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МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУК-

ТУРА БАЗИРАНА НА ПАСИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

АКТИВНО АДАПТИВНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ 

 

Димитър Няголов, Юри Желязков 

ТУ - София, ИПФ – Сливен, e-mail: yurik@mail.bg 

 

Резюме: В настоящата статия е извършено моделиране и изследване на комуникаци-

онна инфраструктура в активно адаптивните електрически мрежи на основата на 

пасивна оптична мрежа при използване на методи за мултиплексиране с разделяне по 

време, мултиплексиране с разделяне по дължината на вълната и комбиниране на два-

та метода, като се сравняват техните предавателни характеристики в зависимост 

от изискванията за скорост и надежност на предаваната информация. Резултатите 

от сравнението и изследването може да се използват като теоретична препоръка за 

избор и практическо изграждане на пасивни оптични мрежови инфраструктури за 

интелигентни мрежи.  

Ключови думи: комуникационна инфраструктура, активно адаптивна мрежа, па-

сивна оптична мрежа, мултиплексиране с разделяне по време, мултиплексиране с раз-

деляне по дължината на вълната. 

 

MODELING AND RESEARCH OF A COMMUNICATION INFRASTRUCTURE 

BASED ON A PASSIVE FIBER OPTIC NETWORK IN THE DEVELOPMENT OF 

THE SMART GRIDS 

 

Dimitar Nyagolov, Yuri Zhelyazkov 

Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia 

e-mail: yurik@mail.bg 

 

Abstract: In this paper, a modeling and exploration of communications infrastructure in 

smart grids, based on passive optical network was performed using time division multiplex-

ing, wavelength division multiplexing and combining both methods by comparing their trans-

mission characteristics depending on the speed and reliability requirements of the transmitted 

information. The results of the simulation show that the WDM PON has the lowest input pow-

er requirements at the same connection length, and its performance is the best at fixed input 

power in the three Passive Optical Network infrastructures. The Fig.4 shows that the maxi-

mum data transmission time decreases for all PON architectures, with bandwidth increasing, 

and WDM PON is having the largest band at the same bit rate, due to smaller AWG losses 

compared to the optical splitters. Analytical studies have shown that hybrid infrastructure has 

the best transmission performance. However, WDM PON cannot fully replace TDM PON as 

the basic network infrastructure in smart grid networks because of its relatively high cost and 

using complex techniques. Hybrid PON infrastructure can be deployed as a cost-effective var-

iation to meet the rapid growth of broadband needs for smart networking applications that 

have been created so far. The results of the comparison and study can be used as a theoretical 

recommendation for choosing and practical construction of passive optical network infra-

structures for smart grids. 

Keywords: communication infrastructure, smart grids, passive optical network, time division 

multiplexing, wavelength division multiplexing. 

Технически науки 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Комуникационната инфраструктура се 

състои от набор от комуникационни техноло-

гии, мрежи и протоколи, които поддържат 

комуникационната свързаност между уст-

ройствата или мрежовите подсистеми и дават 

възможност за разпространение на информа-

ция и команди в рамките на активно адаптив-

ната електрическа мрежа. Пасивната оптична 

мрежа (PON) е най-авангардната съвременна 

технология за гигабитов обмен на информа-

ция в смарт грид мрежите. При изграждането 

на гъвкава и устойчива интелигентна мрежа, 

изискванията за информационен обмен стават 

все по-високи, като комуникационната тех-

нология е предпоставка и гаранция за реали-

зация на информативна, автоматична и инте-

рактивна интелигентна мрежа [3]. Традици-

онните технологии за мрежов достъп не мо-

гат напълно да удовлетворят изискванията за 

обмен на информация при съвременните 

стратегии за изграждане на интелигентните 

мрежи. Теоретичните изследвания показват, 

че дори за средни по размер разпределителни 

мрежи, изискванията за латентност на съоб-

щенията в интелигентните мрежи ще изиск-

ват използването на оптични влакна като 

преносна среда. Пасивната оптична мрежова 

технология днес е най-ефективният метод за 

решаване на проблема [2]. Понастоящем съ-

ществуват три типични инфраструктури за 

достъп: мултиплексиране с разделяне по вре-

ме (TDM), мултиплексиране с разделяне по 

дължината на вълната (WDM) и WDM-TDM 

комбинирани PON. Тъй като тези технологии 

имат различна гъвкавост по отношение на 

приложенията и разходи за реализация, ще 

бъдат сравнени количествено техните пре-

носни характеристики при различни изисква-

ния за ширина на честотната лента с помощта 

на optisystem – софтуер за проектиране на 

оптични комуникации, за да се осигури тео-

ретична основа на подбора и практическата 

реализация на PON инфраструктури за инте-

лигентни мрежови приложения.  

2. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА 

СЪВРЕМЕННИТЕ PON ИНФРАСТРУК-

ТУРИ  

Пасивната оптична мрежа (PON-Passive 

Optical Network) използва при изграждането 

си само пасивни оптични елементи и компо-

ненти: оптични влакна, различни видове раз-

глобяеми и неразглобяеми съединители, раз-

пределителни и разклонителни устройства, 

затихватели и др. Интерфейсното оборудване 

на PON се състои от крайно оптично линийно 

оборудване (OLT - Optical Line Terminal), 

разположено в контролния център, приемо-

предавателни оптични мрежови устройства 

(ONU – Optical Network Unit) в крайната 

станция, и оптични рутери, например оптич-

ни сплитери (OS - Optical Splitter), или WDM 

мултиплексори/демултиплексори (AWG - 

Arrayed Waveguide Gratings), като междинни 

устройства [1]. При използването на TDM-

PON, оптичните потоци в посока „надолу“ 

(down streams) се предават по влакното до 

оптичния сплитер, който маршрутизира пър-

вичните потоци в до всеки ONU, който от 

своя страна приема потоците съвпадащи с 

техните MAC адреси.  

