горива, въглища, въглеродни емисии,
метеорологични условия, политически фактори
и др [5].

Едно от основните предизвикателства за
развитието на пазара е пълното отпадане на
регулируемия сегмент. Реалистична прогноза е
до края на 2018 г. небитовите потребители да
излязат на свободния пазар, а в 5-годишния
период, препоръчан и от Европейска комисия -
до края на 2021 г., да бъде изцяло
либерализиран пазара и за всички битови
потребители [6].

4. Методи за прогнозиране
Изборът на точен модел за прогнозиране

на производството и потреблението на ЕЕ е
съществен фактор при работата и планирането
на ЕЕС. Това доведе до сериозно развитие в
областта на прогнозирането. През последните
десетилетия бяха разработени голям брой
математически модели за прогнозиране [7].

Прогнозирането включва отчитане на
различни фактори, чието изменение обикновено
е в доста различни времеви скали. Най-общо
могат да бъдат отчетени фактори със сезонна,
седмична и дневна цикличност както и фактори
със случаен характер.

За точно прогнозиране съществена роля
оказва както избрания метод за прогнозиране,
така и подходящият избор на влияещи фактори
[7-10].

Методите за прогнозиране могат да се
класифицират в следните общи групи:

 традиционни методи за прогнозиране.
Най-често срещаните техники за
прогнозиране в тези методи са: регресия,
множествена регресия, експоненциално
изглаждане и итеративен метод на
средно претеглените най-малки
квадрати;

 модифицирани традиционни методи за
прогнозиране. Към тази група спадат
адаптивни методи, стохастични времеви
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редове (най-широко използвани са
ARMA, ARIMA, SARMA, SARIMA,
ARIMAX и други) и методът на машини
с поддържащи вектори;

 други съвременни методи за
прогнозиране (Soft Computing
Techniques). Към тази група спадат
методи, използващи размита логика,
изкуствени невронни мрежи, генетични
алгоритми, както и комбинация между
тях.
Според продължителността на периода

на прогнозиране, методите се разделят на
следните основни групи [10]:

 краткосрочни прогнози, които
обикновено обхващат период от един час
до една седмица;

 средносрочни прогнози, които обхваща
период от една седмица до една година;

 дългосрочни прогнози, които обхващат
период по-голям от една година.

5. Избор на метод за прогнозиране.
Особености
При избора на модел за прогнозиране се

използват информационни критерии. Моделът
трябва да бъде с проста структура (малко на
брой параметри) и с достатъчна точност.
Колкото стойността на даден информационен
критерий е по-малка, толкова този модел е по-
подходящ за прогнозиране. Най-често
използваните критерии са Информационен
критерий на Akaike (AIC), критерий на Schwarz
– Bayesian SBIC) и критерий на Hannan-Quinn
(HQC) [11].

Точността на избрания модел за
прогнозиране се определя от грешката получена
при неговото определяне. Най-използваните са
средна квадратична грешка (MSE), средна
абсолютна грешка (MAE), средна абсолютна
пропорционална относителна грешка (MAPE)
[11].

Поради това, че фотоволтаичната
електроцентралата (ФЕЦ) участва на свободния
пазар се въвеждат следните допълнителни
критерии за избор, които отчитат особеностите,
посочени в [12]:

 Минимална стойност на общата грешка
от прогнозата

minE E E          , (1)

където
Σ-ΔЕ е сумата от годишната отрицателна

грешна (небаланс от излишък,
т.е. повече заявена, отколкото

консумирана ЕЕ);
Σ+ΔЕ – сумата от годишната положител-

на грешна (небаланс от недоста-
тък, т.е. по-малко заявена,
отколкото консумирана ЕЕ).

 Минимална стойност на крайната
годишно заплатена ЕЕ (СЗЕЕ)

minСЗЕЕ СДЕЕ СЕЕИ СЕЕН    (2)

където
СДЕЕ е стойността на договореното

(прогнозирано) количество ЕЕ,
лв/год.;

СЕЕИ – стойността на заплатената ЕЕ от
излишък, лв/год.;

СЕЕН – стойността на заплатената ЕЕ от
недостиг, лв/год.

6. Определяне на модела за прогнозиране
6.1. Първоначален анализ на

особеностите при производството
Генериращата способност на

фотоволтаичните модули е в пряка зависимост
от интензитета на слънчевата радиация, т.е. от
чистотата на небосвода. През зимните месеци
производителността е ниска. През тези месеци
динамичното изменение на облачността не
причинява значителни изменения в
производствените графици, поради сравнително
ниската производителност. През пролетните и
есенни месеци има повишени нива на
производство. През този период наличието на
заоблачавания водят до резки намалявания на
производството, а от там и причина за
допълнителна грешка при прогнозирането. В
тези периоди се наблюдават генерации със
значителни стойности, близки до максималните.
През летните месеци се наблюдават най-големи
количества на произведена ЕЕ за ден.

6.2. Анализиране на производството
За анализиране на особеностите при

производството от ФЕЦ са въведени следните
условия:

 Използват се данни от месечното
производство на ФЕЦ за периода от 2011
г. до 2017 г., посочени в [13];

 Използват се данни снети през 15 min на
ФЕЦ за 2016 г. и 2017 г., посочени в
[13];

 Използват се метеорологични данни за
района на гр. Пловдив.
За обобщаване при анализиране на

наличните производствени графици се работи
със специфичното производство на ЕЕ от ФЕЦ,
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с измервателна дименсия kWh/kWp или
МWh/kWp.

На Фиг. 1 е показано изменението на
производството за всяко тримесечие, както и
тренда на това производство на ФЕЦ за периода
2011 – 2017г.

Фиг. 1. Изменение на производството за
всяко тримесечие и тренда за периода

2011 – 2017г.

От графиката се вижда, че сумарното
годишно производство е относително постоянно
за разглеждания период. Поради това за целите
на настоящото изследване може да се вземе
производствен график за всяка една от
разгледаните години, без това да доведе до
грешни заключения. Избира се да се използват
данните от измерения годишен производствен
график за 2017 г., показан на Фиг. 2.

Фиг. 2. Изменение на производството през
годината по дни

На Фиг. 3 е показано специфичното
месечното производство през 2017 г.

Фиг. 3. Изменение на производството през
2017 г.

6.3. Анализиране на фактори оказващи
влияние върху производството
Върху работата на ФЕЦ оказват влияние

редица фактори – изменение на слънчевата
радиация, стареене на модулите, изменение на
околната температура, годишно движение на
Слънцето, замърсяване и други. Част от тези
фактори оказват незначително влияние върху
производството и по същество обуславят само
нейния случаен характер. Друга част обаче
въздействат съществено върху вида на
функцията и върху стойността на параметрите
на тази функция.

Поради тази причина се използва
корелационен анализ за изследване на наличие
на взаимна връзка между производството и
климатичните фактори. Използвани са данни за
различни климатични фактори, като влажност
на въздуха, температура на околната среда и
скорост на вятъра. Те са съпоставени с
производствения график на ФЕЦ. По този начин
получените резултати дават представа за
влиянието им върху производството.
Резултатите са посочени в Таблица 1.

Таблица 1. Корелационни коефициенти

Месец Влажност Температура Вятър
Януари -0.308 0.253 0.078
Февруари -0.476 0.371 0.499
Март -0.518 0.473 0.386
Април -0.465 0.387 0.444
Май -0.477 0.525 0.618
Юни -0.505 0.485 0.639
Юли -0.518 0.509 0.552
Август -0.463 0.478 0.568
Септември -0.471 0.497 0.496
Октомври -0.515 0.489 0.434
Ноември -0.455 0.308 0.299
Декември -0.346 0.199 0.288
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Получените резултати показват
съществена корелационна зависимост.
Следователно климатичните фактори трябва да
бъдат включени в модела. От друга страна за да
бъдат включени, трябва да бъдат налични
прогнозните им стойности. Тази информация
може да бъде предоставена от различни
метеорологични служби, но тази услуга е
платена. Ако все пак тези данни бъдат
предоставени, не е за пренебрегване и точността
на тяхната прогноза. Това може допълнително
да увеличи грешката. Следователно, за
прогнозиране на производство ще се използват
само данни от производствените графици.

6.4. Създаване на модел за прогнозиране
За определяне на структурата и

параметрите на моделите съществуват редица
специализирани програмни продукти. За целите
на настоящето изследване се използва
Statgraphics.

При разработване на модел за
прогнозиране са взети под внимание следните
въвеждащи условия:

 За определяне на модела се използват
данните от последователни дни;

 За определяне на структурата и
параметрите на моделите и
последващото им валидиране се
използват производствени графици за
2016 г. и 2017 г. със стъпка на отчитане
от 15 min;

 Произведената ЕЕ от ФЕЦ има известна
зависимост от климатичните фактори, но
въпреки това те няма да бъдат взети под
внимание в модела – при разработване
на моделите за прогнозиране са
използвани само данни от
производството.
Производството на ФЕЦ има сезонен

характер. Не може да се твърди еднозначно кой
период от годината е най-подходящ за
определяне на структурата и параметрите на
модела, дали е необходим само по един модел,
който да прави прогнози за цялата година или са
необходими няколко модела, които да отчитат
особеностите в изменението на производството
в различни периоди от годината.

Разпределението на данните за
определяне структурата и параметрите на
модели и следващата им проверка е показана на
Фиг. 4.

Фиг. 4. Определяне на структурата и
параметрите и валидиране на модела

Тъй като централата участва на
свободния пазар на ЕЕ, в сила са особеностите,
посочени в [12], както и допълнителните
критерии минимална стойност на общата грешка
от прогнозата, изведен в (1) и минимална
стойност на крайната годишно заплатена ЕЕ
(СЗЕЕ), изведен в (2).

7. Получени резултати
За определяне на моделите за

прогнозиране са разгледани 80 модела. От
направените симулации с най-добри резултати е
моделът ARIMA със сезонна част (SARIMA).

Получените модели за всяко тримесечие
са посочени в Таблица 2.

Таблица 2. Обобщени резултати за определяне
на модел за прогнозиране на производството

№ Тримесечие Модел
1 Q 1 ARIMA(1,0,2)x(0,1,0)96

2 Q 2 ARIMA(1,0,2)x(2,1,0)96 with
constant

3 Q 3 ARIMA(1,0,2)x(2,1,0)96
4 Q 4 ARIMA(1,0,2)x(1,1,0)96

Получените грешки (небаланси) от
прогнозиране са показани в Таблица 3.

Таблица 3. Получени грешки от прознозиране

Модел -∆Е +∆Е
- kWh/год. % kWh/год. %

№1 -206 -16.33 208 16.48
№2 -211 -16.68 204 16.14
№3 -214 -16.95 199 15.79
№4 -204 -16.19 205 16.24

В Таблица 4 са посочени резултатите от
прогнозирането като са отчетени допълнителния
критерий за СЗЕЕ.
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Таблица 4. Обобщени резултати отнесени към
критерия СЗЕЕ

Модел СДЕЕ СЕЕИ СЕЕН СЗЕЕ
- лв/год. лв/год. лв/год. лв/год.

№1 126 -3 40 163
№2 127 -3 39 163
№3 128 -3 38 163
№4 126 -3 39 163

В Таблица 5 са посочени стойностите
получени от всеки модел, определен за
съответното тримесечие, показани в Таблица 2.

Таблица 5. Обобщени резултати за критерия
СЗЕЕ за производство през 2017 г.

Модел Тримесечие
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

- лв/год. лв/год. лв/год. лв/год.
Януари 5.79 5.79 5.79 5.78
Февруари 10.39 10.37 10.38 10.39
Март 13.82 13.82 13.76 13.78
Април 16.91 16.93 16.94 16.87
Май 18.09 18.01 17.95 18.05
Юни 18.52 18.50 18.49 18.50
Юли 18.57 18.55 18.53 18.52
Август 17.29 17.36 17.44 17.28
Септември 13.88 13.89 13.89 13.85
Октомври 13.45 13.45 13.47 13.43
Ноември 8.64 8.63 8.56 8.59
Декември 7.49 7.89 7.87 7.47

Резултатите, показани в Таблица 3,
Таблица 4 и Таблица 5, са отнесени към ФЕЦ с
мощност 1 kWp.

За да се определи необходимостта за
всяко тримесечие прогнозата да се извършва с
отделен модел се прави дисперсионен анализ на
данните посочени в Таблица 5.

След направените по-горе изследвания
окончателно се избират следния модел за
прогнозиране тип ARIMA(1,0,2)x(0,1,0)96,
определен за Q 1 на 2016 г. със следните
параметри:

 AR(1) = 0.94715;
 MA(1) = -0.03190;
 MA(2) = 0.10123.

След определянето на модела на Фиг. 5
са показани прогнозния и реалния годишен
производствен график, а на Фиг. 6 получените
положителни и отрицателни грешки от
прогнозиране през годината.

Фиг. 5. Прогнозен и реален производствен
график

Фиг. 6. Грешки от прогнозирането

8. Изводи и заключения
От направените изследвания могат да се

направят следните изводи и заключения:
1. За целогодишно прогнозиране на

производството на ФЕЦ е необходим само един
модел. Точността не се подобрява ако се
използва отделен модел за всяко тримесечие;

2. При относително малък брой измервания
може да се получи сравнително точен модел.
Това е особено важно за обекти, които не
разполагат с голям брой исторически данни. С
натрупване на данни структурата и параметрите
на модела могат да се актуализират, като се
подобрява и точността на прогнозата.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ДЕФОРМИРАНИЯ
ПОВЪРХНОСТЕН СЛОЙ ПРИ ППД НА РАВНИННИ

ПОВЪРХНИНИ

АНГЕЛ ЛЕНГЕРОВ, ГЕОРГИ ЛЕВИЧАРОВ, МИРОСЛАВ МИТКОВ, ИВАН АМУДЖЕВ

ТУ-София, филиал Пловдив, катедра „МТТ“, ТУ-Габрово, катедра МТТ
anlengerov@abv.bg

Резюме: В работата са направени аналитични изчисления за определяне
дълбочината на протикване на деформиращия сачмен елемент при обработване на
равнинни повърхнини. Получените резултатите от изследването са представени
графично. Те могат да се използват за определяне степентта на уякчаване на
обработвани повърхнини.

Ключови думи: изследване, проникване, сачма, сила

STUDY OF THE DEPTH OF THE DEFORMED SURFACE
LAYER IN SURFACE PLASTIC DEFORMATION OF PLANAR

ANGEL LENGEROV, GEORGI LEVICHAROV, MIROSLAV MITKOV, IVAN AMUDZHEV

Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, Department of Machine building and
technologies, Technical University of Gabrovo, Department of Machine building and

technologies
anlengerov@abv.bg

Abstract: : In the study, analytical calculations are made to determine the depth of
penetration of the deforming ball element in the treatment of planar surfaces. The results of
the study are presented graphically. They can be used to determine the degree of
strengthening of the treated surfaces.

Key words: study, penetration, ball, power.

1. Въведение
Загубата на работоспособност на

машините детайли настъпва обикновено след
разрушаване на повърхностния им слой.
Установено е, че функционалното
предназначение на различни машиностроителни
изделия в значителна степен се определя от
параметрите на качеството на повърхностния
слой и степентта на уякчаване. Последната от
своя страна зависи от дълбочината на
деформирания повърхностен слой [2].

Един от най-простите и ефективни
методи, осигуряващ управление в широк
диапазон на показателите на качеството и
микротвърдостта на повърхностния слой,
(ПКМПС) се явява методът на повърхностно
пластично деформиране (ППД). В резултат на
ППД се осигуряват зададените от конструктора
качествени показатeли на повърхнините:
микрогеометрия (височина на грапавините,
вълнообразността), макрогеометрия и др., дори

и при твърдост на обработваните материали от
порядъка до 650 HВ, и остатъчните напрежения
на натиск до 1200 MPa [1].

2. Изложение на доклада
Извършено е аналитично изследване на

дълбочината на проникване с три фактора: радиус
на сачмата r , сила на притискане bF и е приета

начална грапавост 1.75n
aR m .

Аналитичното пресмятане е извършено с
помощта на зависимостта за твърдостта

 2 2

2 bFHB
D D D d


 

(1)

където HB е твърдостта по Бринел, и в случая e
250HB  ;

bF - силата на притискане на сачмата към
заготовката;
D - диаметърът на сферичния накрайник;
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d - диаметъра на отпечатъка,
и зависимостта за дълбочината на проникване

2 21
2 2p
Dd D d   . (2)

За съответните изчисления стойностите на
необходимите фактори са дадени в табл. 1.

Таблица 1. Фактори

Фактори
Радиус на
сачмата r ,
mm

2,5 5 7,5

Сила на
притискане

bF , N
100 400 900

След съответни преобразования на
зависимостите (1) и (2) за дълбочината на
проникване pd се получава

2
2

1 4. 1
2 2 . .

b b
p

F FDd D
HB HB D 
         

.(3)

Резултатите от направените изчисления
за дълбочината на проникване в
експерименталните точки са показани в табл. 2 и
на фиг. 1.

Таблица 2. Дълбочина на
проникване

bF ,
N

Дълбочина на проникване pd ,
mm

2,5r  mm 5r  mm 7,5r  mm
100 0,012739 0,006369 0,004246
400 0,050955 0,025478 0,016985
900 0,11465 0,057325 0,038217

Фиг. 1. Зависимост на силата на притискане
bF от дълбочината на проникване pd

На базата на получените резултати в
табл. 2 е проведен регресионен анализ с цел
получаване на математичeн модел

 ,p p bd d r F . Последният е във вид на
двумерен полином:

2

0.03303 0.0001628 0.007926

0.0000085 0.00039631
p b

b

d F r

F r r

   

 
(4)

Графична интерпретация на получените
резултати във вид на тримерна графика е
показана на фиг. 2.

0
200

400
600

800
1000

5

10

15
0

0.02

0.04
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0.08

0.1

0.12

Fb , ND , mm

d p , 
m

m

Фиг. 2. Тримерна графика на функцията
 ,p p bd d F D

3. Заключение
1. От изведените аналитични

зависимости може да определим взаимовръзката
между силата на деформиране и дълбочината на
проникване на деформиращия елемент.

2. Получените зависимости дават
възможност за оценка микротвърдостта на
обработваните образци от стомана NC 45 в
зависимост от технологичните параметри на
процеса ППД. От направеният многофакторен
анализ е получена и визуализирана качествената
оценка на изследваните параметри.