За разлика от TDM-PON, WDM-PON се 

нуждае от многовълнов оптичен източник в 

OLT устройствата. Down stream данните се 

модулират на множество носещи с дължина 

на вълната и мултиплексирани от AWG. След 

предаване по down stream оптичен линк, ком-

бинираните сигнали се демултиплексират и 

се предават на всяко ONU устройство в край-

ната станция. Формирането на ONU up stream 

потоците данни се извършва чрез модулация 

на фиксирана носеща дължина на вълната. 

След пристигане в централния офис те се де-

тектират чрез оптичен приемник. В сравнение 

с TDM-PON, WDM-PON притежава очевидни 

предимства като: по-голям капацитет, по-

голям обхват на покритие, по-висока инфор-

мационна сигурност, по-добра прозрачност 

на протокола и гъвкав потребителски интер-

фейс. WDM-TDM комбинирана инфраструк-

тура се предлага като ефективна схема за ак-

туализиране на Етернет пасивна оптична 

мрежа (EPON – Ethernet Passive Optical Net-

work), а основната причина за това е че 

WDM-TDM-PON технологията постига най-

доброто съотношение между мрежовия капа-

цитет и разходите по изграждането чрез пра-
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вилно комбиниране на TDM и WDM инфрас-

труктура.  

3. ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ В 

МОДЕЛА ЗА СИМУЛАЦИЯ 

Параметрите на оптичните влакна и 

другите компоненти на пасивната оптична 

мрежа са показани в Табл.1 

 

Таблица 1. Компоненти на PON 

Оптичен компонент Загуби 

(dB) 

Оптично влакно  

Работна дължина на вълната 

λ=1310nm 

0.40 

Работна дължина на вълната 

λ=1550nm 

0.25 

Оптичен сплитер  

оптичен сплитер 1x2 4.1 

оптичен сплитер 1x4 7.4 

оптичен сплитер 1x8 9.6 

оптичен сплитер 1x16 12.8 

Оптичен пасивен (де)мулти-

плексор АWG 

5.4 

 

Като се вземат в предвид горните пара-

метри са построени симулационните диагра-

ми за три PON инфраструктури. При TDM 

симулация,както е показано на фиг.1 оптич-

ният маршрутизатор представлява оптичен 

сплитер. Носещата дължина на вълната 

down/up е 1550/1310nm, а броят на портовете 

на сплитера е 16. Резултатите от симулацията 

показват, че BER стойността за down/up лин-

ка при дължина на оптичното влакно 24km и 

bit-rate 1.2Gb/s е ~1,2.10
-9

, като излъчваната 

оптична мощност на OLT и ONU е съответно 

3.2dBm и 7.1dBm.  

 

 

 

 

При използване на оптичен маршрути-

затор AWG, симулацията е WDM, както е 

показано на фиг.2. Оптичният 16 канален 

WDM източник е реализиран в OLT. Интер-

валът между WDM каналите е 100GHz, а 

първата канална честота е 192.8THz. Резулта-

тите от симулацията показват, че стойността 

на BER за down/up линка при дължина на 

влакното 24km е ~1,1.10
-9

, където излъчената 

оптична мощност на OLT и ONU е установе-

на на -6.4dBm и -7.1dBm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 представя симулационна схема 

за WDM-TDM-PON. В OLT се използва 

WDM оптичен източник с 4 вълнови канала. 

Оптичен сплитер 1:4 е свързан с всеки порт 

на AWG, а общият брой на сплитерите е 4. 

Както при фиг. 1, моделът на оптичния кому-

татор се използва за реализиране на разпре-

делението на статичния времеви слот за всеки 

WDM канал. Резултатите от симулацията по-

казват, че стойността на BER за down/up лин-

ка при дължина на влакното 24км е ~1,3.10
-9

, 

където излъчваната оптична мощност на OLT 

и ONU е съответно 1dBm и 0dBm. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. TDM симулация 

Фиг. 2. WDM симулация 

Фиг. 3. TDM-WDM симулация 
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Фиг. 4. Симулация при различен достъп до 

честотна лента за трите инфраструктури 

Резултатите от симулацията показват, 

че WDM-PON има най-малки изисквания към 

входната мощност при една и съща дължина 

на връзката, а нейната предавателна характе-

ристика е най-добрата при фиксирана входна 

мощност в трите PON архитектури.В горес-

поменатите анализи bit-rate-а на сигнала е 

фиксиран. За да се получат по-детайлни ре-

зултати честотната лента за предаване се уве-

личава с времето като оптичната мощност на 

OLT достига 3dBm, а броят на ONU - 16. На 

фиг.4 са представени симулационните резул-

тати при различна честотна лента за предава-

не на трите PON инфраструктури. Графиката 

показва, че максималното време за предаване 

на данните намалява за всички PON архитек-

тури, при което пропускателната способност 

се увеличава, като WDM-PON има най-

големият обхват при един и същи bit-rate, 

поради по-малките загуби на AWG в сравне-

ние с тази на оптичните сплитери.  

За TDM-PON максималният обхват ва-

рира в зависимост от броя на портовете на 

оптичните сплитери, като на фиг. 5 е показан 

съответният симулационен резултат. За 

WDM-TDM-PON броят на потребителите с 

достъп може да бъде променен чрез задаване 

в AWG на различен брой на каналите или 

оптичен сплитер с различен брой на портове-

те. Фиг. 6 показва резултата при различен 

брой потребители, получен чрез промяна на 

броя на портовете на сплитера. Фиг. 5 и 6 

показват, че колкото по-голям е броя на пор-

товете на оптичните сплитери, толкова по-

малко е максималното разстояние на връзката 

при определена широчина на честотната лен-

та, като WDM-TDM-PON има по-голям обх-

ват от TDM-PON при един и същи брой на 

потребителите.  

4. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Сравнени са предавателните характе-

ристики на три типични PON инфраструкту-

ри, за да се осигури комуникационната свър-

заност на системата за събиране на информа-

ция в активно адаптивната електрическа 

мрежа. Аналитичните изследвания показват, 

че WDM-PON има най-добри предавателни 

характеристики. Въпреки това, WDM-PON не 

може да замести напълно TDM-PON като 

основна мрежова инфраструктура в смарт 

грид мрежите за достъп поради неговите 

сравнително високи разходи и сложни техни-

ки. WDM-TDM PON инфраструктура може да 

служи като рентабилен преход за удовлетво-

ряване на бързото нарастване на нуждите на 

широколентов достъп до интелигентните 

мрежови приложения създадени досега. 
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Abstract:  In the proposed article, an ultrasonic receiver and an ultrasonic transmitter are 

designed and tested to measure the rate of water flow in a cylindrical tube. The frequency 

difference or “sing-around” flowmeter uses two independent measuring paths - with each 

having a transmitter (A and A*) and a receiver (B or B*) has been investigated. An analysis 

of the frequency and selectivity of the receiver has been made. A methodology has been de-

veloped to select the pulse frequency and the pulse width of modulation signal. The proposed 

schematics of the transmitter and the receiver were studied. 

Keywords: Ultrasonic flowmetering, signal processing, sing-around flow

meter 

 

1. INTRODUCTION 
Ultrasonic flowmeters, suitable for both 

liquids and gases, have been available for more 

than twenty years and are currently the only truly 

viable non-intrusive measuring alternative to the 

Electromagnetic flowmeter. Unfortunately, alt-

hough originally hailed as a general panacea for 

the flow measurement industry, lack of 

knowledge and poor understanding of the limita-

tions of early instruments (especially the Doppler 

method) often lead to its use in unsuitable appli-

cations. Nonetheless, the ultrasonic meter is 

probably the only meter capable of being used on 

large diameter pipes (above 3 m bore) at a rea-

sonable cost and performance (around 1%). In 

essence there are three basic principles used in 

ultrasonic metering: the Doppler method; the 

time-of-flight method; and the frequency differ-

ence method [1, 2]. Various circuit solutions have 

been developed to control ultrasonic emitters and 

receivers to measure fluid velocity. The aim of 

the research is to design and study new circuits 

for controlling the ultrasound emitters using the 

frequency method for measuring the velocity of 

fluids. Frequency measurement has an advantage 

over others since the measurement results are not 

dependent on the change in the velocity of the 

ultrasound wave in the fluid. 

 

2. PRELIMINARY NOTES 

The frequency difference or “sing-around” 

flowmeter uses two independent measuring paths 

- with each having a transmitter (A and A*) and a 

receiver (B or B*) (Fig. 1). Each measuring path 

operates on the principle that the arrival of a 

transmitted pulse at a receiver triggers the trans-

mission of a further pulse [3, 4]. As a result, a 

pair of transmission frequencies is set up one for 

the upstream direction F2 and another for the 

downstream direction F1. The frequency differ-

ence ΔF is directly proportional to the flow veloc-

ity V. 

 

Технически науки 

mailto:etehsv@gmail.com
mailto:yankakiss777@abv.bg
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Fig.1. “Sing-around” flowmeter uses two inde-

pendent measuring paths each having a 

transmitter (A and A*) and a receiver (B or 

B*) 

 

Тhus:  

1

.cos
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C V
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and: 
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where: 

L - path length through the fluid; 

 C - velocity of sound in medium; 

V - velocity of medium. 

The velocity of sound in water is about 

1500 m/s. 

The frequency difference ΔF is given by: 
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The main advantage of this system is that 

because the frequency difference is directly pro-

portional to flow velocity V, Additional math 

functions are not required [5]. Further, the meas-

urement is independent of the velocity C of sound 

in the medium.  

 

3. MAIN RESULTS AND DISCUS-

SIONS 

Construction of an ultrasonic sensor for 

measuring of the velocity of fluid passing through 

a cylindrical tube is shown in fig.1. The magni-

tude of the angle θ can be determined by the rec-

tangular triangle formed by the diameter of the 

tube D and the direction of the sensors L. 

1arcsin sin (5)
D D

L L

   

 

 
 

Fig.2. Construction of the ultrasonic sen-

sor 

 

The time for transmitting of the ultrasound wave 

from the emitter to the receiver at the distance 

labeled L is determined by the formula:  

 

 (5)
L

t
C

  

 

The shortest time for passing the distance from 

the transmitter to the receiver at the maximum 

fluid velocity of 10m/s can be determined from 

the equation: 

 min

max

(6)
.cos

L
t

C V 



 

 

For a tube with a diameter D = 100mm and 

a distance between the sensors L = 150mm, at an 

angle θ = 41.80
°
 and a velocity of propagation of 

the ultrasound waves C = 1500m/sec, the tmin val-

ue is 9.95.10
-5

s. If the duration of the packet of 

emitted pulses is equal to 1/3 of tmin, then at the 

selected frequency of ultrasonic oscillations of 

1MHz the duration of the packet will be 33μs and 

the number of pulses emitted will be 33. At the 

frequency difference or “sing-around” flowmeter, 

each subsequent pulse is emitted after reaching 

the previous pulse to the receiver. Therefore, at 
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time   between the pulses for the frequency f is 

obtained: 

 
1

(7)f 


 

The difference ΔF between pulse frequencies 

emitted in the direction of flow F2 and against it 

F1 is determined by a microprocessor system and 

then the fluid velocity V is calculated. 

 

Ultrasonic transmitter 

The ultrasonic transmitter includes a rec-

tangular pulse generator with frequency Fgen = 

1MHz, implemented with a Schmitt trigger (DD 

U3A), fig. 3. Repeating pulses that determine the 

duration of the broadcast packet of high frequen-

cy pulses are of duration trep = 33μS. These pulses 

are generated by the one shot U5. The starting 

pulses for the one shot are obtained from the digi-

tal output of the ultrasonic receiver – RX1. An 

additional input signal is also provided for start-

ing the transmitter from the microprocessor sys-

tem „Control”.  