ЛИТЕРАТУРА
1. Крумов, К., Х. Метев,Т. Кузманов,

Геометрична точност при механично
обработване на конзолно установени
заготовки, Научно списание
“Машиностроене и машинознание” год.
XI, кн. 1, бр.26, 2016, стр. 127-132, ISSN
1312-8612.

2. Kaldachev Ts., P. Hadziski, G. Nikolcheva,
Study wear tool with high-speed milling,
Vide. Tehnologija. Resursi-Environment,
Technology, Resources 3, 2017, pp. 117-
121, ISSN 1691-5402.

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2018 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 29-30 ноември 2018

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2018 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 29-30 ноември 2018 29



СРАВНЕНИЯ ЗА НЕТОЧНОСТИ ПРИ
ФРЕЗОВАНЕ С И БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА

ЯВЛЕНИЕТО ТЕХНОЛОГИЧНА
НАСЛЕДСТВЕНОСТ

ХРИСТО МЕТЕВ, КАЛИН КРУМОВ, АДРИАНА ЗАХАРИЕВА

ТУ-Габрово, катедра МТТ
hmetev@abv.bg, icex@mail.bg, adriaaanita@abv.bg

Резюме: В разработката е задоволен интересът от съпоставянето на сумарната
неточност, получена с и без отчитане на явлението „технологична
наследственост“. Потвърдена е необходимостта от отчитане на влиянието на
технологичната наследственост при определяне на сумарната неточност при челно
фрезоване.

Ключови думи: технологична наследственост; фрезоване; коефициенти на
трансформация; елементарни неточности

INCOMPATIBILITY CONSIDERATIONS FOR
MILLING WITH AND WITHOUT REPORTING

THE TECHNOLOGICAL HEREDITY

HRISTO METEV, KALIN KRUMOV, ADRIANA ZACHARIEVA

Department of Mechanical Engineering Equipment and Technologies at Technical University of Gabrovo
hmetev@abv.bg, icex@mail.bg, adriaaanita@abv.bg

Abstract: In the paper, the interest in comparing the summary inaccuracy obtained with
and without taking into account the phenomenon of "technological heredity" was satisfied.
The need to take into account the influence of technological heredity in the determination of
the aggregate inaccuity in frontal milling has been confirmed.

Key words: technological heredity, milling, transform coefficients, elemental inaccuracies

1. Въведение
Повишаването на качеството, надеждност-

та и дълготрайността на произвежданата маши-
ностроителна продукция се извършва чрез
рационален избор на подходяща последовател-
ност от технологически операции за изработване
на детайлите (изделията). Особено внимание
трябва да се отделя за осигуряване на гео-
метричната точност и на физико-механичните
свойства на повърхностния слой на детайлите.

За установяване на обективни
закономерности е необходимо изучаване на
получаваната точност и физико-механичните
свойства, при отчитане на явлението
"технологична наследственост", както в
рамките на технологическите операции, така и
за целия технологически процес.

За определяне на очакваната неточност
при фрезоване с отчитане на явлението
технологична наследственост на ниво преход е
предложен метод, даващ възможност за най-
пълно описание на механизма на формиране на
съставните неточности и взаимното им влияние
1,2,4, разработена е методика 3 и са получени
зависимости за определяне на коефициентите на
трансформация при фрезоване, даващи
възможност за определяне на очакваната
точност при отчитане взаимното влияние на
съставните неточности. Получени са степенни
зависимости за фиксираните (детерминирани)
съставни и съставните, отчитащи взаимното
влияние на различните неточности в зависимост
от технологическите условия при механично
обработване.
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Практически интерес представлява
съпоставянето на сумарната неточност,
получена с отчитане и без отчитане на
явлението „технологична наследственост“ с
експериментални данни което е цел на
настоящата разработка.

2. Изложение
2.1 Зависимости за определяне на

сумарната неточност и коефициентите на
трансформация при фрезоване

Определянето на сумарната неточност при
фрезоване по аналитико-изчислителния метод с
отчитане на явлението технологична
наследственост е възможно с помощта на
получени степенни зависимости за
коефициентите на трансформация, фиксираните
(детерминирани) съставни и съставните,
отчитащи взаимното влияние на различните
неточности в зависимост от технологическите
условия при механично обработване

11
1,

b
c

a
zyx vfCa  , (1)

където ax,y е коефициент на трансформация на
неточността y в неточност x; C1, a1, b1 –
коефициент и степенни показатели, получени
при обработване на резултатите от изчисленията
3.

Получени са зависимости за
елементарните неточности от технологическите
условия:

22
2)( b

c
a

zy vfCx   , (2)

където коефициентът C2 и степенните
показатели a2 и b2, са получени при фрезоване на
заготовки от материал 12ХН2 и материал на
режещата част на фрезата Р10.

С помощта на (2) са определени
детерминираните и стойностите, отчитащи
взаимното влияние на елементарните
неточности при челно фрезоване на заготовка от
материал стомана 12ХН2.

2.2 Методика за провеждане на
експерименталните изследвания

Изходните данни за провеждане на
експерименталните изследвания са:

 обработван материал - стомана
12ХН2, B=785MPa;

 инструмент – фреза челно-
цилиндрична, D=125 mm, z=12, = 15, =5,
r= 90, r

 =5, r = 0,5 mm; материал на
режещата част – Р10;

 металорежеща машина - фреза
универсална ФУ321;

 размери на обработваната
повърхнина: b = 200mm, l = 300mm;

 дълбочина на рязане - ap=2,5mm;
 диапазон на вариране на режима на

рязане: fz=0,1…0,3 mm; vc=100….300 m/min.
Извършени са два експеримента:

1) ap=2,5mm, vc=100m/min, fz=0,1…0,3mm;
2) ap=2,5mm, vc =100…300m/min, fz=0,2mm.

Изчисленията са извършени с помощта
на разработен програмен продукт, даващ
възможност при известни параметри на
обработваната заготовка, режещия инструмент,
приспособлението и използваната машина,
изхождайки от зададените режими на рязане, да
се определят неточностите възникващи при
фрезовата обработка.

Измерени са размерите на обработените
опитни образци с помощта на микрометър.

1. С помощта на получените
зависимости (1) и (2), за избрания диапазон на
изменение на режимите на рязане, са изчислени:

- детерминираните стойности на
елементарните неточности (неточност,
предизвикана от недостатъчната стабилност на
технологичната система ( j )D; неточност,
предизвикана от температурните деформации на
обработваната заготовка (

дтд )D; неточност,
възникваща в резултат от топлинни деформации
на инструмента (

итд )D; неточност, свързана с
износването на фрезата (

рии )D);
- коефициентите на трансформация на

елементарните неточности Δx,Δya .
2. С помощта на определените

детерминирани стойности на елементарните
неточности е определена сумарната неточност
при челно фрезоване без отчитане на взаимното
влияние на елементарните неточности 1

 = ( j )D – (
итд )D –( дтд )D + ( рии )D. (3)

3. С използване на детерминираните
стойности на елементарните неточности и
коефициентите на трансформация, получени с
помощта на зависимости (1) и (2) са определени
стойностите на сумарната неточност при челно
фрезоване с отчитане на взаимното влияние на
елементарните неточности, използвайки
зависимости дадени в 3.

4. Съпоставени са сумарните
неточности, получени с помощта на
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разработената методика с и без отчитане на
взаимното влияние на елементарните
неточности с резултатите от проведените
експерименти.

За потвърждаване на получените
резултати е проведено изследване при
обработван материал стомана 40ХН, B=980MPa
и материал на режещата част на фрезата К20.

2.3 Графични зависимости
Въз основа на получените резултати са

построени графични зависимости за сумарната
неточност при челно фрезоване (фиг.1 и 2), без
отчитане на влиянието на елементарните
неточности (1), с отчитане на влиянието на
елементарните неточности (2) и със значения на
сумарната неточност, получени от
експерименталните данни (3).
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Фиг. 1. Графични зависимости на сумарната
неточност при челно фрезоване  от

подаването fz (a) и скоростта на рязане vс (б),
при обработване на заготовки от материал
12ХН2, B=785MPa и материал на режещата

част P10
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Фиг. 2. Графични зависимости на сумарната
неточност при челно фрезоване  от

подаването fz (a) и скоростта на рязане vс (б),
при обработване на заготовки от материал
40ХН, B=980MPa и материал на режещата

част К20

3. Заключение
Анализът на получените резултати

(фиг.1 и 2), позволява да се направят изводите:
1. Характерът на зависимостите на

сумарната неточност  от режимите на рязане
е един и същ и при двете двойки обработван и
инструментален материал. Количествено
разликата в стойностите се дължи на различните
физико-механичните характеристики на
разглежданите материали.

2. С увеличаване на подаването fz
абсолютните стойности на сумарната неточност

 при челно фрезоване, определени без
отчитане на взаимното влияние на
елементарните неточности, са по-големи от тези,
определени с отчитане на взаимното им
влияние. Резултатите от проведени изследвания
показват, че с отчитане на влиянието на
останалите елементарни неточности, j и

рии

незначително превишават, а
итд и

дтд , са
значително по-малки от техните детерминирани
стойности. Всичко това в съответствие със
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зависимостите дадени в 3 обяснява получените
резултати.

С нарастване на подаването fz разликата
между сумарните неточности  , получени с и
без отчитане взаимното влияние на елементар-
ните неточности, остава приблизително
постоянна. Това може да се обясни с факта, че
зависимостите за елементарните неточности от
подаването fz, получени с и без отчитане на
взаимното им влияние, имат практически
еднакъв характер 3, като разликата им е в
порядъка на 510 m.

3. Сумарната неточност  без отчитане
на взаимното влияние на елементарните
неточности е по-голяма от същата, определена с
отчитане на взаимното им влияние за целият
диапазон на изменение на fz и vc. Това дава
възможност за оптимизиране на режимите на
рязане с цел повишаване на производителността.

4. При скорост на рязане vc от 150 до
250m/min стойностите на сумарната неточност

 , получени с отчитане на взаимното влияние
на елементарните неточности, са значително по-
малки от тези без отчитане на тяхното влияние,
като при vc = 200m/min се наблюдава екстремум
(минимум), по-силно изразен при първата
двойка обработван и инструментален материал.
Причината за това е, че в диапазона
vc=150200m/min рязко нарастват неточностите,
свързани с топлинните деформации на
заготовката и зъбите на фрезата, като при vc =
200m/min са доминиращи. В диапазона
vc=200250m/min влиянието на тези неточности
отслабва и доминиращи стават неточностите
дължащи се на недостатъчната стабилност на
технологичната система и размерното износване
на зъбите на фрезата.

5. Стойностите на сумарната неточност,
получени от експерименталните данни и тези,
получени от зависимостите, отчитащи
взаимното влияние на елементарните
неточности са близки (разликата не превишава
10). Това потвърждава достоверността на
получените зависимости 3 и необходимостта
от отчитане на влиянието на технологичната
наследственост при определяне на сумарната
неточност при фрезова обработка.
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КОМПЕНСИРАНЕ НА РЕАКТИВНАТА
МОЩНОСТ НА ВЯТЪРНА

ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ, ДИАН МАЛАМОВ

Технически университет София, филиал Пловдив, …
alex_georgiev94@abv.bg, deanmalamov@abv.bg, …

Резюме: В доклада е представено изследването на реактивната мощност на вятърна електростанция
свързана чрез повишаваща подстанция и кабелна линия към мрежа с голяма мощност с напрежение 110 kV.
Разработен е компютърен модел в средата Simulink на програмен продукт MatLab, чрез който е
определена зависимостта на реактивната мощност от активната мощност отдавана от генераторите.
Определени са параметрите на компенсиращия индуктивен реактор.

Ключови думи: реактивна мощност, вятърна електроцентрала, кабелна линия.

COMPENSATION OF THE REACTIVE POWER
OF A WIND POWER STATION

ALEXANDER GEORGIEV, DIAN MALAMOV

Sofia technical university, Plovdiv branch
alex_georgiev94@abv.bg, deanmalamov@abv.bg

Abstract: The paper presents a study of the reactive power of a wind power station, connected by means of a step-up
sub-station and a cable line to a high power network with voltage 110 kV. A computer model has been developed in
Simulink (MATLAB programming product), by means of which the dependence of the reactive power on the active
power, delivered by the generators, has been determined. The parameters of the compensating induction generator
have been defined.

Keywords: reactive power, wind power station, cable line.

1. Въведение.
Вятърните електроцентрали са

възобновяеми източници на електрическа
енергия. Те използват енергията на вятъра, която
се преобразува във въртеливо движение за
задвижване на електрическите генератори. Във
вятърните електроцентрали се използват
основно асинхронни генератори. Те имат
определени предимства спрямо синхронните
генератори при големите колебания на
параметрите (скорост, момент) на въртенето на
генераторите.

На изхода на генераторите за вятърните
електроцентрали напрежението е до 1000 V,
което се трансформира до средно и високо
напрежение. Връзката на вятърната
електростанция с електроенергийната система
обикновено най често се реализира чрез кабелни
линии за средно и високо напрежение. Известно
е [1], [2], че кабелните линии на празен ход
генерират значителна капацитивна мощност.
Този режим е често срещан при вятърните
електроцентрали поради особеностите на
вятърната енергия.

Реактивната капацитивна енергия
влошава режимните параметри на мрежата [1],
[2], [4], [5], [6]. Някой специфични проблеми за
реактивната енергия във вятърните
електроцентрали са разгледани в [3].

В настоящия доклад са представени
изследвания на реактивната мощност на вятърна
електростанция, които са проведени чрез
компютърни модели разработени в средата на
средата Simulink на програмен продукт MatLab.

2. Изложение
2.1. Основни сведения.

Еднолинейната схема на мрежата между
вятърна електроцентрала и електроенергийната
система е дадена на фиг. 1. Електропроводните
линии са кабелни. Известни са електрическите
характеристики на кабелите, и дължините на
отделните участъци. Електрическите генератори
са асинхронни с номинална мощност 2,6 MVA и
напрежение 690V , 50 Hz . На изхода на всеки
генератор е свързан повишаващ трансформатор
0,69 / 21kV . Изходите на трансформаторите са
свързани към обща шинна система за средно
напрежение. Връзката на електроцентралата с
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електроенергийната система на страната се
реализира чрез повишаващ трансформатор
21 / 110 kV .

Техническите параметри на генераторите
и трансформаторите са известни.

Фиг.1 Еднолинейна схема на мрежата между
електроцентралата и електроенергийната

система.

На фиг. 2 е показано изменението на
реактивната мощност на електроцентралата в
kVar за едно денонощие.

Фиг. 2 Товаров профил на измерената
реактивна енергия за едно денонощие.

От графиката се вижда, че мрежата на
електроцентралата консумира значителна
реактивна капацитивна мощност. Причина за
това е, че генераторите не работят или
генерираната активна мощност е малка. Това
налага да се анализират режимните параметри
на мрежата и електроцентралата по отношение
на реактивната мощност, и да се определи
начина на компенсирането на реактивната
капацитивна мощност. Съгласно нормативните
изисквания фактора на мощността както при
индуктивен, така и при капацитивен характер,
не трябва да е по малък от 0,94.

2.2. Метод на изследване.
Изследванията са проведени чрез

специално разработени компютърни модели в
среда Simulink на програмен продукт MatLab.
Компютърните модели са синтезирани при
отчитане на топологията на мрежата, съгласно
фиг. 1, дължините на кабелните линии и
техническите параметри съгласно каталожните
данни на кабелите, трансформаторите и
генераторите. Приема се, че електроцентралата е
свързана в паралел с мрежа с голяма мощност.

Чрез компютърните модели са решени
следните основни задачи:

1) Определена е реактивната мощност
при празен ход (генераторите не работят), и са
определени параметрите на компенсиращия
реактор.

2) Определена е зависимостта между
реактивната мощност и генерираната от
генераторите активна мощност.

2.3. Резултати.
Чрез модела на празен ход са определени

реактивната капацитивна мощност CQ и
активната мощност пхP . Активната мощност се
определя от загубите в активните съпротивления
на кабелите и намотките на трансформаторите,
както и от загубите в магнитопроводите им.

C пхQ 1407 kVAr; P 29,82kW  (1)
Определят се параметрите на ъгъла на

дефазиране между мощностите при празен ход.
пх пх пхtg 47,203; cos 0,212; 88,8       

(2)
Целта е да се постигне фактор на

мощността при индуктивен характер
1cos 0,94  . На базата на горните данни

съгласно [4], [5], [6] е определена стойността на
индуктивната компенсираща мощност.

 к пх. пх 1Q P . tg tg 1418 kVAr    ……(3)
където: кQ е стойността на индуктивната

компенсираща мощност; 1 е ъгъла на
дефазиране след компенсацията.

На базата на проведените изчисления е
избран маслен компенсиращ реактор с
възможност са пет степенно дискретно
регулиране на реактивната мощност под товар
Основните данни на компенсиращия реактор са
дадени в таблица 1.
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Таблица 1 Параметри на компенсиращия
реактор.

Позиция
на

регулатора

Ном.
мощност

Ном.
ток

Инд.

с-ние

 kVAr  A  
1 640 17,6 690,41
2 680 18,7 651,16
3 720 19,8 615,92
4 760 20,9 583,98
5 800 22 554,91

Фиг. 3 Компенсиращ реактор.

За компенсиране на реактивната
капацитивна мощност са необходими два броя
от избраните по горе реактори. По този начин се
постига възможност за по широк диапазон на
регулиране. Реакторите са свързани на страна
средно напрежение на трансформатор
21 / 110 kV . Максималната реактивна мощност е
с около 15% по голяма от необходимата на този
момент. Това дава възможност този резерв да се
използва при едно бъдещо разширение на
електроцентралата.

Чрез компютърните модели е проведено
изследване на реактивната мощност при работа
на генераторите и отдаване на активна мощност
към мрежата. Отрицателните стойности на
активната мощност, определена от компютърния
модел, означава, че асинхронните машини
работят в генераторен режим. Определени са
зависимостите на реактивната мощност от
натоварването на генераторите без и с
компенсиращ реактор. Изследвани са случаите
при работа на един генератор, и при

едновременно натоварване на всички
генератори.

Фиг.4. Зависимост на реактивната и
активната мощности от момента

при работа на един генератор без компенсация.

Фиг.5. Зависимост на реактивната от
активната мощност преди и след компенсация

при работа на един генератор.

Фиг.6. Зависимост на реактивната и
активната мощности от момента

при работа на всички генератори преди и след
компенсация.
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Фиг.7. Зависимост на реактивната от
активната мощност преди и след компенсация

при работа на всички генератори.

3. Заключение.
В режим на празен ход в мрежата на

вятърната електроцентрала се генерира
значителна капацитивна енергия, която се
компенсира чрез индуктивен реактор.
Параметрите на реактора са определени от
резултатите, получени от компютърния модел.
Изследванията чрез компютърния модел
показват, че мястото на свързване на
компенсиращите реактори и избрано оптимално.

Изборът на вариант за компенсиране на
реактивна капацитивна мощност с два реактора
с пет степенно стъпално регулиране на
мощността им позволява при необходимост да
се реализира широк диапазон на регулиране на
реактивната им мощност.

Асинхронните генератори при работа
консумират реактивна индуктивна енергия. По
тази причина при равномерно натоварване на
всички асинхронни генератори реактивната
енергия е индуктивна за всяка стойност на
механичния момент върху вала на машините. В
този режим включването на компенсиращите
реактори води до влошаване на режимните
параметри. Това налага да се предвиди
изключване на компенсиращите реактори.

При режим на работа на една асинхронна
машина консумираната реактивна енергия е
недостатъчна да компенсира капацитивната
реактивна енергия. Характерът на товара на
мрежата е с активно-капацитивен характер при
натоварване на машината от 0 до 11500 N.m и
активно- индуктивен характер при натоварване
от 12000 до 14740 N.m. Стойностите на фактора
на мощността са от 7500 до 14740 N.m. Под
долната стойност се налага включване на
компенсиращ реактор. Над тази стойност
реактора е целесъобразно да се изключи, за да
не се влошават режимните параметри на
мрежата.

Включването на компенсиращите
реактори при работещи генератори практически
не влияе на генерираната активна мощност.
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АДИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

ДЕЛЯН ГОСПОДИНОВ, ВИЛХЕЛМ ХАДЙИСКИ, ДАНИЕЛ НИХТЯНОВ

УХТ Пловдив – катедра МАХВП
dgosp@abv.bg

Резюме: През последните 5 години се наблюдава сериозно развитие на методите за
адитивно производство на метални изделия. Развитието и все по-широкото
приложение на тези методи е свързано с бурното усъвършенстване на 3D
технологиите и съвременните средства за инженерен анализ. Представени са
иновативни решения и нови методи за адитивно производство на метални изделия
дават възможност за изработване на изделия с изключителна сложност, каквито
не могат да бъдат изработени чрез конвенционални методи.

Ключови думи: 3d принтиране, метални изделия, адитивно производство
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Abstract: For the past 5 years a serious improvement has been observed in the methods
for additive manufacture of metal parts and components. This improvement and the wider
application of these methods is related to the rapid progress of the 3D technologies and the
modern software tools for enginery design. Inovative approaches and new methods for
additive manufacture of metal parts and metal components have been presented. These
methods provide an opportunity for creation of parts with significant geometric complexity,
which could not be produced by using conventional methods for manufacture.
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1. Въведение
Адитивното производство на

машиностроителни изделия бележи началото си
в края на 80-те и началото на 90-те години на
миналия век. Първоначално методът се прилага
като алтернативен технологичен процес за
изработване на изделия в единичното или
дребно-серийно производство.

Терминът „адитивен“ е свързан с начина
на получаване на изделията – чрез добавяне на
материал слой върху слой, като геометрията на
всеки един слой се дефинира от тримерен
геометричен цифров модел на изработваното
изделие – всеки един слой представлява
двумерно сечение на тримерния модел. По този
начин се отваря възможност за получаване на
изделия с изключително сложна геометрична
конфигурация, каквито изделия не могат да
бъдат изработени по някои от конвенционалните

методи, като снемане на материал под формата
на стружка, леене и формоване в матрици
представляващи кухини, чиято форма
представлява негатив на изделието, пластично
формоизменение и др. Адитивните методи за
производство създават предпоставки за
гъвкавост, тъй като всяко изделие може да бъде
изработено с различна геометрична
конфигурация. Изделията могат да бъдат
оптимизирани според конкретното им
предназначение. Тяхната маса може да бъде
намаляване без това да оказва въздействие върху
функционалните им характеристики.

Въпреки че методите за адитивно
производство на изделия бележат началото си
още от миналия век, тяхното активно
приложение в машиностроенето започва едва в
края на първото десетилетие на XXI-ви век.
Това се дължи на развитието на компютърните
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3D технологии и по-конкретно на развитието на
CAD-CAM системите.

Внедряването на методите за адитивно
производство създава условия за подобряване на
конкурентоспособността на производителите,
което се дължи на съкращаване на времето за
създаване на нови изделия, както и на
намаляване на себестойността на крайните
продукти. Отпада необходимостта от закупуване
на специални инструменти и допълнителна
технологична екипировка.

През последните няколко години
методите за адитивно производство на изделия
намира приложение не само при прототипиране
и създаване на концептуални модели на изделия.
Усъвършенстването на методите, както и на
технологичното оборудване, реализиращо
методите създават предпоставки за изработване
на готови за употреба функционални изделия,
притежаващи необходимите якостни и
функционални характеристики.

3DSystems е първата компания, която
представя метод за адитивно изработване на
детайли. Това е стереолитографския метод,
който се състой в използване на специални
фото-полимерни смоли, които се втвърдяват под
въздействието на лазерен лъч. Лазерният лъч
втвърдява част от смолата и по този начин се
получава слой с определена дебелина,
представляващ двумерно сечение на
изработваното изделия. Следва получаване на
втори слой, след това следващ и т.н. до
окончателното изработване на изделието.

През последните 10 години различни
производители представиха на пазара 3D
принтери, позволяващи изработване на детайли
от метали и метални сплави. Получените
изделия се характеризират с голяма точност,
голяма якост, твърдост и износоустойчивост. Те
могат да бъдат използвани като крайни изделия
без да се налага допълнително обработване.

Принципа на действие на представените
3D принтери се основава на методите на
праховата металургия. Основната суровина от
която се „изграждат“ изделията е метална прах
за синтероване. В някои от случаите тя се смесва
с термопластично свързващо вещество, при
което се получава т.нар. „шликер“.

2. Методи за адитивно производство на
метални изделия

2.1. DMLS метод и SLM метод
DMLS (direct metal laser sintering) и SLM

(selective laser melting) са методи при които
метално изделие се получава слой по слой, като
всеки един слой е резултат от стапяне или

синтероване на метален прах с помощта на
управляем лазерен лъч.

Фиг. 1. Получаване на единичен слой при DMLS
или SLM метод за адитивно производство [2]

Машините (3D принтерите) прилагащи
тези методи изграждат изделията в следната
последователност:

 специално устройство полага слой
от метален прах,

 лазерен лъч стапя или синтерова
определена област от металния прах,
която област представлява слой
(напречно сечение) от
изработваното изделие,

 полага се следващ слой метален
прах и процесът се повтаря до
окончателното изработване на
изделието.

Чрез DMLS и SLM методите могат да се
получават детайли от почти всички метални
сплави, както и от прахови смеси за изработване
на металокерамични твърдосплавни изделия.
Изделията притежават висока якост и твърдост.
Могат да се изработят метални изделия с
изключително сложна геометрична
конфигурация, каквито не могат да бъдат
изработени чрез някой от конвенционалните
технологични процеси като леене, механично
обработване, пластично формоизменение и т.н.
Постига се голяма точност на формата и
размерите, както и добро качество на
повърхнините. С цел повишаване на плътността
им и повишаване на якостта им, изделията
получени чрез DMLS и SLM могат да бъдат
подложени на допълнителни обработки като HIP
(Hot Isostatic Pressing).
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2.2. LMD метод
При LMD методът (laser metal deposition)

струя от метален прах се подава и „пръска“ от
специална дюза. Тази струя се насочва към

т.нар. „фокус“ на дюзата, където се стапя под
въздействието на топлина от лазерен лъч. По
този начин се получават отделните слоеве на
изделието. Основата извършва транслационни и
ротационни движения.

Фиг. 2. Принцип на действие на LMD метода [1]

Слоеве метал могат да се „наслагват“ и
върху детайл изработен по друг метод, като по
този начин може да се извършва ремонт и
възстановяване на износени изделия.

Сериозен недостатък на LMD методът е
ниската скорост на изграждане на металното
изделие и от там ниската производителност.

Фиг. 3. Изработване на изделие по LMD метод
[3]

Фиг. 4. Наслагване на метал върху детайл
изработен по конвенционален метод [4]
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2.3. ADAM метод
ADAM методът за адитивно изработване

на метални детайли (atomic diffusion additive
manufacture) съчетава принципа на шликерното
леене и методите за екструзионното адитивно
производство.

Шликерното леене е метод за получаване
на метални детайли от метални прахове (прахова
металургия), при който метален прах за
синтероване се смесва с термопластично
свързващо вещество. Сместа, която се получава
се нарича „шликер“. Под действието на налягане
тази смес запълва кухината на форма (матрица),
като по този начин се получава т.нар. „сурова
заготовка“, която след това се загрява до
температура при която свързващото вещество
изгaря и напуща обема на суровата заготовка

през нейните пори. Следва синтероване на
заготовката, която след това може да се подложи
и на допълнителна обработка, като например
HIP (hot isostatic pressing).

FDM (fused deposition modelling) и FFF
(fused filament fabrication) са методи за адитивно
производство, които са намерили най-широко
приложение при потребителските 3D принтери,
които изграждат изделия основно от
термопластични полимерни материали. При
този метод термопластичния полимерен
материал се загрява до температура, при която
той е в течно, екструдира се през дюза която
извършва движение и следва определен път. По
този начин се изработва един слой от изделието,
следва втори върху първия и т.н.

Фиг. 5. Принцип на изработване на полимерно изделие по FDM и FFF метод [5]

При ADAM методът за получаване на
метални изделия метален прах се смесва с
термопластично свързващо вещество и се
получава смес „шликер“. Тази смес в
последствие се екструдира през подвижна дюза
извършваща движение и следваща определен
път – на принципа на FDM и FFF методите.
Изгражда се т.нар. сурово изделие, което се
подгрява с цел отстраняване на свързващото
вещество от суровото изделие, което след това
се подлага на синтероване.

Недостатък при този метод на адитивно
производство е необходимостта от използване
на допълнителна технологична екипировка
освен 3D принтиращо оборудване. Тази

допълнителна екипировка е нужна за
отстраняване на свързващото вещество, както и
за синтероването. Друг недостатък на метода е
ниската производителност – т.е. на относително
бавното изработване на изделието.

2.4. Други методи за адитивно
производство на метални изделия
През юли месец 2018 г.

световноизвестната фирма Hewlett Packard
представи 3D принтер за метални изделия, при
който изграждането на изделието става по
следния начин:
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 специално устройство полага тънък
слой от метален прах,

 друго устройство напръсква
металната прах със специално
двукомпонентно течно свързващо
вещество, като това напръскване се
извършва в определени зони
дефинирани от геометричната
конфигурация на конкретния слой
от изделието,

 следва нагряване с лъчев източник
на топлина, при което се изпарява
течната компонента от свързващото
вещество и се фиксира геометрията
на конкретния слой от изделието,

 това се повтаря за всеки следващ
слой до окончателното изграждане
на тримерната геометрия на
крайното изделие.

Процесът завършва с получаването на
сурово изделие, което в последствие се подлага
на синтероване.

При методът на Hewlett Packard [6, 7] се
реализира голяма точност на формата и
размерите на изделията, а по този начин се
повишава и производителността. Те притежават
голяма якост и са с преобладаваща изотропност
на якостните характеристики.

Голям недостатък е голямата пористост
на получаваните изделие. Този недостатък се
отстранява при методът на ExOne [8, 9]. При
този метод изграждането на суровото изделие е
аналогично като при метода на Hewlett Packard.
Разликата е в това, че методът на ExOne прилага
полутечно синтероване или така наречения
процес на „инфилтрация“. Той включва
добавяне на друг метал под формата на прах.
Този добавъчен материал се стапя при
синтероването и прониква в порите на
изделието, като ги запълва на капилярен

принцип. По този начин се повишава и якостта
на крайното изделие.

3. Заключение
Развитието на 3D технологиите през

последните години доведе до усъвършенстване
и внедряване на нови методи за производство на
изделия – в това число и метални изделия.
Методите за адитивно производство на метални
изделия дават възможност за изработване на
метални изделия с голяма степен на сложност от
геометрична гледна точка. Такива изделия не
биха могли да бъдат изработени по
конвенционални методи като леене, механична
обработка чрез снемане на материал под
формата на стружка, пластично
формоизменение и др.
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Резюме: В настоящия доклад се представят възможностите за развитие на
приключенски туризъм в област Благоевград. Районът е богат на природни ресурси,
които създават благоприятни условия за практикуване на различни екстремни
спортове. Настоящото изследване разкрива възможности за създаване на нови
туристически продукти, работни места, увеличаване на икономическите ползи от
дейността и добавената стойност.

Ключови думи: приключенски туризъм, адреналин, природни ресурси, видове
алтернативен туризъм, дестинация
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ADVENTURE TOURISM IN BLAGOEVGRAD

DISTRICT
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Abstract: In the present paper, opportunities for the development of adventure tourism in
Blagoevgrad district are revealed. The region is rich in natural resources that create
advantageous conditions for the practice of various extreme sports. The following research
reveals possibilities for the creation of new tourist products, work places, increase of
economic benefits from the activity and the added value.

Key words: adventure tourism, adrenaline, nature resources, types of alternative tourism,
destination

1. Въведение
Туризмът е най-младият стопански

отрасъл и третият по значение източник на
валутни постъпления в световен мащаб.
Съвременното му значение е разностранно:
икономическо, социално, здравно, културно,
политическо и екологично.

През последните години все по-голяма
популярност набират екстремните спортове като
възможност за развлечение и част от
туристическия продукт.

Потенциалът и приносът на област
Благоевград към туристическия сектор на
България са значителни. През последните
години районът трайно разполага с 13 – 14% от
леглата и реализира 13 – 15% от нощувките.

2. Изложение на доклада
2.1. Характеристика областта

Област Благоевград се намира в
Югозападната част на България, в близост до
държавните граници с Гърция и Македония. На
територията на областта изцяло или отчасти се
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намират планините Рила, Пирин, Беласица,
Славянка, Огражден, Малешевска, Влахина,
Стъргач. Районът е втори в страната по горски
площи и притежава 40% от дебита на минерални
извори.

Населените места в област Благоевград
са 274, разпределени в 14 общини. Броят на
населението в областта, според данни от
преброявания от 2011 г. е 323 552 души.

Релефът в района е разнообразен –
планини, долини, котловини, пирамиди.

Климатичните условия също са
разнообразни. От север на юг се редуват
територии с планински, умереноконтинентален,
преходен и континентално-средиземноморски
климат.

Флората в планините е представена от
бреза, бяла мура, „Байкушева мура“, бял бор,
трепетлика, еделвайс и други.

В езерата се въди пъстърва, а потайните
кътчета на планините се обитават от сърни,
елени, диви кози, мечки и други.

Областта е богата на водни ресурси. С
особено важно значение за туризма са
минералните извори по долината на река Струма
– Симитли, Сандански, Рупите, Марикостиново,
Левуново, Хотово. Планинските езера в Пирин
също привличат интереса на голям брой
туристи.

Освен красива природа област
Благоевград има и богато-културно историческо
наследство. На нейна територия се намира най-
големият манастир в страната – Рилския
манастир, както и други често посещавани от
туристите забележителности. Сред тях са:

‒ парк „Свети Врач“, Арехологически музей,
Раннохристиянска епископска базилика и
Летен театър в град Сандански;

‒ Роженски манастир и град Мелник;
‒ Рупите и Самуиловата крепост в близост

до град Петрич;
‒ църквата „Св. Троица“, къща-музей

„Неофит Рилски“, къща-музей „Никола
Вапцаров“, Велянова къща в град Банско.

2.2. Анализ на икономическите
показатели на туризма в областта

Таблица 1. Общо приходи от нощувки в
местата за настаняване 2010 – 2017 г.

Година Приходи от
нощувки (лв.)

2010 30 882 667
2011 32 770 497
2012 37 400 279
2013 48 306 950
2014 50 107 369

2015 54 745 935
2016 62 836 702
2017 63 898 656

Фиг. 1. Общо приходи от нощувки

От направеното проучване можем да
твърдим, че общите приходи от нощувките в
местата за настаняване в област Благоевград от
2010 до 2017 г. са в постоянен растеж, което
означава, че има интерес и все повече туристи
предпочитат да посещават района. През
последната година приходите достигат до над 63
млн. лв.

Фиг. 2. Общо пренощували лица

Посещенията на туристите в област
Благоевград нарастват значително както може
да се види на Фиг. 2. През 2010 г. те са били 316
149 души, докато през 2017 г. – 575 536. Това
показва, че през този период туризмът се е
разрастнал и хората са започнали да пътуват
повече.

Фиг. 3. Общ брой реализирани нощувки
Данните показват, че в началото на 2010

г. реализираните нощувки на туристите са едва
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734 639, докато през 2016 и 2017 година те
достигат до 1 343 443 – 1 379 465 брой нощувки.
Това твърдение ни дава основанието, че този
район е благоприятен за развитие на различните
видове туризъм.

Фиг. 4. Общ брой места за настаняване

Данните от статистиката сочат, че през
2014 – 2015 г. местата за настаняване са се
разрастнали, но през последните години има лек
спад, което не означава, че има спад и в
туристопотока. Местата за настаняване играят
важна роля за района. Благодарение на тях,
туристите имат възможността да избират между
най-добрите за тях хотели, мотели, къщи за
гости и т.н.

2.3. Видове туризъм, развивани в област
Благоевград
Изключително благоприятните природни

рекреационни ресурси и изградената материално-
техническа база определят туризма в района като
перспективен отрасъл.

От една страна туризмът е пътуване с
цел почивка, възстановяване, развлечение,
опознаване. От друга страна ‒ стопански
отрасъл, включващ дейности за възстановяване
здравето и работоспособността на хората и
съответната инфраструктура.