With the operational amplifier U2, the puls-

es are amplified to the amplitude of 10V. For 

transmitters and receivers, dual ultrasonic receiv-

ers and transmitters may be used WC75 – 1. Fig-

ure 4 shows the high frequency pulses emitted by 

the transmitter Fgen, modulated by the duration of 

the reference pulse trep. The number of radiated 

high frequency pulses in the packet is 33.  

Figure 4 (a) shows the packet of impulses 

generated by the ultrasonic transmitter. The dura-

tion of this packet is determined by the duration 

of the reference pulse shown in figure 4 (b).  

Ultrasonic Receiver 

The scheme of the ultrasonic receiver is 

shown in figure 5. The generated signal from pie-

zo sensor U5 is amplified sequentially by two 

operational amplifiers powered by a single-pole 

voltage. The resistor divider R1, R3 creates the 

so-called virtual zero without changing the ampli-

tude of the input signal. In this case, a virtual zero 

value equal to ½ of the supply voltage for the 

operational amplifiers is selected.  

The scheme is designed to amplify frequen-

cies 1MHz. With the diode D2 and with the ca-

pacitor C5 an amplitude detector is realized for 

the received high frequency pulses. The voltage 

at the output of the detector goes to the input of 

the analog comparator with a digital output U3A. 

When pulse with reference frequency Fgen reaches 

and after logging in "1" at the output of the com-

parator, pulse generation starts from the one shot 

U4A with duration ti = 3μs.  

With the arrival of each new impulse from 

the comparator output, the operation of the one 

shot is restarted, and thus a signal “1” is set for 

the whole time interval of the trep pulse signal at 

the output of this circuit "1". The output signal 

RX1 enters to the microprocessor system input to 

determine the frequency of the transmitted pulse 

packets, And also starts the operation of the ultra-

sonic transmitter. Generated pulses of 3μs dura-

tion allow the RX1 output signal to remain at a 

high level if one, two or three pulses do not arrive 

at the receiver.  

Fig.6 (a) shows a graph of the output volt-

age of the detector when receiving the ultrasonic 

signal with a frequency of 1MHz. Fig.6 (b) shows 

a graph of the generated pulses from the com-

parator, which initiates the pulse generation of the 

one shot. Figure 6(c) shows the RX1 output puls-

es of the one shot which start transmitting a new 

pulse packet from the transmitter and serve to 

determine the frequency F1. 
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Fig. 3. Scheme of the ultrasonic transmitter 

 

 
 

 
 

Fig. 4. Graphs of the generated high frequency ultrasound pulses (a) and the reference pulse defin-

ing the duration of radiation (b). 
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Fig. 5. Scheme of the ultrasonic receiver 

 

 

 

Fig. 6. Graphics of the amplitude detector output signals (a), the output pulses of the comparator 

entering the input of the one shot (b) and the output pulses of the one shot (c). 
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The ultrasonic receiver is designed to 

receive 1MHz signals. Figure 7 shows the 

amplitude-frequency characteristic of the 

analogue part of the receiver. Research has been 

done in “Multisim” software. The gain coeffi-

cient for the received signal frequency is 51 

(34dB) and is kept almost constant for 

frequencies up to 9 MHz.  

Analog amplifiers are designed to amplify 

high-frequency signals, with low frequency 

capability being achieved by the transfer 

capacitors at their inputs. 

 

 
 

Fig. 7. Amplitude-frequency characteristic of 

the ultrasonic receiver 

4. CONCLUSIONS 
The main advantage of this system is that 

because the frequency difference is directly pro-

portional to flow velocity V, no mathematical 

functions are required. Further, the measurement 

is independent of the velocity of sound in the 

medium. This method allows measurement of the 

velocity of fluids in tubes up to 6m in diameter. 

Designed are ultrasound transmitter and receiver 

models with good resistance to low frequency 

sound signals. Generation of high frequency 

pulses and reference frequency is realized with 

the appropriate choice of microprocessor control 

system. The microprocessor control system can 

determine the water velocity in the pipeline by 

solving equation (4). Schematics of receivers and 

transmitters need to be connected to both 

piezoelectric converters (transducers), A and B, 

(fig.2). 
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Abstract: The paper presents an algorithm for the design of portable machine tools for sur-

face treatment of large size workpieces implementing conceptual technological solutions in 

conjunction with sets of basic function modules, developed in size ranges. Procedures for 

generating structure variants of portable machine tools are described with the aim of deter-

mining the optimal one so as to accomplish a particular task. The main criteria for assessing 

the best fit structure variants are defined, fulfilling all constraints. An example that allows 

the application of the proposed design method is provided in support of a particular task so-

lution. 

Keywords: large size workpieces, portable machine tools, modular design. 

 

1. INTRODUCTION 
Large size workpieces (LSW) are widely 

used in modern industry. They are characterized 

by a wide variety of configurations, dimensions 

and mass (sizes of 3000 mm and above, mass of 

over 3000 kg); they also require high quality 

standards. Processing large size workpieces, es-

pecially when being repaired, is complex and 

highly labor-intensive. 

Portable Machine Tools (PMT) are an al-

ternative technology solution for production, 

maintenance and repair of LSW. Being designed 

in accordance with modern processing technolo-

gies, they are compact for transportation, easily 

assembled in place and installed on the workpiece 

that acts as a fixture body, closes the power cir-

cuit and reduces the amplitude of the vibrations 

that occur in processing. 

The research conducted through this study 

on PMT for processing and repair of LSW has 

shown that the implementation of PMT is limited 

due to a lack of information on the development 

and design techniques for generating and design-

ing PMT. This is an impediment not only to im-

prove their structure but also to identify, analyze 

and reveal the potential in LSW processing and 

treatment. 

This paper presents a design method for 

PMTs implementing a modular approach based 

on conceptual design solutions and a set of basic 

function modules (BFM) developed in size rang-

es. 

2. DESIGN METHOD 

In contrast to the commonly used algo-

rithms 

in practice [1, 2, 4, etc.], this design method to 

develop and construct PMTs meeting specific 

demands and solving engineering problems is 

based on implementing a framework of algo-

rithms as it is shown in the block diagram below, 

Fig. 1. 