Благодарение на богатото разнообразие
от природни и антропогенни ресурси, областта
дава възможност за развитие на различни видове
туризъм, най-изявени сред които са: планински и
ски-туризъм, културно-познавателен, религиозен,
екотуризъм, селски, винен, балнеолечебен
туризъм.

Стратегията за развитие на туризма в
областта допринася за:

‒ Опазване на биологичното разнообразие;
‒ Възможно най-ниско потребление на

невъзобновяеми ресурси;
‒ Поддържане благополучието на

местните хора;

‒ Обогатява познанията, езиковата
култура, възпитава патриотизма и
уважението към другите народи;

‒ Услугите се предоставят главно от
малкия бизнес;

‒ Поставя ударение върху местното
участие, личната собственост и бизнес
възможностите, особено за хората извън
градските райони;

‒ Преобладаващ и нарастващ дял имат
услугите за сметка на секторите на
индустрията и селското стопанство.

2.4. Ресурси за развитие на
приключенски туризъм
Приключенски град „Адвенчър“

предоставя на посетителите едно незабравимо
изживяване и приключение. Предлагат се
различни атракциони като бъги, пейнтбол,
въжена градина  и рафтинг по река Струма.
Градът е подходящ за семейни забавления,
организирани тиймбилдинги или просто за
група приятели, търсещи нещо по-различно и
интересно. През последните години все по-
голяма популярност набират екстремните
спортове като възможност за развлечение и част
от туристическия продукт.

Приключенски град „Адвенчър“ е
разположен  върху насечен природен терен в с.
Първомай, община Петрич. Разполага с 10 дка
площ, на която ще бъдат разположени
съоръженията за различните забавления.

Бъгито е новата мания за любителите на
екстрема. То е нещо средно между ATV (all-terrain
vehicle) ‒ високопроходими четириколесни
мотори и картинг. Бъги атракционът е подходящ
както за групи от младежи, които обичат
адреналина, така и за семейства с деца, които
искат да прекарат повече време заедно и да се
позабавляват. Освен възможност за забавление,
атракционът създава у клиентите чувство на
дисциплина и отговорност, което е предимство
най-вече за по-младите посетители и тяхното
бъдещо личностно развитие. Пистата е с дължина
2 км. Теренът е с различни степени на трудност,
като на места има изкачване и спускане.
Атракционът разполага с десет бъги коли – седем
за възрастни и три за деца.

Пейнтболът е един от най-бързо
развиващите се спортове не само в Европа, а в
целия свят. Същността на играта е да бъдат
елиминирани противниците с помощта на
специално оръжие, наречено „маркер“, което
стреля с топчета боя. По време на игра
участниците носят специално облекло, на което се
отпечатват боите от попаденията с топчетата боя.
Съществуват различни варианти за игра на

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2018 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 29-30 ноември 2018

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2018 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 29-30 ноември 2018 45



пейнтбола, като някои напомнят реални военни
действия. Размерът на пейнтболното игрище е 2
декара с общо петдесет препятствия и укрития.
Капацитетът на терена е до 16 човека, за да се
осигури максимален комфорт и безопастност по
време на играта. Една част от терена се намира в
гориста местност за още по-екстремно
изживяване.

Въжената градина представлява
множество препятствия, изградени от въжета,
всяко с различна форма като мостове, люлки,
тролей за свободно спускане и други. Тя е
разположена на площ от един декар.

Изградена е на три нива: „детски кръг“
(първо ниво), „среден кръг“ (второ ниво) и
„висок скок“ (трето ниво).

Първо ниво: подходящо за деца от 3
години. Най-малките се придружават от
инструктор, който им помага с осигуряването и
преминаването през препятствията.

Второ ниво: подходящо за деца, които
вече имат опит, от 8 години. Нивото е изградено
от шест препятствия: мрежа, няколко моста и
тролей за свободно спускане, който започва със
скок и свободно пропадане.

Трето ниво: е само за възрастни. Най-
високата част на въжената градина е на
височина над 10 метра. След няколко забавни
балансови моста се достига кулминацията: скок,
осигурен с алпийско динамично въже, при който
участникът се стреми да достигне висящата във
въздуха тенис топка с ръка и след това да усети
връхлитащ адреналин от свободно пропадане от
около 5‒6 метра.

За да бъде още по-атрактивно се
организират и състезания за бързина, като се
преминава цялото трасе.

Приключенският град „Адвенчър“
предлага и рафтинг по река Струма. Той
представлява екстремен спорт, при който се
извършват спускания с лодки по буйни реки. В
България и на Балканския полуостров най-добри
условия за рафтинг предоставя река Струма в
района на Креснеското дефиле. Той е подходящ
за търсачи на силни усещания. Рафтингът се
провежда само с предварителна уговорка, тъй
като не се намира на територията на
приключенския град. Той започва на около 40 км
от с. Първомай. Дотам се предлага и транспорт.
Най-дългото трасе за рафтинг е 12 км. Река
Струма разполага с множество бързеи, с различна
трудност и профил и се изминава за около 1,5‒2
часа.

Осигуряват се на търсачите на силни
усещания квалифицирани рафтинг инструктори,
както и качествена екипировка, необходима за
рафтинга по река Струма. Тя е неопрен,

неопренови обувки, каска, яке, жилетка, като
преди всяко спускане се провежда инструктаж
за безопасността.

Приключенският град работи от
пролетта до есента (от м. април до м. октомври).
През м. юли и м. август атракционът работи
всеки ден, а през останалото време само през
уикендите. Работният екип се състои от 2
медицински лица, 3 работници и 6 инструктори,
които отговарят за атракционите и
безопасността на посетителите, както и за
провеждането на инструктаж за правилно и
безопасно управление на бъгитата и използване
на останалите съоръженията.

Градът е адаптиран изцяло към
екологичните условия. Това означава, че е
съобразен с естествения вид на заобикалящата
гора. Почти всички предизвикателства са основно
от естествени материали. Организацията се стреми
да наложи отношение към природата и планината
Беласица, в която намесата на хората да бъде
минимална. За безопасността на посетителите на
местата, където е необходимо, се използват
сертифицирани елементи, които са произведени от
стомана, алуминий и синтетични материали.

Таблица 2. Ценоразпис на
атракционите

Атракцион Цена на услуга
(за 1 човек)

Бъги 10 лв.
Пейнтбол 20 лв.
Въжена градина 15 лв.
Рафтинг 50 лв.

В Таблица 2. са представени цените на
атракционите, като за групови посещения има
намаления.

Приключенският град ще бъде изграден
върху собствена земя, което намалява
значително размера на инвестицията.

За изграждане на бъги атракциона са
необходими 11 000 лв., като 7 000 лв. от тази
сума ще се използват за закупуване на 7 броя
бъги колички за възрастни, 2 100 лв. – 3 броя
бъги колички за деца, а останалите за
изграждането на пистата.

За закупуване на оборудване и облекло
за пейнтбола са необходими 4 000 лв. За
създаване на препятствия и укрития, които ще
бъдат изградени предимно от гуми и палети, са
необходими 1 500 лв.

Размерът на инвестицията на въжената
градина е 1 500 лв.

Първоначалните разходи за облекло и
оборудване за рафтинг са 5 500 лв., от които
3 400 лв. са за закупуване на 2 лодки (5 и 7
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местни), а останалите 2 100 лв. са за 8 екипа
(инструктор и пасажери).

Таблица 3. Размер на инвестиция и
период на възвръщаемост

Инвестиция 25 000 лв.
Приходи 70 000 лв.
Разходи 40 000 лв.
Чиста печалба 27 000 лв.
Период на
възвръщаемост 0,9 г.

Очаквана печалба:
‒ Счетоводна печалба: 30 000 лв.;
‒ Чиста печалба: 27 000 лв.

Възвръщаемост на инвестицията:
‒ Обща сума на инвестицията: 25 000 лв.;
‒ Очаквана годишна печалба: 27 000 лв.;
‒ Срок на откупуване в години: 0,9 г.

3. Заключение
Специализирано проучване на

университета „Джордж Вашингтон“ и
американската Асоциация за приключенски
туризъм показва кои са 10-те най-предпочитани
дестинации за приключенски туризъм в света.
Това са Словакия, Чехия, Словения, Румъния,
Латвия, Израел, Чили, Естония и Йордания. В
тази класация е и България, което потвърждава
тезата за предпоставките на нашата страна да
развива алтернативен туризъм с практикуване на
екстремни спортове.

Изследването не отразява броя на
туристите, които посещават съответните
дестинации, а се базира на друга група критерии,
сред които: устойчивото развитие, безопасността,
природните ресурси, ресурсите за приключенски
дейности, инфраструктурата и начинът, по който
държавата се възприема по света.

След направените проучвания се установи,
че област Благоевград има необходимите ресурси
за развитие на приключенски туризъм. Налагането
на района като атракцион за екстремни спортове,
освен че ще разшири възможностите за
практикуване на алтернативни видове туризъм,
ще осигури и допълнителна заетост на местното
население и ще доведе до увеличаване на
приходите от дейността в съответните местни
бюджети.

Голямо предимство за приключенски
град „Адвенчър“ е липсата на конкуренция в
областта и стратегическото местоположение,
което предполага повече посетители,
реализиране на печалба в кратки срокове и бърза
възвръщаемост на направената инвестиция.
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АВАНГАРДНИ ТЕХНОЛОГИИ И
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ekaterinna45@gmail.com3aneliagogovska@abv.bg4, sks_kо@abv.bg5

Резюме: В настоящия доклад се изследват иновациите в туризма. Иновацията
често се определя като нова идея успешна в практиката. С все по-голямото
разрастване на туристическата индустрия и по-големия интерес от страна на
туристите, собствениците на хотели, ресторанти, туристически агенции и
транспортни фирми се стремят да подобряват своето обслужване с помощта на
роботи, нови смарт приложения и др. Япония, Китай и Южна Корея са от
страните, които успешно внедряват тези нови технологии в обслужването.

Ключови думи: иновация, туризъм, роботизиране, смарт приложения

CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES AND
INNOVATIONS IN THE TOURISM

LYUDMILA IVANOVA1, TSVETELINA DIMITROVA2, EKATERINA
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Abstract: In the current paper innovations in the tourism are researched. Innovation is
often determined as a new prosperous idea in the practice. With the growing expansion of
the tourism industry and the greater interest of tourists, hotel, restaurant, travel agency and
transport company owners are looking to improve their service with robots, new smart
apps and more. Japan, China and South Korea are among the countries that successfully
implement these new technologies in service.

Key words: innovation, tourism, robotizing, smart appс

1. Въведение
Иновациите и развитието на нови услуги

са важни стратегически характеристики за
осигуряване на растеж и устойчиво
благосъстояние във всяка индустрия. Последните
тендеции през XXI век са технологичните
нововъведения. И така днес всеки говори за
„изкуствен интелект“, но дали разбираме за какво
точно става дума? Терминът се използва, за да се
опишат системите, чиято цел е да използват
машини, за да подражават и симулират
човешката интелигентност и съответното
поведение. В туристическият сектор, недостигът
на човешки ресурси, ще тласка все повече фирми
да използват роботи и изкуствен интелект.
Приложенията вече са използват от много

компании, за да предоставят интелигентно
обслужване на клиентите в реално време, без да е
необходимо да се поставя човек на позиция.
Всички тези приложения са предназначени да
помогнат на клиентите да планират и управляват
ежедневните си нужди. Те са достатъчно умни да
се справят дори с някои сложни искания и
постоянно се усъвършенстват, за да се справят с
повече ситуации.

2. Изложение
2.1 Иновации в хотелите
Хотелите са силно позиционирани в най-

авангардния сектор на туризма и поради това
стават експериментални центрове на нови
технологии в този бранш. Тяхната цел е не само,
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че клиентът трябва да се чувства като у дома си,
но и да види как иновациите могат да улеснят
престоя им. Стаите стават центрове на най-
съвремнната технология, но без да се
пренебрегва техния комфорт. Стените са
направени от нови материали, които могат да
променят цветовете си според настроението на
потребителя. Екзотичен природен пейзаж или
релаксиращи водопади са някои от предлаганите
опции. В същото време, матраците, които са
свързани с проследяването на качеството на
съня, и електронните бутони, които регулират
температурата, телевизията и информацията,
която клиентът желае да получи в стаята си, са
други предложения, с които хотелите целят по-
високо качество на обслужване.

Първият в света хотел с персонал от
роботи отвори врати в Япония – близо до
Нагазаки. Собственикът на хотела – Хидео
Савада го е нарекъл “Henn na Hotel” – в превод от
японски – „Странният хотел“. (Изображение. 1)

Изображение 1. Администратори в
„Странният хотел“ ‒ Япония

Неговата амбиция е, чрез използване на
нови технологии да го направи най-ефикасният
в света, намалявайки работната сила, чрез
роботизиране на 90% от услугите. Още на входа
посетителя се посреща от администраторите –
момиче (андроид) и тиранозавър. След
регистрирането багажът се поема от друг робот,
а стаите се обслужват от роботизирано пиколо.
Управлението на климатика и телевизора става
чрез гласов асистент. Роботите не са успели да
заменят само охраната и камериерките. Хотелът
е осеян с охрантелни камери, но реални хора
гледат всичко през монитори и гарантират на
гостите безопасност, която не би осигурил нито
един робот. Финансово погледнато, според
Хидео Савада, роботизираният персонол ще
бъде по-предпочитан. Ето защо, цените на “Henn
na Hotel” са съвсем достъпни. Приблизително
80$ ще бъдат нужни на клиент за да нощува в
такъв тип хотел, което е от два до три пъти по-

малко в сравнение с други аналогични хотели в
Япония.

Друга технологична иновация е
използването на разпознаване на лица за достъп
в стаята. Вместо стандартните електронни
ключове, цифрово изображение на лицето на
госта се регистрира по време на настаняването.

2.2 Иновации в ресторантите
Само преди няколко години се смяташе за

иновативно, ако ресторантът бързо осигуряваше
такси на клиента или пък му предоставяше
възможност да направи резервация по телефона.
В наши дни иновациите достигат много по-
високи нива.

Еко тенденциите ще обхващат още по
силно ресторантьорството. Готвенето на огън
ще пести електричество, а дори ще се внедряват
иновации с готвене на слънчева енергия.

Съществуват приложения за смартфоните
с които клиентите могат да разглеждат менюто,
да създават персонализирани поръчки и да
плащат за храната си през телефона.

HMSHost стартира пилотна програма с
Soft Bank Robotics America през 2017 г. за да
внедрят робота “Pepper” (Изображение. 2) до
първото му работно място в Северна Америка на
международното летище в Оукланд, за да
осигури забавен и инфрормативен опит за госта.
Роботът посреща гостите в летищните
ресторанти. Пътуващите могат да очакват да
видят повече от 4 футови хуманоиди. Роботът
поздравява пътуващите гости, преодоставя
подробности за менюто и дори предлага
препоръки от него.

Изображение 2. Робот “Pepper”

Роботизиран ресторант без персонал в
Пекин отвори врати за пръв път в света.
Собствениците на “Haidilao” сключиха
споразумение за сътрудничество с Panasonic.
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Заедно компаниите създадоха първия напълно
автоматизиран ресторант в света.

В ресторантите „Haidilao Hotpot” ‒
роботи вече успешно приемат поръчките от
посетителите. Също те приготвят избраните от
посетителя продукти: месо, зеленчуци, риба и
др. След това роботи ‒ сервитьори доставят
поръчката на конкретната маса. В Haidilao
казват, че това не е само маркетингова стратегия
или начин за привличане на внимание, а работна
необходимост. Веригата се превърна в първото
заведение за обществено хранене в Азия,
надвишило пазарната капитализация от 10 млрд.
долара.

В Сан Франциско бе открит бургер
ресторант, в който се готви от робот. Студенти
от Масачузетския институт по технологии
(MIT), заедно с един от известните готвачи,
организираха полуавтоматизирания ресторант
“Spyce”.

В ресторант с името „Робот“, в
индийския град Ченай вече има сервитьори ‒
роботи. Те доставят храната и напитките, и
събират използваните чинии и прибори и ги
отнасят в кухнята.

Посетителите в ресторанта поръчват
желаното от менюто, използвайки таблети,
разположени на масите. Когато порцията им е
готова, тя бива донесена от робот.

Засега сферата на общественото хранене
е много трудно да се автоматизира напълно. Не
се стига до значително намаляване на персонала.
Роботите ‒ сервитьори и още повече роботите ‒
готвачи, според експертите, са изключително
бавни и технически несъвършени. Не е
изненадващо, че има само изолирани случаи на
отваряне на роботизирани ресторанти. И във
всички тях хората все още работят редом с
машините.

2.3 Иновации в транспорта
През ХХI век потребителите са много

по-информирани и по-взискателни отпреди.
Поколението е високо технологично и очаква не
само качествена услуга, но и преживяване.

Почти всеки се сблъсква с проблеми по
време на пътуването си. Как индустрията може
да направи пътуването по-лесно и по-приятно за
пътниците? – е труден въпрос. Има очевидни
фактори, които не могат да се контролират, като
например времето.

Проследяване на багажа: Един от най-
големите проблеми е дали багажът ще
пристигне на същото място, където е и туристът.
Иновациите променят това. Защо като има смарт
телефони, да няма и смарт куфари? Компанията
“Bluesmart” е създала куфар, който може да бъде

контролиран и проследяван, чрез приложение на
телефона. (Изображение. 3)

Изображение 3. Смарт куфар

Фейсбук: Холандската авиокомпания
KLM използва услугата за разговори в чата на
Фейсбук, за да изпрати потвърждение за
резервации на пътниците и други уведомления.
Този процес е лесно прехвърляем на хотелиери,
които могат да поддържат постоянен диалог с
гостите от етапите на резервацията до
напускането и всичко между тях.

Убиец на микроби: Компанията
“Germfalcon”, използваща технологията за
дезинфекциране на болници, ще пуска
ултравиолетова светлина в самолетната кабина, за
да почисти облегалките за ръце, подносите и дори
тоалетните.

Сърфиране на прозореца: Компанията
Vision systems иска да превърне прозорците на
самолетите в екрани, от които пътниците могат да
получават информация за полета, да поръчват
храна и напитки и да пазаруват. (Изображение. 4)

Сервитьор-киборг: Парижката компания
“Altran” изобрети сервитьор-киборг, който
приема поръчката за напитки и храна
предварително и след това я доставя до реда на
пасажера. Самоуправляващата се количка събира
и отпадъка в края на полета.