The design of PMT is carried out as fol-

lows: 

 Technical specification 

Technical specification outlines the purpose 

and the scope of LSW and defines the set of 

technical requirements that must be met. It 

Технически науки 
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includes drawings of the LSW and technical 

specifications, such as material, mass, overall 

dimensions, surfaces for treatment and their 

 

Fig. 1. Block diagram of active control algorithm in designing portable machine tools  

 

 

dimensions, dimensional tolerances, deviations 

from shape and layout, surface roughness. 

 Technical and economic rationale 

It represents a comparative cost-analysis 

between stationary and portable machine tools. 

The following costs are taken into account 

with any stationary machine tool: dismantling 

the LSW (on repair); loading and unloading 

services; transportation to a workshop with 

appropriate technology equipment and return 

transportation; detection and removal of the 

workpiece; processing and treatment; installation 

of the treated LSW (under repair). 

Whereas with PMTs costs are considered 

for: design and production of PMTs if suitable 

ones are unavailable; transportation of PMTs; 

partial dismantling of LSW to release surfaces to 

be processed (in repair); installation of PMTs on 

LSW (instalation); processing and treatment; 

removal of PMTs; restoration of LSW (in 

repair). 
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Expenses are determined on existing 

accounting standards or expert judgment. 

In case of repairs with impossible disman-

tling, a technical and economic rationale is not 

necessary as the only way to mend it is by using 

PMT. 

 Surface analysis of LSW 

The surfaces to be treated are analyzed 

with regard to dimensional accuracy, shape and 

layout accuracy, roughness. Feasibility and 

availability of appropriate base surfaces for the 

installation of PMT are established. 

 Technological scheme selection 

Processing treatment, occurrence of 

technological transitions and the bottom support 

of PMTs are defined. Opportunities are sought to 

combine the maximum number of transitions in 

one setting. From created technology scheme 

pool [3] a particular type is selected to meet the 

requirements in support of particular task 

solution. 

 Structural scheme synthesis 

Possible variants for PMT design arise 

from the selected technology schemes. The 

structure scheme of each PMT is generated by 

combining appropriate BFMs from the 

hierarchical modular system [5]. Design begins 

with selection of a machine tool module having a 

cutting tool, then functional modules with 

necessary components of shaping movements 

come and finally the appropriate choice of 

suitable setting modules is made. In the case of 

more than two shaping movements, i.e. with 

more complex structures, several structure 

options are possible. Synthesis result can be a 

plurality of structure variants meeting the 

technological task under solution. What is 

common in the structure of all synthesis schemes 

is the presence of LSW as part of the technology 

system. 

 Structural scheme analysis 

It determines the optimal scheme for PMT 

design to solve a particular technological task. 

Multi-criterion optimization is in most cases 

applied. Commonly employed optimization 

criteria are: minimum number of BFMs that 

permit the necessary formative and auxiliary 

work-tool motions; minimum circuit size and 

power closure to balance the cutting forces; 

minimum weight of the selected BFMs; design 

components matching the mating surfaces 

precisely; options for easy installation and 

dismantling of PMTs. 

The synthesis and analysis procedures are 

iterative in character and end with the selection 

of the structure scheme for PMT design. 

 Selection of BFMs in size range 

Selection of BFMs is made from the 

developed size ranges by selection of appropriate 

step sizes in respect of force, torque or power, 

depending on the functions of the modules. To 

choose the best size range for a BFM the 

following step sizes are determined taking into 

consideration the selected cutting modes, 

calculated cutting forces and the reaction in the 

power circuit comprising tool – basic function 

modules – LSW. The magnitude of these forces 

sets restrictive conditions and defines the choice 

of the size range for BFM. 

 Design of PMT structure 

The construction of PMT combines 

function parameters compatible with BFM sizes. 

Designing PMTs in GCAD environment, a 

graphics library of three dimensional parametric 

modelling is used. 

 Control system choice 

PMT program management is the 

identification and assessment of the suitability 

for a computer numerical control (CNC) system. 

Criteria for this assessment are the requirements 

for the shape and accuracy of the linear and 

angular dimensions of the treated surfaces. 

The presence of curvilinear surfaces as 

well as requirements for high accuracy of 

dimensions and shape of the treated surfaces is a 

prerequisite for implementation of a CNC 

system. In other cases, it is entirely acceptable 

formative motions to be performed manually or 

mechanically. 

 Developing additional nodes and de-

tails 

For the construction of each particular 

PMT, specific original nodes and details are 

developed. They are not involved in shaping 

processes. Their function is to connect the 

separate modules with one another. These 

include nodes and aggregates for feeding electric 

current, air and oil, balancing items, etc. 
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3. DESIGN METHOD IMPLEMENTA-

TION 

The procedure how to generate the optimal 

PMT design is illustrated below. The above 

mentioned pattern for designing PMTs for LSW 

processing and treatment is adopted, following 

the algorithm in Fig. 1. 

According to the technical specification, it 

is necessary to design PMT for rectilinear chan-

nel treatment with specified dimensions and tol-

erances along the length of a large body piece 

made of gray cast iron. 

The technical and economic rationale for 

implementing PMT is based on a comparative 

cost-analysis for processing with stationary ma-

chine tool and PMT in favour of the latter. 

The analysis of the workpiece indicates the 

presence of a suitable plane surface for PMT set 

up in close proximity to the treated surface. Flute 

dimensions and tolerances are achievable with 

rough milling with subsequent straight milling 

with face milling tool. 

To solve the task particular technology 

schemes that meet the requirements are selected 

from the defined set. In the present case, these 

are the technology schemes for plane surface 

milling, shown in Fig. 2. Due to the small stroke 

length along one of the axes, the standard tech-

nology scheme with a cantilevered milling head 

is preferred (Fig. 2a). 