Летящо гурме: Lufthansa подготвя
готварски печки, които пържат яйца, пекат хляб
и варят ориз.

Изображение 4. Смарт прозорци

Само времето ще покаже как още ще се
развият технологиите в транспорта.
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3. Анкетиране
Всеки човек знае какъв е златния

стандарт и по-важното е, че хората са отворени за
споделяне на техния опит в социалните мрежи и
платформите за преглед. Поради тази причина
анкетирахме хора на случаен принцип, относно
изкуствения интелект навлизащ в туристическия
сектор. Изводът, който може да се направи от
анкетираните 73 души е че, не са готови да бъдат
обслужвани от роботи, но биха посетили такъв
тип места от любопитство.

4. Заключение
Резултатите в настоящото изследване

показаха че, роботизацията е добре приета и е от
полза за собствениците на фирмите от
туристическия бранш. Въпреки това служителите
могат да считат, че техните работни места са
заплашени и да саботират използването на
роботи във фирмата. Затова е добре тези
технологии да бъдат внедрени в такива дейности,
където ще улеснят работата на служителите, а не
да ги заместят напълно. Изкуственият интелект
няма да може напълно да измести хората от
производството и от сферите на услугите.

Факт е, че изкуственият интелект става
все по-съвършен и не може да се предвиди какво
ще се случи, когато той се изкачи до следващото
технологично ниво. Но това не означава, че
вместо хора по улиците ще крачат машини.
Поне засега подобна перспектива няма.
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ОБЩИНА РОДОПИ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
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Резюме: В настоящия доклад се изследва Община Родопи като туристическа
дестинация. Наличието на различни видове туризъм и разнообразни дадености са
средства за привличане на туристи от различни пазарни сегменти. Прогнозата за
развитието на туризма е благоприятна, тъй като общината се позиционира
отлично на туристическия пазар.

Ключови думи: община, туристическа дестинация, туризъм, пазарен сегмент,
туристически пазар

RHODOPE MUNICIPALITY AS A TOURIST
DESTINATION
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Abstract: In the current report, the Rhodope Municipality is presented as an option for
tourist destination. The presence of different kinds of tourism and diverse conditions are
means for attracting tourists from different market segments. The tourism development
prognosis is favorable, because the municipality will position itself greatly on the tourism
market.

Key words: municipality, tourist destination, tourism, market segment, tourism market

1. Въведение

Туризмът е водещ, бързо разрастващ се
икономически сектор в България по отношение
на валутните приходи, дела в БВП и
разкриването на нови работни места.

Неговото развитие допринася за
развитието и на другите отрасли на
националната икономика, за диверсификация на
икономическите дейности в слаборазвитите
региони, за повишаване на социално-
икономическото благосъстояние на българските
граждани и качеството им на живот.

Община Родопи е един от тези
слаборазвити райони, в които туристическите
атракции не са разработени по начин, по който
да се оползотвори целия им потенциал,
привличайки достатъчно посетители за по-дълъг
период от време, а свързаната с тях прилежаща
туристическа инфраструктура е незавършена,
остаряла, износена или липсваща.

2. Изложение на доклада

Целта на настоящия доклад е да се
представят възможностите пред Община Родопи
да се развие като туристическа дестинация.

Със своето благоприятно географско
разположение, планински релеф и подходящ
климат, регионът има всички необходими
предпоставки за развитието на туризъм.

В общината съществува потенциал за
развитие на туризма, но като отрасъл до
настоящия момент не е развит. На територията ѝ
функционират 180 заведения за хранене и
развлечения, 6 хотела, 2 мотела, 1 хотелска база
за селски туризъм, 4 пансиона за селски
туризъм, 2 къщи за гости, 24 самостоятелни стаи
и 10 бунгала с общ брой легла за настаняване
616.

Наблюдават се тенденции към
съживяване на планинските райони на
територията на общината, развитие на туризма и
екологичното земеделие, които са предпоставка
за създаване на поминък на хората, живеещи в
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тези райони и спиране на процеса на
обезлюдяване на планинските селища. Община
Родопи притежава редица туристически ресурси
 природни и антропогенни – благоприятстващи
развитието на основните специализирани
видове туризъм като планински и балнеоложки,
екотуризъм, културно-познавателен туризъм,
селски и аграрен туризъм, винен, приключенски
туризъм и различните разновидности на
хобитуризма.

2.1. Мисия, визия и цели

Мисията ни е – Община Родопи да се
превърне в утвърдена туристическа дестинация,
интегрираща природни и културно-исторически
дадености и традиции, заемаща водещо място
сред желаните съвременни туристически
центрове в страната и с ясно разпознаваема
национална идентичност.

Визията е общината да се превърне в
проспериращ район със стабилен бизнес и
повишено благосъстояние на населението, с
модерна техническа и социална инфраструктура,
съхранена околната среда, развиващ се туризъм,
утвърден административен, стопански и духовен
център на района, равноправен партньор на
общините от Европейския съюз.

Основната цел на развитието на туризма
е утвърждаване конкурентоспособността и
ефективността на туристическия сектор на
Община Родопи, посредством оптимално
използване на наличните природни и
антропогенни ресурси в съответствие с пазарните
изискванията и потребителските очаквания за
устойчиво развитие на туризма.

Това би се осъществило чрез:
- Подобряване на рамковите условия за

развитие на туристическата индустрия;
- Повишаване на капацитета и

конкурентоспособността на туризма;
- Изграждане и поддържане на необходимата

за развитие на туристическата индустрия
обща и специализирана инфраструктура;

- Запазване и повишаване на качеството
предлаганите услуги в туристическата
индустрия;

- Диверсифициране на туристическите
продукти и развитие на отговорен туризъм;

- Стимулиране на регионалното развитие,
намаляване на регионалните различия и
създаване на силни регионални брандове.

Основната цел може да бъде достигната чрез
реализирането на следните стратегически цели:
- Позициониране на община, като

туристическа дестинация в по-висок клас на
националния туристически пазар, като

качество на предлагания туристически
продукт и добавена стойност;

- Изграждане и усъвършенстване на
транспортната инфраструктура;

- Подобряване на туристическата маркировка
и обозначения;

- Съхраняване и ефикасно използване на
туристическите ресурси, в това число
природни, културни и антропогенни.

- Увеличаване дяла на специализираните
видове туризъм, водещи до целогодишна и по-
интензивна натовареност – балнео (медикъл
спа), спа и уелнес, културен (във всичките му
форми – исторически, археологичен,
етнографски и поклоннически), еко- и селски
туризъм, приключенски, конгресен, ловен,
винен и гурме туризъм и др.;

- Позициониране и промотиране на
общинския туристически продукт на
стратегически нови и бързо развиващи се
пазари;

- Стимулиране на интегрирано общинско
развитие на туризма;

- Подкрепа на инициативи за развитие на
туризма в селските райони;

- Добро взаимодействие между общината,
държавата и туристическата индустрия.

2.2 Стратегическа рамка: приоритети,
специфични цели и мерки

Формулирането на точните приоритети е
очертано от визията и очакваното развитие на
общината. Това развитие е свързано с усилия за
мобилизиране на всички вътрешни ресурси на
общината и привличане на външни инвестиции.

За всяка от приоритетните области за
развитието на туризъм в Община Родопи са
адресирани специфични цели и мерки, следващи
логиката на основната цел:

2.2.1 Приоритет 1: Развитие на туризма
опазване и експониране на
културно-историческото наследство
и съхраняване на околната среда.

Специфична цел 1: Превръщане на общината
в търсена туристическа дестинация;
Мярка 1: Реализация на стратегически и
планови документи за развитие на туризма в
общината;
Мярка 2: Развитие на възможностите за
алтернативен туризъм – селски, еко- и
културен туризъм;
Мярка 3: Развитие на съществуващите и
създаване на нови и комплексни туристически
продукт;
Мярка 4: Непрекъснат маркетинг и реклама на
региона;
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Мярка 5: Осигуряване високо качество на
услугите;
Мярка 6: Съхраняване идентичността и
устойчиво използване на културноисторическото
наследство;
Мярка 7: Изграждане и ремонт на
инфраструктурата, осигуряваща достъп до
курортните зони и обекти в общината.
Специфична цел 2: Запазване на
екологичното състояние на общината;
Мярка 1: Въвеждане на програма за разделно
събиране на отпадъци.
Специфична цел 3: Стимулиране на
предприемачеството и създаване на
благоприятна среда за инвестиции.
Мярка 1: Стимулиране на местната
икономическа активност и подобряване на
бизнес климата в общината;
Мярка 2: Разработване на механизми за
поощряване на дългосрочните инвестиции;
Мярка 3: Подкрепа за развитие на бизнес
инфраструктурата.

2.2.2 Приоритет 2: Развитие и
модернизация на местната
инфраструктура.

Специфична цел 1: Обновяване и
доизграждане на инженерна инфраструктура.
Мярка 1: Реконструкция и изграждане на
пътната инфраструктура на общината.
Мярка 2: Изграждане на съоръжения за
допълнително водоснабдяване на населените
места.
Мярка 3: Подобряване на канализацията в
населените места, изграждане на нова
канализация и пречиствателни станции.
Мярка 4: Реконструкция и подновяване на
уличната и тротоарна мрежа в населените места
на общината.
Специфична цел 2: Благоустрояване на
населените места от общината.
Мярка 1: Изграждане и ремонт на площади и
места за отдих в населените места.
Мярка 2: Достъп до обществени сгради на хора
с увреждания.
Мярка 3: Подобряване на състоянието на
детски и спортни площадки и изграждането на
нови.

2.2.3 Приеоритет 3: Подобряване
качеството на жизнената среда –
обновяване на социалната
инфраструктура, енергийната
ефективност, достъпност за
всички.

Специфична цел 1: Развитие на социалната
инфраструктура.
Мярка 1: Строителство, рехабилитация,
модернизация и оборудване на

инфраструктурата за развитие на младежките и
спортните дейности;
Мярка 2: Строителство, рехабилитация,
модернизация и оборудване на здравната
инфраструктура;
Мярка 3: Строителство, рехабилитация,
модернизация и оборудване на социалната
инфраструктурата;
Мярка 4: Строителство, рехабилитация,
модернизация и оборудване на културната
инфраструктурата;
Мярка 5: Изграждане на система за
квалификация и преквалификация на
безработните в съответствие с потребностите на
икономиката и на съвременно професионално
ниво.

2.2.4 Приоритет 4: Развитие на
трансгранично и междуобщинско
сътрудничество

Специфична цел 1: Развитие на
трансграничното и междурегионалното
сътрудничество.
Мярка 1: Засилване на сътрудничеството и
осъществяване на съвместни инициативи и
проекти в областта на бизнеса, пазара на труда,
търговията и туризма.
Мярка 2: Осъществяване на дейности за
разширяване на търговията и туризма.

2.3 SWOT анализ
2.3.1 Силни страни:

- Общината е разположена в близост до голям
административен, стопански и културен
център какъвто е гр.Пловдив;

- Голям потенциал за развитие на
туристически маршрути и на защитените
местности;

- Наличие на богата флора и фауна и
защитени видове като предпоставки за
туризъм;

2.3.2 Слаби страни:
- Местоположението на планинската част от

населените места е такова, че изисква много
инвестиции в инфраструктурата и съответно
голям финансов ресурс, за да се осигури по-
добър достъп и стандарт на живот на
живеещите в тази част на общината, както и
за развитието на туризма;

- Неразработени туристически ресурси.
2.3.3 Възможности:

- Макроикономическа стабилизация;
- Съхраняване и използване на биологичното

разнообразие и екологичните и природни
дадености;

- Използване на Европейските програми за
развитие на общинската и регионална
инфраструктура.

2.3.4 Заплахи:
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- Общ икономически упадък, финансови
кризи, лоша бизнес среда;

- Постепенно разрушаване на изключително
ценни обекти на културното наследство и
реална заплаха за унищожение на някои от
тях или части от тях.
2.4 Пазарен сегмент

Сегментирането на пазара за района на Община
Родопи може да се определи по следните
критерии:

2.4.1 Географски
- Географските особености на

местоположението на общината, освен че са
благоприятни в транспортен и географски
смисъл, оформят и едно много важно
предимство – възможността да се съхрани
чистотата на въздуха и природата във
всички нейни населени места;

- Община Родопи има територия от 524 кв. км
и заема около 10% от площта на Пловдивска
област 1,9% от територията на Южен
централен район;

- Средната гъстота е 62 души на кв. км.
2.4.2 Демографски

- Признаците, по които се определят
демографските критерии биват пол, възраст,
степен на образование;

- На Фигура 1. е представена структура на
населението според възрастовата група на
територията на общината в процентно
съотношение;

Фиг. 1. Структура на населението според
възрастовата група.

- На Фигура 2. е представена структурата на
населението според пола за територията на
Община Родопи;

Фиг. 2. Структура на населението
според пола

- На Фигура 3. е представена структурата на
населението по степен на образувание на
територията на общината.

Фиг. 3. Структура на населението на Община
Родопи по степен на образование

3. Заключение

За успешното развитие на Община
Родопи като туристическа дестинация е
необходимо правилно да се разработят
поставените цели и приоритети, чрез които да се
осигури вътрешно и външно съгласуване на
факторите за равитие, като се оптимизират
възможностите за финансиране.

Към настоящия момент има разработена
стратегия, която е изготвена с цел подпомагане
реализирането на общинските политики за
развитие на туризма в областта и постигане на
голята популярност и посещаемост.

Чрез изпълнението на тази стратегия
Община Родопи ще има реална възможност да
да се превърне в известна туристическа
дестинация, да се съревновава с другите по-
големи общини и да стане добре развита и
просперираща община.
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АНТИБАКТЕРИАЛНА АКТИВНОСТ НА ВОДЕН И
ЕТАНОЛОВ ЕКСТРАКТ ОТ ЖЪЛТ КАНТАРИОН

(HYPERICUM PERFORATUM) С ЛОКАЦИЯ ЗАПАДНИ
РОДОПИ

АЛБЕНА Б. ПЪРЖАНОВА1, ХАФИЗЕ Н. ФИДАН1, ЙОРДАНКА Н. АЛЕКСИЕВА1,
СНЕЖАНА Д. ИВАНОВА1

1 Катедра Хранене и туризъм, Стопански факултетт, Университет по хранителни
технологии, Пловдив, България,
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Абстракт:
Антибактериалната активност на водните и етанолови екстракти от Hypericum perforatum
е изследвана. Като тестови микроорганизми са използвани щамове патогенни бактерии, за
които се съобщава, че причиняват хранителни инфекции, интоксикации и токсикоинфекции -
Escherichia coli, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus. Въз основа
на резултатите, определени чрез дифузионния тест за агаров диск, екстрактите от етанол
на Джулауд са наблюдавани най-високите антибактериални свойства срещу Listeria
monocytogenes NCTC 11994. Escherichia coli АТСС 8739 беше най-устойчивият патоген.
Съгласно получените стойности, екстрактите от Hypericum perforatum могат да се
използват като антимикробни агенти в различни видове храни.

Ключови думи: антбактериална активност, селективна среда, екстракт от жълт кантарион,
Escherichia coli, Salmonella enterica, and Staphylococcus aureus.

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF WATER AND
ETHANOL EXTRACT FROM HYPERICIUM

PERFORATUM WITH LOCATION WESTERN
RHODOPES

ALBENA B. PARZHANOVA1, HAFIZE N. FIDAN1, IORDANKA N. ALEXIEVA1,
SNEZHANA D. IVANOVA1

1 Department of Food and tourism, Technological Faculty, University of Food
Technologies, Plovdiv, Bulgaria, albenadsp@abv.bg

Abstract:
The antibacterial activity of aqueous and ethanol extracts of Hypericum perforatum was studied. As
test microorganisms were used strains of pathogenic bacteria, reported as causing foodborne
infections, intoxications and toxicoinfections - Escherichia coli, Salmonella enterica, Listeria
monocytogenes and Staphylococcus aureus. Based on the results determined by the agar disc diffusion
test, John's wort ethanol extracts observed the highest antibacterial properties against Listeria
monocytogenes NCTC 11994. Escherichia coli ATCC 8739 was the most resistant pathogen.
According to the obtained values the extracts of Hypericum perforatum may be used as antimicrobial
agent in different types of foods.

Key words: antibacterial activity, selective media, extracts from Hypericum perforatum, Escherichia
coli, Salmonella enterica, and Staphylococcus aureus.
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1. Въведение
През последните години билките се

възприемат като много важен елемент при
производството на храни и чайове, подправи,
като продукти изповани за производството на
лекарства и козметични препарати. Светът се
сблъсква с безпрецедентното възраждане на
интереса към билките и тяхното приложение
под различна форма, като суха субстанция или
различни видове екстракти (Мабей, 2001).

Качеството на природните екстракти и
антиоксидантните им свойства зависят не само
от естеството на растителния източник,
географския произход, климатичните условия,
времето за събиране на билката и
съхраняването, но и от начина на екстракция и
използвания естрагент (Михайлова, 2013).

Жълтият кантарион съдържа
антрахинонови производни, като хиперецин,
псевдохиперецин и хиперфорин, които
обуславят цвета му. Той също е богат на
дъбилни вещества от катехинов тип, на
флавоноидните гликозиди хиперозид, рутин и
кверцитрин, каротеноиди, органични
киселини и смолисти вещества. Билката
съдържа и етерични масла, богати на
сескитерпени(Огнянов, 2012).

Има изследвания, които доказват
високата антибактериална активност на водни и
алкохолни екстракти от жълт кантарион и
тяхното действие върху бактерията
стафилококус ауреус. Това качество на билката
е довело до приложението му в получаването на
нови продукти  с антибактериални свойства
(Огнянов, 2012).

Установена е антимикробната активност
на етанолни екстракти срещу някои бактерии и
плесени, както и техни спори ( Milosevic, 2007)

Разработен е метод за едновременното
фракциониране и анализиране на различни
екстракти от жълт кантарион, като е показано,
че антиоксидантната активност се дължи
предимно на флавоноидните гликозиди и
фенолните киселини. (Orhih et al. 2011).
Доказано, е че антимикробната активност на
жълтия кантарион се дължи основно на
фенолните съединения, които в настоящия етап
се изследват интензивно (Fratianni et al. 2014;
Habauzit et al. 2013 ).

Много учени в изследванията си
анализират факта, че антибактериалните ефекти
на хиперфорин, като съставна част на Hypericum
perforatum (жълт кантарион) се наблюдавани
само при високи концентрации на хиперфорин.
(Schempp et al. 2000).

За екстракта от жълт кантарион са
доказани антибактериална, антиоксидантна

(Hunt et al. 2001), и противогъбичкова активност
(Barnes et al. 2001).

Етаноловите екстракти  на H. perforatum
съдържат много фенолни съединения и по –
точно доказани със съвременни изследвания са
флавоноиди и фенолни киселини, които
имат важни антиоксидантни свойства
(Butterweck, 2003).
В научната литература, най-често се представят
данни за общото фенолно, флавоноидно,
антоцианинно или каротеноидно съдържание на
екстракти (водни, водно-алкохолни или
алкохолни) от различни части на редица расте-
ния (Garcia-Viguera, 2002; Pereira et al., 2009;
Petrova et al., 2016). Много по-малко са
изследванията, свързани с определяне на
индивидуалния състав на полифенолната и
флавоноидна фракция от общите БАВ, както и
на антибактериалната активност на различни
екстракти от жълт кантарион (Loizzo et al.,2016).

Антимикробната активност на жълтия
кантарион се дължи основно на фенолните
съединения, които в в настоящо време се
изследват интензивно(Fratianni et al.,2014). В
България има ограничена информация за
състава на полифенолни киселини и флавоноиди
в ядливи растения, но са изследвани и
докладвани от някои автори (Георгиева, 2017).

Цел и задачи на изследването

Целта на изследването е да проучим
антибактериалната активност на различните
екстракти на билката Hypericum perforatum  по
модифицикация на метода „дифузия в агар“.

Задачи:
1. Да приготвим два вида екстракти –

воден и етанолов на билката жълт кантарион
(Hypericum perforatum), селектиран от
географски регион на Западни Родопи;

2. Да определим съотношението на
продукт : разтворител, като спазваме едно и
също съотношение на различните видове
екстракти;

3. Да определим зоните на инхибиране
на патогенните микроолганизми  и да сравним
антибактериалната им активност на двата  вида
екстракти.

Методи на анализа
1. Метод за приготвяне на екстракти:
1.1. Билката „Hypericum perforatum“ е

събрана в периода на нейния растеж от региона
на Западни Родопи, изсушена е при температура
22 – 25 оС. Изсушените части от цвета, стъблото и
листата се смилат в електрически робот, снабден с
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електрическа мелачка до получаване на ситно смляна
субстанция от изсушената билка.

1.2. Приготвяне на воден екстракт – 1 грам
от смляната суха субстанция на билката се залива с
20 ml кипяща дестилирана вода, престоява 30 min ,
след което се охлажда до температура 20 оС и се
филтрува като екстракта се съхранява при
температура от 0 до 4 о С.

1.3. Приготвяне на етанолов екстракт – 1
грам от смляната суха субстанция на билката
„Hypericum perforatum“ се залива с 20 ml 50 %
етанол, по идентичен начин приготвихме
екстракт в същото съотношение на билка и
разтворител, като използвахме 70 % етанол. Така
приготвените екстракти се съхраняват при
температура 18 – 20 оС в продължение на 14 дена без
достъп на слънчева светлина. Получените екстракти
се филтруват и филтратите се съхраняват при
температура  от 0 до 4оС до момента на химичните
анализи.

2. Метод на „дифузия в агар”:
Методът се осъществява чрез измерване

зоните на инхибиране растежа на патогените
около метални рингове, в които се внася
определено количество от водните и етиловите
екстракти на изследвания материал (на билката
жълт кантарион „Hypericum perforatum“).
Селективните среди които се използват са
Listeria monocytogenes NCTC 11994, Escherichia
coli ATCC 8739, Salmonella enterica NCTC 6017
и Staphylococcus aureus ATCC 25093 и са
инокулирани със суспензии на патогените,
приготвени от 24-часова култура върху скосен
РСА. От подходящо десетократно разреждане
(10-3) на суспензията се извършва инокулация
на разтопените и охладени до 45 – 50°С
селективни среди.  Измерва се диаметърът [mm]
на зоните на инхибиране растежа на Listeria
monocytogenes NCTC 11994, Escherichia coli
ATCC 8739, Salmonella enterica NCTC 6017 и
Staphylococcus aureus ATCC 25093 на 24-я и 48-я
час и се прави сравнителна оценка за
антибактериалното им действие.

Резултати и обсъждане
Резултатите за инхибиращото действие на
водният и двата етанолови екстракти от жълт
кантарион с различни концентрации (50 % и 70
%), които са приложени върху изпитваните

патогени - Escherichia coli ATCC 8739,
Salmonella entericа NCTC 6017, Listeria
monocytogenes NCTC 11994, Staphylococcus
aureus ATCC 25093 са представени в таблица1.
Получените резултати показват, че 70 %
етанолен екстракт от Hypericum perforatum
проявява най-силна антибактериална активност
(варираща между 29.0 и 12.0 mm) към L.
monocytogenes (фиг. 1). Установи се, че S.
enterica е най-чувствителна към влиянието на
същия екстракт (варираща между 21.0 и 18.0
mm). Направеният литературен обзор показва,
че различни фактори като метод за определяне
на антимикробната активност,  начин на
екстрахиране, сезонност, непостоянство в
анализираните растителни материали в различни
части на растението, дори в едни и същи листа
оказват влияние върху антибактериалната
активност на билките (Tajkarimi et al., 2010;
Zaika, L., 1988). От всички тествани патогенни
микроорганизми, екстрактите от жълт кантарион
проявиха най-слаба инхибираща активност към
S. aureus.
От анализираните Грам-отрицателни бактерии,
E.coli прояви най-голяма устойчивост срещу
всички билкови екстракти. Получените
резултати показват, че екстрактите от жълт
кантарион притежават по-изразена
антибактериална активност срещу Грам-
положителните микроорганизми. Предполага се,
че причина за това е, че Грам-отрицателните
бактерии притежават външна мембрана, богата
на хидрофилни молекули, които представляват
бариера за проникването на веществата с
антимикробно действие (Tajkarimi et al. 2010;
Zaika, 1988). Антибактериалната активност на
водни и етанолни екстракти от жълт кантарион
се обяснява със съдържащите се в тях фенолни
съединения като хиперицин, хиперфорин и др.
(Silva et al., 2005). Получените резулти са
съпоставими с тези докладвани в литературата
(Silva et al. 2005; Suntar et al. 2016).
На фиг.1, фиг.2 и фиг. 3 са показани зозните на
инхибиране на водният и 50 % и 70 %
етанолови разтвори.
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Таблица 1. Зони на инхибиране растежа на тестваните патогени от билковите екстракти на
Hypericum perforatum

Бактерия

Проби

Escherichi
a coli
ATCC
8739

Salmonella
entericа NCTC
6017

Listeria
monocytogenes
NCTC 11994

Staphylococcu
s aureus
ATCC 25093

Hypericum
perforatum

Воден екстракт * 18.0 12.0 12.0

Етанолов
Екстракт - 50%

* 20.0 27.0 12.0

Етанолов
Екстракт - 70%

* 21.0 29.0 10.0

٭ -диаметър на зоната, равен на диаметъра на металния ринг се приема за отрицателен резултат

Фиг. 1. Зони на инхибиране растежа на
Listeria monocytogenes NCTC 11994

фиг. 2.  Зони на инхибиране растежа на
Staphylococcus aureus ATCC 25093

Фиг. 3. Зони на инхибиране растежа на
Escherichia coli ATCC 8739

Резултатите от извършените от нас анализи
показаха, че водните и спиртните екстракти на
жълтия кантарион не инхибират бактерията на
Escherichia coli и показват отрицателен
резултат, което ни довежда до извода и насоките
при влагането на екстрактите от жълтия
кантарион в храни и напитки и да ни служи като
орентир при определяне на концентрациите.
Най - висока степен на инхибиране растежа на
тестваните патогени показват  70 % - товите
спиртни екстракти на жълтия кантарион спрямо
бактериите Salmonella entericа и Listeria
monocytogenes в сравнение с техните водни и 50
% спиртни екстракти спрямо същите бактерии.
По – ниска е степента на инхибиране на водните
и спиртни екстракти на билката спрямо
бактерията Staphylococcus aureus.
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От всички тествани патогенни микроорганизми,
екстрактите от жълт кантарион не проявиха
инхибираща активност към Escherichia coli и
най - слаба към Staphylococcus aureus, което се
потвърждава и от литературните данн.
Използваните инокулуми са получени като
действителна концентрация на клетките от
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Salmonella enterica в
реакционната селективна среда са около 3 х 104
CFU / ml. Общият брой на плаките оценихме
чрез конвенционалната техника за броене на
плаки, като се използва подходящо разреждане.

Заключение
Проучването ни показа, че вида и процентното
съдържание на екстрактите от жълт кантарион
оказват съществено влияние върху антимикробната
активност на различни патогенни бактерии.
Билката жълт кантарион, която е селектирана от
региона на Западни Родопи, не показа антимикробна
активност срещу бактерията Escherichia coli, което за
нас е от голямо значение и орентир при влагането в
кулинарни продукти и храни.
Правилно сме определили съотношението на продукт
: разтворител , защото и двете приготвени 50 и 70 % -
ви етанолови екстракти показаха добра
антимикробна активност срещу патогените
Salmonella entericа, Listeria monocytogenes и
Staphylococcus aureus, като по - високо
концентриран етанолов екстракт показа по – голяма
степен на инхибиране.
Добрата антибактериална активност на жълтия
кантарион от региона на Западни  Родопи и то срещу
определен вид бактерии ни дава насока за бъдещите
изследвания при приготвяне на различни екстракти и
влагането им в определени количества храни и
напитки и проследяване на срока на съхранение до
тяхната реализация.
Резултатите от извършените анализи показаха, че
голямо значение има и кой регион е билката за
степента на антибактериална активност в сравнение с
резултатите показани по литературни източници.
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ПРОЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
,,ЧЕРВЕНОТО ЗЛАТО“ ВЪВ ВЕЛИНГРАД

МИРОСЛАВ БАНГИРОВ1, ФЕЛЯТ КЯМИЛ2, МАРИЯ БОЖКОВА3,

СНЕЖИНКА КОНСТАНТИНОВА4
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Резюме: Вдъхновени от уникалния състав и многобройните свойства на безценния
продукт – шафран, известен още като „червеното злато“, ние открихме неизполз-
вани възможности за неговото отглеждане в спа-столицата на Балканите – Велин-
град. Поради изключителните си качества и широкото си приложение в кулинария-
та, медицината и козметиката от древни времена, изследванията показват, че
скъпоценната подправка има изключително високо търсене на пазара. Разкривайки
факти, че Велинград притежава благоприятните условия за растежа на нежноли-
лавото есенно цвете, предлагаме идеята за реализиране на проект, който ще ут-
върди Велинград като производител №1 на уникалната подправка “шафран” в
страната, отговаряйки на изискванията на чуждестранния купувач.

Ключови думи: шафран, Велинград, минзухари, отглеждане, производство

PROJECT FOR MANUFACTURING
“RED GOLD” IN VELINGRAD

MIROSLAV BANGIROV1, FELYAT KYAMIL2, MARIYA BOZHKOVA3,

SNEZHINKA KONSTANTINOVA4

bangirov_az@abv.bg1, felyat14@gmail.com2, mariq9667@abv.bg3, sks_ko@abv.bg4

Abstract: Inspired by the unique content and the many qualities of our priceless product ‒
saffron, also known as “red gold”, we have found unutilized opportunities for its cultiva-
tion in the SPA-capital on the Balkans – Velingrad. Due to its extraordinary qualities and
its wide use in culinary arts, medicine and cosmetics from ancient times, research points
that the precious spice is highly sought after on the market. Based on the fact that Velin-
grad has the favourable conditions required for growing this purple fall flower, we propose
the idea of the realization of a project, which would establish Velingrad as the №1 produc-
er of the unique spice “saffron” in the country, thus both answering the requirements of
foreign buyers, and making its name known on the Balkans.

Key words: saffron, Velingrad, crocuses, breeding, production

1. Въведение

Преди четири години ние записахме спе-
циалност Туризъм, имайки най-различни очаква-
ния за бъдеще. Имахме възможността не само да
пътуваме, но и да се докоснем до вкуса на различ-
ни национални кухни като Италия, Ирландия,
САЩ, а в часовете по практика и до други светов-
ноизвестни такива – руска, мексиканска, немска,
френска, испанска, английска, китайска и японска.
Въпреки че и преди сме опитвали тази подправка,

през месец ноември на 2018 г., когато ние трябва-
ше да приготвим испанска кухня, а именно тради-
ционното испанско ястие „Паеля“, където шафра-
нът е една от необходимите съставки, ние бяхме
впечатлени главно от две неща: от количеството,
което намерихме в пакета, който ни беше пригот-
вен за използване (1/10 от грама) и уникалния му
ефект в приготвеното блюдо – начинът, по който
тя оцвети ястието дори и в такова малко количест-
во, необикновения вкус и мирис. Подправката
„шафран“ предизвика интереса на всички колеги,
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включително и нашия, и всички бяхме любопитни
да разберем повече за този интересен продукт.
След проучване, като млади предприемачи ние
открихме голяма перспектива в развитието и про-
изводството му, тъй като разбрахме, че той е изк-
лючително търсен на световния пазар. Нашата
мисия започва ‒ вярвайки и надявайки се, че подп-
равката ще намери широко приложение на светов-
но ниво, а именно тази, която ще се произвежда
във Велинград.

1. История за възникването и определе-
ние на „Шафран“.

Отглеждането на шафрана започва още
отпреди 3000 години. Ботанически проучвания
показват, че той произхожда от Гърция.

Шафрановият минзухар е бил създаден
чрез изкуствен подбор от хора, които са го отг-
леждали за ненормално дълги близалца. Това се
случва в късната Бронзова епоха в Крит. Експер-
тите смятат, че за първи път шафранът е записан в
един асирийски ботанически справочник от VII
век пр.н.е. Намерена е документация за ползите от
лечението на над 90 болести в период от 4 000
години.

Шафранът е бил предмет на търговия още
преди разцвета на Минойската култура през вто-
рото хилядолетие пр.н.е. Носенето на дрехи и
обувки в шафранен (жълт) цвят се считало за
признак на богатство.

Древните персийци отглеждали шафран,
като използвали шафранови нишки за втъкаване
в тъкани за жертвоприношения. Използвали го и
за багрила, парфюми, лекарства и средства за
измиване. По време на походите си Александър
Велики използвал персийски шафран в чая, ориза
и баните си като лек за бойни рани.

В Европа отглеждането на шафран спада
бързо след падането на Римската империя. С
навлизането на Мавърите шафранът се връща в
Испания, Франция и Италия. За определен пери-
од от време се разпространява и в Англия, но
като традиционни страни за отглеждане остават
Франция, Испания и Италия.

Шафранът е подправка, получавана от
цветовете на шафрановия минзухар (Crocus
sativus), културен вид минзухар от семейство
Перуникови (Iridaceae). Самото растение нак-
ратко се нарича „шафран“.

Думата „шафран“ произлиза от староф-
ренския термин от XII век “safran”, който идва
от латинското “safranum”. “Safranum” идва от
арабската дума “asfar”, която означава „жълт“
чрез паронимното “za‘faran” – името на
подправката на арабски.

Трите близалца на цвета – женските реп-
родуктивни органи на растението и част от
шийката му, стъбло, свързващо близалцата с
останалата част от растението, се изсушават и се
използват в готварството като подправка и си-
лен оцветител – за оцветяването на 3 литра вода
са необходими 2 сухи близалца.

Фиг.1. Морфология на шафрановия минзухар

Характерни за шафрана са горчивият
вкус и миризмата на йодоформ или сено. Те се
дължат на химическите вещества пикрокроцин и
шафранал. Той съдържа също каротеноидното
багрило кроцин, което дава богат златисто-жълт
цвят на храната. Заради тези си качества шафра-
нът е много търсена подправка за храни по це-
лия свят.

Шафранът, който расте при естествени
условия в Югозападна Азия, от години е най-
скъпата в света подправка по тегло. За първи е
култивиран път в района на Гърция.

2. Велинград

Това е град в Южна България, в област
Пазарджик и е втори по големина след гр. Пазар-
джик. Той е административен център на община
Велинград. Разположен е в най-хубавата част на
Западни Родопи – Чепинската котловина Велинг-
радското геотермално находище е най-голямото в
Южна България. Минералните извори (80 на
брой), мекият климат и прекрасната природа са
голямото богатство на града.

Велинград е един от най-големите бал-
неологични курорти в България и е известен
като „СПА столицата на Балканите“.

Тук са налични благоприятни ресурси и
възможности за съчетание на туризма (балнео-
лечебния) със селското стопанство, като произ-
водството на шафран би било привлекателна
атракция както на българския, така и на чуждес-
транния турист.
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3. Условия за отлгеждането на шафран.

Шафрановите минзухари се нуждаят от
ронливи, рехави, с ниска плътност, добре напое-
ни и добре оттичащи се глинено-варовити почви
с високо органично съдържание. Ако не се отг-
лежда в места с високи валежи, шафрановият
минзухар се нуждае от напояване. В Кашмир
например годишните валежи са средно 1000 –
1500 мм, така че кашмирският шафран се отг-
лежда без напояване при нормални валежи.

Добивите и качеството им се влияят от
климата, дълбочината на засаждане и разстояние-
то между луковиците.

Шафрановите растения се нуждаят от
пряка слънчева светлина и не виреят на сянка.
Предпочита защитените от вятър места. Най-
добре е да се засажда в полета, които са накло-
нени на юг, което осигурява максимално излага-
не на слънце. Луковици, засадени по-дълбоко,
дават по-малко цветни пъпки и дъщерни луко-
вици, но полученият шафран е с по-високо ка-
чество.

Годишно в света се произвеждат около
300 тона шафран. Иран, Испания, Индия, Гър-
ция, Азербайджан, Мароко и Италия (подредени
в намаляващ ред по производство) са основните
производители на шафран.