 
Fig. 2. Standard schemes for milling a flat 

surface 

а – cantilevered implementation; 

b - portal implementation; 

 

To achieve the formative and auxiliary 

work-tool motions in the milling process, the 

tool is to run mainly rotational motion and three 

linear feed motions on the X, Y and Z axes. Out 

of all variants of possible combinations with 

BFM, the structure version of PMT represented 

by the model tree in Fig. 3 is the one that meets 

the technological requirements. 

 
Fig. 3. Model tree of the structure version of 

PMT 

 

PMT is built up of three power modules: 

one spindle (01) and two linear feeders (02 and 

04), the second one being for two-coordinate 

motion. The alignment of the linear feeder mod-

ules is effected by means of a beam module (41). 

An analogous auxiliary module is also used to 

combine the linear feed module (02) with the 

base surface of the treated workpiece. The PMT 

is located on the body detail by means of screw 

adjustment modules (20). 

The analysis shows that PMT includes the 

minimum required number of BFMs, the power 

circuit is of minimal length and there is an option 

for easy mounting and dismounting. 

After calculating the reaction to the cutting 

action and the reaction force components from 

the appropriate step sizes, the BFM is selected in 

size range. The number of setup modules and the 

dimensions of the auxiliary modules are derived 

from the strokes length on the coordinate axes, 

the dimensions of the surface to be treated, re-

spectively. 

PMT design in GCAD environment uses a 

graphics library of 3D parametric modelling of 

BFMs. 

PMT is chosen to be controlled by a CNC 

system so as to achieve precise execution of the 

strokes and cutting modes. Thus, the powering of 

the PMT is taken into account, which for the 

control module is with asynchronous motor, and 

for the feed modules with DC motors. 

Fig. 4 illustrates PMT modular design for 

channel milling in GCAD environment. 
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The PMT is set up on a large size body 

workpiece (pos. 1) by means of screw supports 

(pos. 10). The location of the machine is deter-

mined in such a way so as to make the channel 

(pos. 2) fall within its working area. The stroke 

of the tool (pos. 3) along the three axes must be 

sufficient to run the formative motions for flute 

processing. In addition, the instrumentation 

module includes, apart from the tool, the neces-

sary equipment for the setup of the control mod-

ule (pos. 4). The latter is installed on a linear 

feed module for two-coordinate motion along 

axes Z and X (pos. 5). The axle motion is per-

formed on linear guides, roller type rolling 

blocks (pos. 6). On the beam (pos. 7) guides for 

movement along axis X are mounted. A linear 

feed module is mounted on the same beam ad-

justing the pitches (pos. 8), which moves along 

the track rails (pos. 9) in the Y-axis direction. 

The linear actuators are driven by the feeders 

(pos. 12) whereas the spindle module is run by 

toothed belt drive (pos. 11). 

 

 
 

Fig. 4. 3D PMT model for channel milling 

of a large size body workpiece 

 

 

4. CONCLUSIONS 
The proposed design methods for PMTs to 

process and treat LSWs are good for the 

following: 

 They provide optional design and con-

struction of PMTs and selection of an optimal 

structure and parametric variant, which meets 

specific technological requirements; 

 Automated design of PMTs with 

GCAD systems using ready-made BFM solu-

tions developed in size ranges and organized in a 

graphics library of 3D parametric models is 

guaranteed. 
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Abstract: The paper examines the optical power losses in plastic optical fibers when signals 

are emitting with LEDs of different wavelengths, mostly in the visible area. The frequency 

band of the transmitted fiber optical signals and the optical PIN-photodiode receiver were 

investigated. The investigated fiber optical interface is designed to transmit digital signals 

from the outputs of sensor devices to a microprocessor system for collecting and processing 

information.  
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1. INTRODUCTION 

Losses in Optical Fibers 

Light transmission through an optical fiber 

is very efficient, but some light is lost. Light loss 

during transmission is called attenuation. The 

three most significant contributors to attenuation 

are: absorption by foreign materials within the 

fiber, scattering of light out of the fiber core, 

damage from heat, water and other external 

influences. Attenuation is also directly influenced 

by the wavelength of the light being transmitted 

and the composition or material of the fiber core 

and cladding. The attenuation of an optical fiber 

is measured by comparing output power with 

input power. Fiber attenuation is usually specified 

in decibels (dB). The decibel is a logarithmic unit 

of measure for the ratio of output power to input 

power. All commercial optical fibers have a max-

imum specified attenuation of decibels per unit 

length, normally expressed in decibels per meter 

[1]. The total attenuation in a fiber length, in dec-

ibels, equals the known fiber attenuation (dB/m) 

times the length of the fiber in meters. 

Fiber Materials 

The materials used in the construction of 

optical fibers are carefully chosen. The core and 

cladding must bond together well as to create a 

reflective type of surface, so light rays injected 

into the core travel within the core. Because the 

core and cladding always have different refractive 

indices, they are never exactly the same material. 

Two materials most often used in the 

fabrication of optical fibers are glass and plastic. 

Glass has superior optical qualities, but is 

generally more expensive than plastic. Glass fiber 

is used for high data rates and long-distance 

transmission. For lower data rates over short 

distances, plastic fiber is more economical due to 

its large core diameter, ease of termination and 

economical installation costs [2]. 

As it is mentioned earlier, the attenuation of 

an optical fiber is very dependent upon the fiber 

core material being used and the wavelength of 

the light being transmitted. Attenuation curve of 

plastic fiber is shown in Figure 1. It can be 

observed that certain wavelengths have less 

attenuation, which results in better transmission 

properties than those of other wavelengths. 
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Fig.1. Attenuation of 1mm core plastic 

fiber versus wavelength 

  

The article presents a fiber-optic interface 

consisting of an optical transmitter with LED, a 

polymer optical fiber with length l=10m and an 

optical receiver with PIN-photodiode. The aim of 

the research is to make an optimal choice when 

reconciling the light-LED source and the optical 

photodiode receiver. In this case, a comparison is 

made between the loss of light emitted with dif-

ferent wavelengths in the fiber and the spectral 

sensitivity of the photodiode.  