Причината за високата цена на шафрана
са ръчният труд и невъзможността да се отглеж-
дат големи плантации. Широко разпространени
заместители на шафрана са шафранка, куркума,
листа от невен и др.

Търсенето и високата цена на подправ-
ката винаги е привличала измамниците и люби-
телите на лесна печалба, независимо от жесто-
ките закони. Фалшифицирането на подправката
в Германия се наказвала с изгаряне на клада или
погребване жив. Известно е изгарянето на Елиза
от Прага през 1456 година.

4. Каква е нашата идея.

Уникалният състав и многобройните
свойства на безценния продукт шафран, извес-
тен още като ,,червеното злато“, ни вдъхнови и
ние открихме една вълшебна възможност за
неговото култивиране в СПА-столицата на Бал-
каните – Велинград. Градът притежава благоп-
риятни условия за растежа на нежнолилавото
есенно цвете, което ни накара да създадем про-
ект, който ще утвърди Велинград като произво-
дител №1 на уникалната подправка „шафран“ в
страната и в света. След като дискутирахме по-
между си тази специфична подправка, стана
ясно, че шафранът всъщност вирее и по българ-
ските земи. С лабораторни анализи от Франция,
Швейцария, Англия, Германия и Швеция е дока-

зано, че в страната ни вирее най-качественият
шафран в света, според председателя на Българ-
ската асоциация на производителите на шафран
(БАПШ). Минзухарът, от който се добива тази
подправка, вирее най-много в регионите на Ве-
линград, Доспат и Плевен, а също има и много
насаждения в Русе, Силистра, Дулово, дори в
Добруджанския край. Макар цветето да е непре-
тенциозно, отглеждането му не е толкова лесно
и се изисква добре да се познава културата му.
Затова повечето производители не могат да пос-
тигнат оптимални резултати.

5. Визия

Желанието ни е изградим добър имидж в
света и да се реализираме на пазара в България
като производители и износители на шафран,
постигайки добра печалба и бърза възвръщае-
мост на инвестициите.

6. Мисия

Мисията ни е да задоволим нуждите не
само на местния, но и на световния пазар, защото
в момента предлагането на шафран на междуна-
родния пазар покрива едва 20 – 30% от нуждите.
Технологията и процесът на отглеждане са доста
трудоемки, но в България има идеални условия за
производството [Хасан Тахиров, БАПШ].

Това е ключовият елемент, който ни кара
да създадем този проект.

7. SWOT анализ на производство на
шафран в България.

7.1Силни страни
a) Високо качество на луковиците;
b) Висока производителност – 1 луко-

вица/година дава 15 нови луковици;
c) Благоприятен климат и условия за

виреене;
d) Неголеми разходи за произвoдство;
e) Голям интерес от чуждестранни ку-

пувачи;
f) Ползата от продукта и широкото му

приложение в практиката;
7.1.Слаби страни

a) Неголемият опит и непознаването
добре културата на синия минзухар;

b) Културата е многогодишна и изисква
дълъг период на отглеждане (3 – 4 г.);

c) Трудности със сушенето и пакетира-
нето на подправката, защото страна-
та ни не разполага с необходимата
техника;

d) Високата трудоемкост;

7.2.Възможности
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a) Намаляване на качеството на про-
дукта в земите на най-голямата изно-
сителка в света – Иран;

b) Голямото търсене от богати страни
като Иран, Дубай, Германия, Фран-
ция, Испания, САЩ, Чили и много
други;

c) Висока печалба;
d) Евтина работна ръка;
e) Бърза и висока възвръщаемост на

инвестициите;
7.3.Заплахи
a) Постоянната влага и горещини;
b) Ровенето от зайци, плъхове и птици;
c) Паразити като кръгли червеи, листни

ръжди и луковични плесени застрашават
реколтата;

d) Увеличаване на интереса към производст-
во на шафрановия минзухар в страната
(близо 5 000 производители) – висока
конкуренция.

8. Цели

Целта на продукта, който искаме да съз-
дадем, не е само да бъдат спечелени пари, а най-
вече да се прослави името на България с качест-
вено производство, готово да се сработи с лиде-
рите по света и да задоволи техните нужди. Да
спечелим лоялни клиенти и да се превърнем в
един от най-големите производители на истинс-
ки шафран в света.

9. Предпоставки и тенденции в развити-
ето на продукта.

Широката употреба в медицината, козме-
тиката и кулинарията е една от най-важните фак-
тори за търсенето на „червеното злато“. Според
проучванията в България близалцата на минзуха-
ра достигат до 3,5 см докато в Иран, който е най-
големият производител в света, са до 2 см. Това
означава, че добивите у нас са до 5 пъти по-
високи от останалите производители в целия
свят. Един килограм шафран в България може да
се добие от 15 ‒ 18 хил. цвята, докато в другите
страни са нужни по 80 ‒ 100 хиляди. Най-
големият купувач на шафрана са арабските дър-
жави, които използват близалцата за подправка
на „пилафа“.

Високото търсене води до това, че це-
ната на шафрана на стоковата борса във Фи-
ладелфия, Америка, е приравнена с тази на
златото.

Наблюдава се все по-голям интерес към
производството на шафран у нас. Българската
асоциация на производители на шафран и шаф-
ранени изделия вече има над 3 500 членове, като

площите, върху които са сети шафран в страната
само от членове на организацията, са около 8
500 дка като заедно със земите на тези, които не
членуват в асоциацията, вече наброяват 10 000
дка.

През 2016 г. засетите площи с тази кул-
тура са 6 000 дка, а в момента са се увеличили
над 10 пъти.

Производителите в България получават
поръчки от тонове, но все още нямаме нужното
произвдоство за посрещане на това търсене.
Други потенциални клиенти са САЩ, а също
така и Германия.

Деветдесет на сто от производството на
шафран в световен мащаб е в Иран. Заради дъл-
гата суша и големите горещини се свива произ-
водството и качеството на шафрана там. Иранс-
ки бизнесмени желаят да сътрудничат с българ-
ските производители и подпомогнат развитието
на цветето в страната.

Българската национална асоциация на
производителите на шафран с председател Ха-
сан Тахиров подписва Рамково споразумение с
Иран ‒ за изграждането на „Център за изследва-
не на шафрана“ у нас. Подписите под документа
са сложени на 12 ноември 2018 г. в иранския
град Машхад [Екип на Агро ТВ].

Иран е световен лидер в производството
на шафран и шафранови продукти – страната
държи 90% от международния пазарен дял. Бли-
зо 50% от чудодейната билка се отглеждат в
Торбат Хейдарие. Тук е и борсата за шафран,
която диктува цените на световния пазар. Днес
Иран усилено върви към сертифициране на ця-
лото производство като биологично – с оглед на
световните пазарни тенденции. Местните сту-
денти разработват иновации, работят по евро-
пейски програми. Ставаме свидетели на целия
процес – от прибирането на културата, през ока-
чествяването, преработката и превръщането на
шафрана в пазарен продукт. Българските биз-
несмени намират възможността да се срещнат с
депутати, учени, фермери, преработватели, сту-
денти. Няма съмнение – подписаното Рамково
споразумение между Българската национална
асоциация на производителите на шафран ще
отвори широка врата пред българските стопани.
Според тях с иранска помощ България до 5 го-
дини може да е в челната петорка по производс-
тво в света [Българска телеграфна агенция,
2016].

10. Особености в култивирането на мин-
зухара.

Шафранът е луковично растение с висо-
чина от 10 до 30 см. Те се засаждат на дълбочи-
на от 7 до 15 см, на разстояние едно от друго – 2
‒ 3 см. В зависимост от климатичните условия,
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цъфтежът е от септември до ноември, като про-
дължителността на цъфтежа на един цвят е око-
ло 3 дена, а масовият е около 7 ‒ 15 дена. Цвето-
вете се берат рано сутрин, защото бързо увяхват
след пладне. Растенията цъфтят в светло виоле-
тов до бледо морав цвят в продължение на десе-
тина дни. За да се наберат 150 000 цвята са не-
обходими около 40 часа интензивен денонощен
труд. След изваждане, близалцата бързо се из-
сушават и (за предпочитане) се запечатват в
херметични контейнери.

Добивът от декар е между 200 – 600 гра-
ма сух шафран за първата година. Втората годи-
на добивът е 1 кг ‒ 1,200 кг, като се повишава
пропорционално за третата. Луковиците дават
реколта до 12 години. Без разсаждане може да се
отглежда оптимално за 4 години. Всяка година
шафрановият минзухар образува нови луковици
около първоначално засадената луковица. Тех-
ният брой зависи от големината на първоначал-
но засадената. Така за четири години количест-
вото луковици нараства значително и с всяка
година добивите са все по-големи. На четвърта-
та се извършва разсаждане
на терена, за да „диша“ растението.

Суши се при 45°С за 3 часа в дехидратор.
При изсушаването близалцата губят около 1/5 от
теглото си.

Приблизително 150 ‒ 200 цветчета са не-
обходими за получаването на 1 грам сух шаф-
ран.

Цената на световния пазар варира през
различните години. 20 000 евро е цената на
дребно за първо качество, 16 000 евро за второ и
4 000 ‒ 5000 евро за трето качество на килограм
шафран.

В България приходите от 1 дка варират
между 10 000 ‒ 30 000 лв.

11. Разходи за производство на шафран.

Нашият проект първоначално ще започ-
не с производство на 30 дка шафран, тъй като
един от сърдужниците притежава наследствени
земи в гр. Велингард, което е голям плюс и об-
лекчение на разходите. Освен основното нещо ‒
земята, което е необходимо за стартирането на
бизнеса, ще ни бъдат нужни и луковици от шаф-
ранов минзухар, които ще бъдат на две години
(среден размер). Те ще бъдат закупени от фирма
„БГ Шафран ЕООД“ – производител на евро-
пейски шафран, сертифициран за 1-во качество.
Критерии за качество е сертификат, издаден от
„АНА СКАН“ – Специализирана лаборатория за
шафран във Франция.

В зависимост от начина на засаждане –
двуредово или четириредово, в 500 м2 могат да
се засадят от 20 000 до 40 000 луковици. Цената

на инвестицията зависи и от броя на луковиците,
при по-голям брой цената на луковица е по-
ниска. Приходите са изчислени на база продаж-
на цена на килограм сух шафран – 10 000 лв.
Луковиците се изплащат за 2 – 3 години. В кал-
кулациите не присъстват труд и други разходи.

Таблица 1. Калкулация на разходи за луковици
за половин дка

Таблица 2. Калкулация на разходи за луковици
за 20 дка

Парцел 20 дка, размер на луковиците – среден (9/10)
Цъфтеж 100%‒200%. Калкулация при 150%
Размер на
инвестицията
17 600 лв./дка х
20 = 352 000 лв.

80 000 луковици/
дка х 20 =
11 600 000
луковици

Приходи

1 година 760 грама/дка х 20
= 15 200 грама

152 000 лв.

2 години 1 440 гр/дка х 20 =
28 800 грама

304 000 лв

3 година 2 400 грама/дка х
20 = 48 000 грама

480 000 лв.

Общо приходи 936 000 лв.

12. Първоначален капитал

За сеялка и дехидратор – 100 000 лв.; за
човешки труд и обработка на земята ‒ за приби-
рането на реколтата, отделянето на ценните бли-
залца и подготовката им за сушене са дейности,
които не могат да бъдат механизирани – 30 000
лв.

Ако засяваме четириредово 80 000 луко-
вички/дка, ще ни бъдат необходими общо 352
000 лв. (луковици) + 100 000 лв. (машини и обо-
рудване) + 30 000 лв. = 482 000 лв.

Като луковичките и машините ги смята-
ме само първата година. След това в период до
12 години oстават само разходите за обработка
на земята.

Необходим начален капитал: 452
000/12 г. = 37 666 лв.

Парцел 500 м2, размер на луковиците –среден (9/10)
Цъфтеж 100% – 200 %. Калкулация при 150%
Размер на инвес-
тицията: 8800 лв.

40000 луковици Приходи

1 година 380 гр. 3 800 лв.
2 година 720 гр. 7 600 лв.
3 година 1 200 гр. 12 000 лв.

Общо приходи 23400 лв.
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Таблица 3. Очакван финансов резултат

Очакван финансов резултат Сума
Очаквани годишни приходи 152 000 лв.
Очаквани годишни разходи 67 666 лв.
Очаквана годишна печалба
(след облагане с корпоративен
данък – 10%)

79 900,60 лв.

Пви = ∑ИР/ЧП (НПП – нетни
приходи от продажби)

около 5месеца

13. Начин на набиране на капитала.

Необходимият капитал ще се набави с
помощта на „Програма за развитие на селски
райони“ по една от мерките: Подмярка 4.1“.
Инвестиции в земеделски стопанства”; Подмяр-
ка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“
от ТПП за развитието на малки стопанства;
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“. Също ще бъдат вложени
лични средства и такива от близки. Ще бъде
изтеглен банков заем в зависимост от нужната
сума.

В графа Други (близки и приятели) се
падат 81 940 лв., 48 200 лв. ще бъдат набавени
от лични средства, 149 420 лв. от банков заем и
202 440 лв. от Програма за развитие на селски
региони.

Фиг. 1 Източници на набирания капитал

14. Заключение

Според направените проучвания в Бъл-
гария почвите са много подходящи и климатът е
благоприятен за отглеждане на най-скъпата
подправка в света.

Мотивацията за отглеждането на расте-
нието е, че всяка година обещава все по-силен
цъфтеж от предходната, а инвестициите се пра-
вят само първата година. За нас отглеждането на

минзухара в България е привилегия, тъй като
цената на труда в страната все още е ниска, а
печалбите от шафран са много високи, особено
при по-големи площи. Уповавайки се на факта
за високото търсене на пазара, проектът обещава
голям успех.
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МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ НА „СИТИГАЗ” ЕАД

ТИХОМИР ИВАНОВ, ИВА БИЧУРОВА, АТАНАСКА ТЕНЕВА

Търговска фирма, УХТ-Пловдив, УХТ-Пловдив
Tihomirivanov1995@gmail.com, iva78plovdiv@yahoo.com, atanaska_teneva@abv.bg

Резюме: Основната цел на настоящия доклад е да се предложат подходящи
маркетингови стратегии за подобряване на пазарните позиции на една от
водещите фирми за продажба и разпределение на природен газ в България.
Теоретично са представени процесите, моделите и начините на пазарно
позициониране. Анализирани са текущото състояние и маркетинговата дейност на
фирмата, приложени са съвременните техники на SWOT и PEST анализи, модела на
Майкъл Портър за измерване на интензитета на конкурентната борба в отрасъла,
както и матрицата на Бостънската консултанска група. Предложените
маркетингови стратегии отразяват целевата ориентация на фирмата, а
направените препоръки целят отстраняване на слабостите в маркетинговия отдел.

Ключови думи: маркетингов анализ, SWOT-анализ, PEST –анализ,
конкурентен анализ, матрица на Бостънската консултанска група,
маркетингови стратегии

MARKETING  STRATEGIES TO IMPROVE MARKET
POSITIONS OF „CITYGAZ”

TIHOMIR IVANOV, IVA BICHUROVA, ATANASKA TENEVA

Trading company, UFT-Plovdiv, UFT-Plovdiv
Tihomirivanov1995@gmail.com, iva78plovdiv@yahoo.com, atanaska_teneva@abv.bg

Abstract: The main objective of this report is to offer appropriate marketing strategies to
improve the market positions of one of the leading gas sales and distribution companies in
Bulgaria. The processes, models and ways of market positioning are theoretically
presented. The current state and the marketing activity of the company are analyzed,
modern SWOT and PEST techniques, Michael Porter's model for measuring the intensity of
competitive struggle in the industry, as well as the Boston Consulting Group matrix are
applied. The proposed marketing strategies reflect the company's target orientation, and
the recommendations  aim remove the weaknesses in the marketing department.
.
Key words: marketing analysis, SWOT analysis, PEST analysis, competitive analysis,
Boston Consulting Group matrix, marketing strategies

1.Въведение
В съвременни условия осъществяването

на успешен и печеливш бизнес е немислимо без
използването възможностите на маркетинга. В
съвременния живот той заема важно място. Без
него е невъзможно задоволяването на
потребностите. Факторите на неопределеност
обаче са много и това налага да се използват
възможностите, които предлага маркетингът за
правилното ориентиране и успешно
осъществяване на всеки бизнес. Подходите и

средствата на маркетинга осигуряват вземането
на своевременни, правилни и ефективни
управленски решения. Предмет на
изследването е маркетинговата дейност на
компанията. Задачите на изследването са:
преглед на теоретико – методологическите
основи на маркетинговото стратегическо
планиране, инструментите на стратегическия
анализ и теорията за конкурентоспособността;
анализ на състоянието на „Ситигаз България”
ЕАД град Пловдив; формиране на препоръки за
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подобряване на маркетинговата дейност на
фирмата.

2. Процес на разработване на
маркетингова стратегия.

За успешното разработване на
маркетинговата стратегия, първо трябва да се
познава стратегическия контекст на
организацията, което да обуслови нейния избор.
Стратегическият контекст на организациите
намира израз в пазарноориентирана
стратегическа рамка, която е в основата на
тяхната визия, мисия, ценности, цели и
стратегии за действие [1].

Стратегическото маркетингово планиране
включва определянето на целеви пазари и
сегменти, избор на посока и начин на
конкуриране на пазара. Маркетинговият план е
формален писмен документ, който специфицира
как маркетинговата стратегия ще бъде
изпълнена. Той съдържа подробности за
различни програми по елементите на
маркетинговия микс, необходимите човешки и
финансови ресурси, график за изпълнение и
посрещане на изискванията и желанията на
целевите пазари.[2].

3. Същност на конкурентоспособността

Конкурентоспособността на
предприятията се свежда до
конкурентоспособността на продуктите му. Ако
продуктите на дадено предприятие бъдат
предпочетени и купени  на съответен пазар, то
значи предприятието, което ги предлага е
конкурентоспособно. Но високата
конкурентоспособност на продукцията не бива
да бъде отъждествявана с
конкурентоспособността на предприятието,
защото би могла да се постигне и за сметка на
останалите показатели за стопански успех на
предприятието. Свеждането на
конкурентоспособността на предприятието до
конкурентоспособността на продуктите му
затруднява извършването на обобщаващи
оценки за нивото и не позволява цялостни
сравнения, а само сравнения по продукти и по
пазари.

Майкъл Портър [4] подчертава, че
между конкурентоспособността на
предприятието и ефективността от дейността му
не може да се постави знак за равенство.
Икономическата ефективност е необходима, но
не достатъчна за постигане на фирмена
конкурентоспособност. Трета група автори
характеризират фирмената
конкурентоспособност като степен на гъвкавост

на фирмата. Подобно е разбирането, че
конкурентоспособността се отнася до степента,
в която една фирма може да оцелее и да се
утвърди, и способността, с която може да
реагира на външните възможности и заплахи .

Лидерство по отношение на
цялостните разходи изисква агресивно
изграждане на съоръжения с ефективен мащаб,
упорито преследване на съкращаването на
разходите чрез натрупване на опит,
минимизиране на разходите в области като
проучване и развитие, услуги, продажба,
реклама и др. Диференциацията е втората
основна конкурентна стратегия. Тя се изразява в
диференциране на предлагания от фирмата
продукт или услуга, за да се създаде нещо, което
да е особено,различно, нещо което да се приема
за уникално от цялата индустрия. Подходи за
подобна диференциация могат да добиват
различна форма: дизайн или имидж на марката;
технология; характеристики; потребителско
обслужване или други направления. Ясната
насоченост или фокусирането е стратегия, при
която фирмата трябва ясно да се насочи към
определена група потребители, определен
сегмент от производствената линия или
географски пазар .

4. Анализ на средата на организацията

Средата на стопанската организация е
съвкупност от фактори, които влияят върху
нейното функциониране и развитие. Тези
фактори не влияят по еднакъв начин – едни от
тях подпомагат работата на предприятието, а
други я възпрепятстват. Ако ги погледнем от
друг ъгъл – едни фактори влияят силно (в
положителен или отрицателен смисъл), а други
– слабо. Предприятието работи и се развива под
влиянието на разнопосочни фактори, затова
управлението му трябва да го води към
приспособяване към средата [3].

Повечето специалисти се придържат към
становището, че факторите във външната среда
могат да се отнесат към 4 основни групи:
политико-правни, икономически, социални и
технологични. Вътрешна среда на организацията
се състои от ресурсите на организацията и
интегриращите ги  управленски механизми.
Ресурсите на предприятието обикновено се
групират като материални, човешки, финансови
и информационни.

 PEST-анализ - той е предназначен за
анализ на макросредата. Чрез него се установява
какво е влиянието на политическите (P-Political),
икономическите (E-Economic), социалните (S-
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Social) и технологичните (T-Technological)
фактори върху организацията.

 Модел на „петте сили на
конкуренцията” (структурен анализ на
отрасъла) - според автора му Майкъл Портър,
този вид анализ трябва да установи доколко е
привлекателен определен отрасъл, т.е. какви са
възможностите за работа и постигане на успехи
в него. Колкото по-голям е потенциала за
извличане на доходи, толкова по-привлекателен
е съответния отрасъл. Следователно
непривлекателна е тази индустрия, при която
комбинацията от петте сили действа към
сваляне на общата доходност. Според този
модел конкуренцията на печелившите пазари е
функция от пет конкурентни сили (фиг.1).

Фиг.1. Модел на Майкъл Портър за
интензитета на конкурентните сили в бранша

Благоприятните възможности са условия
във външната среда, които вече съществуват или
се очертава тенденция за формирането им, и
чрез използването на които организацията може
да разшири или развие бизнеса си. Заплахите
също са условия във външната среда, които
обаче могат да попречат на работата на
организацията и дори сериозно да я увредят, ако
ръководството ѝ не вземе мерки .

 SWOT-анализ
Този анализ е съчетание между анализ на

вътрешната среда чрез оценка на нейните силни
(S-Strengths) и слаби (W-Weaknesses) страни и
анализ на  външната среда чрез оценка на
благоприятните възможности (O-Opportunities) и
заплахите (T-Threats) пред бизнеса на
организацията.

 Методът на портфейла в анализа на
бизнеса
Основните методи за оценка и

позициониране се свързват с мениджърските
подходи, характерни във всяка една компания.
Оценяването може да става посредством
различни матрици, които служат за оценка на:
пазарен растеж, пазарен дял, конкурентни
предимства, пазарен жизнен цикъл и др. :

 пазарен дял/пазарен растеж – матрица
на Бостънската консултантска група
(BCG matrix)

5. Представяне на компания „Ситигаз
България” ЕАД

„Ситигаз България” ЕАД е дружество,
основано през септември 2004 г., като 100%
дъщерно на италианското дружество за
разпределение и продажба на природен газ
„Групо Сочета Газ Римини" АД. Фирмата е
създадена с цел придобиване на лицензии за
продажба и разпределение на природен газ в
България. След участие и спечелване на търга на
ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия
от страна на "Gruppo Societa’ Gas Rimini" S.p.A,
съгласно българското законодателство,
лицензия за газоснабдяване и продажба на
природен газ бе издадена на българското
дружество „Ситигаз България" ЕАД през
октомври 2006 г. От 2007 г. нов акционер е
държавното „Италианско дружество за
чуждестранни предприятия - Симест" АД, с
дялово участие в "Ситигаз България" АД от
9,78% [5].

Основен предмет на дейност на фирмата
е разпределение и продажба на природен газ в
обособена територия Тракия, обособена
територия Силистра и община Габрово, за целта
предприятието е изградило собствена
газоразпределителна мрежа в 42 общини.

„Ситигаз България” EАД се ангажира да
поддържа актуализирана политиката си за
качество, околна среда, социална отговорност,
здравеопазване и сигурност на работното място,
да    прилага и поддържа актуализирана
интегрираната система за управление и
непрекъснато да подобрява резултатите си.

Предприятието винаги е следвало като
основен стратегически принцип политиката на
високо качество на предлаганите услуги на
многобройните си клиенти, опазване на
околната среда и обръща особено внимание на
здравето и сигурността на работното място на
служителите си, на клиентите си и на всички,
които взимат участие във фирмените процеси
(доставчици, акционери, сътрудници и др.).

Конкурент
на борба в

бранша

Заплаха от
навлизане

на нови
конкуренти

Заплаха от
продукти

заместител
и

Сила на
доставчика
при
преговори

Сила на
клиента

при
преговори

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2018 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 29-30 ноември 2018

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2018 есен
Дом на науката и техниката - Пловдив, 29-30 ноември 2018 71



6. Стратегически анализ на „Ситигаз
България” ЕАД

6.1. Анализ на външната среда (ПЕСТ-
анализ) на „Ситигаз България” ЕАД

Политически фактори
Енергетиката е един от най-важните

сектори в българската икономика, съставляващ,
заедно със свързаните производства по добив
около 21% от брутния вътрешен продукт за 2012
г.. Той крие съществен потенциал за развитие,
но и заплаха за социално‐икономическото
равновесие на страната както стана ясно от
протестите през февруари 2013 г., които
доведоха до оставката на правителството. Като
най-бедната страна-членка на ЕС, България има
ограничен избор на политики в областта на
енергетиката. Освен това, страната има малка и
отворена икономика, но й липсва
геополитическа тежест и тя най-често
единствено възприема енергийни политики от
ЕС или от Русия. Енергийният сектор в по-
голямата си част е държавна собственост,
управлява се лошо и е силно зависим от руски
ресурси и технологии. Освен това България е
една от страните, чиято конкурентоспособност
се влияе най-много от регулаторните промени в
ЕС. Постоянното променяне на цената  на
природния газ на всяко тримесечие от КЕВР
(комисия за енергийно и водно регулиране) в
голяма степен влияе върху избора на хората
дали те да преминат към използване на услугите
на Ситигаз България ЕАД.

Икономически фактори
Към икономическите фактори се отнасят

наличието на енергоресурси и възможностите за
тяхната експлоатация. България разполага с
ограничени по количество и качество
енергоресурси, което е отражение на геоложката
структура, релефа, климатичните условия и т. н.
Основна част от енергоресурсите са въглищата.
Страната разполага с ограничени запаси от
нефт, земен газ и уранова руда. Ограничени са и
хидроенергийните й ресурси. Те се оценяват на
около 26млрд.квтч, като Егейският водосборен
басейн разполага с около 2/3 от тези ресурси.
Всичко това налага внос на около 100% от
необходимия нефт и газ за страната, около 15%
от необходимите въглища и т. н.

Икономически фактори за развитието на
енергетиката са търсенето на електро- и
топлоенергия, тенденциите в развитието на
стопанството и стопанската политика на
страната, териториалната организация на
производството в промишлеността и
обслужващата сфера, локализацията на

населението, капиталовложенията в отрасъла,
работната сила, състоянието на транспорта,
състоянието на екологичната обстановка и др.

Основен потребител на електроенергия
са отраслите от тежката индустрия. Те използват
почти 1/3 от произвежданата електроенергия в
България. В тях разходите за горива и енергия
при производството на единица продукция са
около 3 пъти по-високи от тези в Австрия,
Франция, Япония и други развити страни.

Енергетиката изисква различни видове
транспорт - тръбопроводен, електропроводи и
др. Това влияе върху цената на крайния й
продукт.

Енергетиката е сред основните
замърсители на природната среда с пепел,
твърди отпадъци, ареозоли и др. Това определя
и нарастващото влияние на екологичния фактор
върху развитието на отрасъла. Годишно
последният изхвърля в атмосферата около
1300000т SO2, около 160000т азотен окис, около
23000т въглероден окис, 100000т прах, 85млн.м3

технологична вода и около 6 млн.т сгурия.
Въгледобивът до сега е отнел около 200000дка
плодородни площи.

Социални фактори
Според първата “Стратегия за

национална сигурност на Република България“,
приета през 2011 най-голямата заплаха за
националната сигурност на страната е
бедността, и по-специално енергийната бедност.
Неефективните административни практики
водят до все по-високи цени за българските
производители и домакинства и нарастваща
неяснота спрямо политиките в сектора. Това се
отразява както на стопанските потребители, така
и на домакинствата. През 2013 г., това стана
очевидно след като в резултат на растящите
цени на електричеството, в комбинация със
загубата на покупателна способност през
продължаващата икономическа криза, доведоха
до широко обществено недоволство, което в
крайна сметка събори българското
правителството. Тези събития още веднъж
напомниха за състоянието на енергийна бедност
на българското население. Според стандартите
на ЕС, средностатистическото българско
семейство е енергийно бедно, тъй като харчи
повече от 10% от годишния си доход за енергия.
През 2012 г. средният доход на домакинство е
достигнал 10 244 лева/година, като отита
сравнително високо покачване от 993 лева.
Същевременно, българските домакинства са
отделили средно по 14,4% от него за енергия, с
1,4% повече спрямо предходната година. Макар
и засегнати в по-малка степен, повечето от
новите страни-членки на ЕС от ЦИЕ също
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страдат от опасно високи нива на енергийна
бедност.

Технологични фактори
Факторите, които влияят върху

потреблението на енергия в сградите са:
условията на околната среда, необходимите
нива на комфорт вътре в сградата, вътрешният
топлинен товар и характеристиките на сградата.
Условията на околната среда имат голямо
въздействие върху потреблението на енергия
(както отопление, така и охлаждане). Поради
това, за да се направи съдържателна оценка на
използването на енергия в сградите, трябва да се
неутрализира влиянието на околните условия.
Това може да се направи с метода на
денградусите. Денградусите са мярка за
суровостта и продължителността на студеното
време и на топлото време. По същество, това е
сумиране с течение на времето (обикновено по
дни за един месец) на разликата между
среднодневната външна температура и базова
вътрешна температура (най-често 18°C). Може
да се направи разлика между отоплителни
денградуси (HDD), те се смятат, когато
външната температура е под базовата вътрешна
температура и охладителни денградуси (CDD),
когато външната температура е по-висока от
базовата температура. Колкото по-студено е
времето в един месец, толкова по-голямо е
числото на охладителните денградуси.

*Денградуси
Произведението от броя на дните и

разликата между температурата на отопляемото
пространство (19 C) и средната за периода
стойност на външната температура. При
изчисляването се отчита само броя на дните със
средна външна температура под 12 С.

6.2. SWOT-анализ на компания „Ситигаз
България” ЕАД

Той е съчетание между анализ на
външната среда, чрез оценка на благоприятните
възможности и заплахите пред бизнеса на
организацията и анализ на вътрешната среда,
чрез оценка на нейните силни и слаби страни
(виж табл.1).

6.3. Анализ на отрасъла по модел на М.
Портър

- Равнище на конкуренцията в отрасъла
Основни конкуренти на „Ситигаз

България” ЕАД са EVN България, както и
производителите на котли на твърди горива.
Степента на конкуренция предимно зависи от
месечните разходи, които хората
(потребителите) имат за съответния начин на
отопление. Важни са както цените на
въпросните типове отопления, така и различните

удобства (условия), които те предлагат.
Останалите доставчици на природен газ не  са
конкуренти , поради това, че са разпределени по
географски региони.

- Сила на купувачите
Клиентите на Ситигаз България ЕАД са

битови (жителите на териториите, където има
или предстои да се изгради газоразпределителна
мрежа) , комунални (детски градини, детски
ясли, учебни заведения, болнични заведения) и
индустриални клиенти (бензиностанции и
всякакви промишлени предприятия). Най-
голяма е силата на индустриалните клиенти към
този момент.

Табл.1. SWOT –анализ на „Ситигаз България”
ЕАД

- Сила на доставчиците
Доставчикът на природен газ за Ситигаз

България ЕАД е „Групо Сочета Газ Римини" АД
– италианско дружество за разпределение и
продажба на природен газ.
- Заплахи от стоки-заместители

Стоки-заместители на природния газ
(метан) като цяло не липсват и сред тях могат да
се споменат климатици, дърва, въглища, пелети,
пропан бутан, нафта и други. Евентуалната
заплаха от някои от тях би могла да бъде по-

СИЛНИ СТРАНИ
 фирмата има

много добра
репутация и е сред
лидерите на пазара

 стабилно
финансово
състнояние

 огромен брой
лоялни клиенти

 газта е
относително евтино и
екологично гориво

СЛАБИ СТРАНИ
 има застаряващи

методи на
управление

 заплащането във
фирмата не е
достатъчно високо

 неефективни
начини за вземане на
решения

 недостатъчно
рационално
изградена
газоразпределителна
мрежа

ВЪЗМОЖНОСТИ
 подобрение на

теxническото
обслужване при
повреди

 навлизане на
нови европейски
програми,
благоприятни за
клиентите

 голям брой
потенциални
потребители, както
индустриални, така
и битови.

ЗАПЛАХИ
• вероятност от

напускане на
определени xора
поради
недостатъчно
парично
възнаграждение

• засилване
конкуренцията на
пазара на
предлаганите от
фирмата услуги

• голяма зависимост
от доставчика
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ниски месечни и годишни разходи в следствие
на потреблението им в сравнение с природния
газ.

- Заплахи от навлизане на нови
конкуренти

В България могат да се срещнат почти
всички типове отопления към момента.
Евентуален нов конкурент, който би могъл да е
заплаха за фирмата са слънчевите панели, които
постепенно навлизат в страната, но пък при тях
първоначалната инвестиция е по-висока.

6.4. Инструменти за пазарно
позициониране на фирма „Ситигаз България
“ ЕАД
 Матрица на Бостънската

консултанска група (БКГ)

Предлаганият продукт от фирма
“Ситигаз България” ЕАД  е в позиция „Крави“,
което означава, че фирмата има висок
относителен пазарен дял и е във фаза на зрялост
на продукта. Позицията гарантира висока
доходност (Табл.2) .

7. Анализ на маркетинговата дейност на
“Ситигаз България” ЕАД
 Характеристика на маркетинговия микс

Продуктът предлаган от фирмата е
доставка на природен газ за битови и
промишлени нужди.

Темп на
ръста на
пазара

Пазарен дял, контролиран от
фирмата

ГОЛЯМ МАЛЪК

ГОЛЯМ
I Позиция
„Звезди“

II Позиция
„Въпроси“

МАЛЪК

III Позиция

„Крави“

Ситигаз
България

IV Позиция
„Куче“

Табл.2. Матрица на БКГ

Цената, която заплащат потребителите за
пренос на газ по газоразпределителната мрежа
се образува от лицензираното дружество в
съответния регион. За пласмента на своята
услуга, Ситигаз използва преки канали за
реализация и не работи с маркетингови
посредници. Промотирането на продукта се
залага на лични срещи с национални и

потенциални клиенти. Разчита се също и на
рекламната кампания на фирмата с
промоционални брошури.

8. Видове стратегии за подобряване на
пазарните позиции на “Ситигаз България”
ЕАД

8.1. Стратегии за модификация на
пазара-постепенна газификация на възможно
най-голям брой промишлени консуматори в
региона; газифициране на колкото се може
повече обществено – административни обекти в
региона; присъединяване на минимум 30 % от
потребителите в битовия сектор

8.2. Стратегии за модификация на
продукта - „Ситигаз България” ЕАД се стреми
да задоволява специфичните желания на своите
клиенти като непрекъснато следи за качеството
на услугата да доставя газ – едни от тях търсят
изгодна цена, други залагат на рационалността и
удобството, а също така на сигурността и
надеждността. Използването на природния газ
обединява всички тези фактори в една
съвкупност. На сравнително ниска цена той
предлага лесно, удобно и неангажиращо
потребяване.

8.3. Стратегии за модификация на
маркетинговия микс - разработва се нов
фирмен уебсайт, чрез който клиентите по-лесно
и удобно да научават за фирмата, за нейните
лицензии и за предимствата на природния газ.
Също така се подготвят иновативни рекламни
кампании и нови начини на маркетингови
проучвания.

9. Заключение
За една компания е от изключителна

важност са елементите на външната й среда.
Променливите събития и условия влияят малко
или много на фирмата и по-конкретно на
маркетинговата й дейност и това, което може да
се направи в тази насока е просто да се адаптира
към споменатите условия за да се избегнат
евентуални бъдещи смущения и сътресения в
дружеството. По отношение на вътрешната
среда обаче, има необходимост да се вземат
сериозни радикални мерки за промяна на
ръководенето на маркетинговата дейност.
„Ситигаз България” ЕАД нуждае от въвеждане
на по-нови методи и подходи в тази насока.
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