2. PRELIMINARY NOTES 

In order to conduct research with different 

light sources for transmitting digital information 

with plastic optical fibers, a fiber optical interface 

has been designed. The optical transmitter has an 

optical output LED, and the optical receiver am-

plifies the signal from a PIN photodiode. 

 

Optical transmitter with LED 

The designed LED transmitter is shown in 

Figure 2. The light source LED1 is connected to 

the PN channel N channel transistor - Q1. The 

drain of the transistor is connected to the power 

source plus, and the gate with the potentiometer 

R1 slider.  

The potentiometer is connected to the out-

put of the U2B inverter, the U1A input being 

coupled to the data input. The impulses are gen-

erated by a pulse generator with TTL levels. The 

voltage drop on the LED when sending a signal 

log. "0" is 0.75V when a red LED is used and 

when a log is broadcast "1", it reaches 1.4V (Fig. 

4). This reduces the duration of the transient 

switching processes of the LED, while maintain-

ing a constantly charged capacity of PN transition 

of LED. 

 

 

 
Fig.2. Fiber optical transmitter 

 

Optical receiver with PIN photodiode 

Figure 3 shows the studied optical receiver. 

Output signals are TTL levels. It uses a PIN pho-

todiode as an optical detector SFH 250. The de-

tector diode has a linear characteristic for a dy-

namic range of several decades of the optical sig-

nal. The output current of the PIN detector is 

transformed into a voltage from the Integrated 

circuit (IC) U1 (operational amplifier LF357). 

The minimum photocurrent that is required for 

management of IC-U1 is 250nA. Analog compar-

ator with digital output U2 is designed to convert 

the output voltage from U1 to digital signals with 

TTL levels. The reference voltage Uref must have 

a negative value because the output signal of U1 

has a negative polarity (fig.3). 

The output signal of the electronic trans-

ducer from current to voltage (U1) is proportional 

to the light output from the optical fiber 
out

 . 

Figure 4 shows the connection between the cur-

rent pulses through the LED1 of the transmitter 

and the output impulses of the transducer from 

current to voltage U1 in the structure of the re-

ceiver. 
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Fig.3. Fiber optical receiver 

 

The optical transmitter and the optical re-

ceiver work in pulse mode as the light emitted by 

the LED is proportional to the magnitude of the 

current through it.  

 

Fig.4. An oscillogram indicating the change of current through the LED and the output volt-

age of the optical receiver 

 

On the top diagram, the shape of the im-

pulse current through the LED is shown in the 

oscillogram, and the lower graph in the oscillo-

gram shows the voltage variation of the transduc-

er output voltage. The oscillogram is made at a 

frequency of the 500 kHz control pulses, and 

from the output impulse graph it is seen that the 

change in the amplitude of the signal is 

ΔV=567mV. 

 

Analytical determination of the basic pa-

rameters of the optical line for connection to 

used polymer optical fiber 

The optical fiber used is a polymer with a 

staggered refractive index of the type OKE 1000 

of length l=10m, with the following technical 

data: 

- Core coefficient of refraction 1n =1,492; 

- Coat refraction coefficient 2n =1,405; 

Numeric aperture 
2 2

1 2 0,50NA n n   ; 

- Signal attenuation at different wave-

lengths (fig.1); 

- Angle of the cone of reception 60  ; 

- Fiber diameter – 1mm. 

Half of the value of the cone angle of re-

ception for the optical fiber is equal to  . The 

whole angle is equal to: 
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  2. 2.arcsin (1)NA      

This angle, expressed in steradines, has value: 

 2 2 .cos (2)
2


       

The optical fiber input 
in

 is expressed by the 

formula: 

 . , (3)
in V

I     

where:  

IV is the transmitted power along the axis 

of the LED; 

in
  is the magnitude of the light flux in-

troduced into the fiber. 

For the used optical fiber 0,842 sr .  

The dependence of the received power at 

the output of the optical fiber 
out

  from the input 

optical power 
in

  and the losses of the optical 

fiber L is represented by the formula: 

 
0,1.

(4)
10

in
out L


   

The magnitude of Iph generated by PIN 

photodiode can be expressed by the formula: 

 

 . , (5)ph outI S   

 

where S  is the spectral sensitivity of the PIN 

photodiode [3]. 

Table 1 shows the output power 
out

  and 

Iph photo current values computed with the 

formulas presented as well as the spectral 

sensitivity S


 and the optical power losses L for 

the different wavelengths [4]. 

 

Table 1  

 green yellow red infra-red 

 , nm 560 580 660 850 

S , A/W 0,10 0,20 0,30 0,35 

in
 ,µW 7,16 7,578 6,98 16,84 

out , μW 5,55 6,304 5,29 0,016 

IV, µW 8,5 9 8,3 20 

Iph, A 0,55.10
-6

 1,26.10
-6

 1,59.10
-6 

5.10
-9

 

L, dB 1,1 0,8 1,2 30 

 

3. MAIN RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

Experimental results from the fiber optic 

line study of various LEDs 

Figures 5a and 5b show the variation of the 

output signal of the transducer from a current in 

the receiver, with a smooth current change 

through the light emitting diodes used, 

respectively, in the areas of yellow, green, red, and 

infrared. 
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 a)      b)  

Fig.5. Change of the output voltage of the receiver in function of the magnitude of the current 

through the LED, (a) using a yellow, infrared and green LED; (b) using a red LED 

Figure 6 shows the resulting amplitude-

frequency characteristic of the output analogue 

signal ΔUout of the optical receiver using a red 

LED and changing the frequency F of the trans-

mitted pulses from 100kHz to 1.2MHz.  

 

 
 

Fig.6. Amplitude-frequency characteristic of 

the fiber optical interface for red LED 

 

The research shows that the most suitable 

LED for operation in the optical transmitter is the 

one with red light. Minimum light loss at 

propagation in optical fiber is obtained in the area 

of yellow color [5]. When using a red LED, fiber 

optical losses are 1.5 times larger than yellow, 

but the spectral sensitivity of the PIN photodiode 

with red light is 1.5 times greater. 

 

4. CONCLUSIONS 

Research has been done with four different 

LEDs emitting light in the visible area (yellow, 

green and red) and in the near infrared. What 

type will be used depends on the optical fiber and 

the photo receiver. Optical fibers have less damp-

ing for some wavelengths, and photo receivers 

are more sensitive at certain wavelengths. An 

optical transmitter and an optical receiver for 

digital signal transmission have been studied. 

The designed interface is suitable for transmitting 

signals from the output of sensors to a micropro-

cessor control system. 
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Резюме: В работата чрез реактивно магнетронно разпрашване във вакуумна пещ са 

получени покрития от ZrN върху образци от стоманите HSS-Co5 и Х25Н20. Чрез 

XRD, наноиндентация, Scratch-тест и металографски анализ са определени фазовият 

състав, текстурата, твърдостта, модулът на еластичност, микроструктурата, ад-

хезията и дебелината в напречно сечение на получените слоеве. След анализ на резул-

татите са направени изводи за качеството на получените покрития и влиянието на 

подложката върху техните характеристики.  

Ключови думи: ZrN, магнетронно разпрашаване, износоустойчиви покрития, твър-

дост, адхезия, микроструктура. 
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Abstract: In the work by reactive magnetron sputtering in vacuum furnace were deposition of 

ZrN coating on HSS-Co5 and X25H20 steel substrates. By XRD, nanoindentation, Scratch-

tests and metallographic analysis are defined the phase composition, texture, hardness, 

Young’s modulus, the microstructure, adhesion and the thickness in a cross-section of the 

layers. After analyzing the results are made conclusions about the quality of the ZrN coatings 

and the influence of the substrate on their properties. 

Keywords: ZrN, magnetron sputtering, wearresistant coatings, hardness, adhesion, 

microstructure. 

 

Въведение 

Иновативните методи за нанасяне на ед-

но- и многослойни микро- и наноструктурни 

износоустойчиви покрития за повишаване на 

експлоатационните и технологични характе-

ристики на материалите са намерили широко 

Технически науки 
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приложение през последните години. Чрез тях 

се цели подобряване на механичните, термич-

ните, динамичните и трибологичните свойст-

ва на покритите изделия [1]. Използването на 

подходящо покритие и метод за неговото на-

насяне значително увеличава трайността на 

металорежещите инструменти, при запазване 

качеството на обработената повърхнина.  

Покритията от ZrN са алтернативен 

заместител на конвенционалните TiN 

покрития, особено при високотемпературните 

им приложения, поради техните комплексни 

свойства: високи твърдост и 

износоустойчивост, относително нисък 

коефициент на триене, високи температура на 

топене и модул на еластичност [7] . 

Високата износо- и корозионна устойчи-

вост ги правят особенно подходящи за покри-

ване на режещи инструменти, както и за по-

криване на автомобилни и аерокосмически 

компоненти, подлежащи на високо износване 

и корозионни среди [9]. Покритията от ZrN 

нямат физическа еднородност с алуминиевите 

сплави, което ги прави подходящи за покри-

ване на металорежещи инструменти за висо-

коскоростна и високопрецизна обработка на 

алуминиеви листи и алуминиеви композитни 

панели [8].  

Поради биосъвместимостта си с човеш-

кия организъм тънките слоеве от ZrN се из-

ползват и за покриване на медицински изде-

лия [10]. 

Покритията се формират посредством 

вакуумните методи, известни като физично 

парно отлагане (PVD) и химично парно отла-

гане (CVD), както и техните разновидности: 

физично парно отлагане с плазмено подпома-

гане (PAPVD), химично парно отлагане с 

плазмено подпомагане (PACVD) - фиг.1. През 

последното десетилетие, с оглед на здравос-

ловните и екологични изисквания се налага 

преминаване от CVD към PVD технологии 

[2]. 

 

 
 

Фиг. 1. Основни параметри на някои от 

методите за нанасяне на покрития при по-

нижено наляганe[4]. 

Експериментална база и получаване на 

покритията от ZrN  

 

Покритията от ZrN са получени във ва-

куумна електрическа пещ с вграден магнет-

рон ВЕП-1 към НЦВТС на Русенски универ-

ситет ''А. Кънчев''. Принципната схема на 

пещта е показана на фиг.2. За получаване на 

покритията е използвана синтерована мишена 

от Zr с чистота 99,998%. 

 
 

Фиг. 2. Принципна схема на вакуумна 

електрическа пещ ВЕП 1 [3]:  

1- датчици за вакуум, 2-вакуумна камера, 

 3-топлоизолационна камера, 4-нагревател, 

5-магнетрон, 6- мишена, 7-подложка, 

8- термоелемент. 
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Покритията са нанесени върху образци 

от закалена бързорезна стомана HSS-Co5 и 

неръждаема хром-никелова стомана Х25Н20, 

имащи стандартен химичен състав, при ре-

жима, описан по-долу.  

Извършено е предварително почистване 

на образците с тлеещ разряд в среда от Ar при 

температура Т=400
о
С за време t=10min., като 

преди нанасяне на основното покритие върху 

подложките е отложен междинен слой от чист 

Zr, при разпрашаване на мишената в среда от 

Ar за 10 min. Покритието от ZrN е нанесено 

върху междинния слой от чист Zr в смес от 

газови потоци: Ar=8[sccm] и N2=1,7[sccm] за 

време t=70min, при разстояние мишена – под-

ложка L=70mm и потенциал на подложката 

U=0 V. 

За предотвратяваане на потъмняване на 

покритието от евентуалното окисление при 

престой на въздух при високите температури, 

след нанансянето му, образците са оставени 

да изстинат в камерата до температура 

Т=50
о
С в среда от чист аргон. 

 

Резултати от изследванията 

Фазовият състав на покритията е изс-

ледван чрез рентгенов фазов анализ в CuKα 

лъчение със средна дължина на вълната 

=1,5405Å с помощта на рентгенов дифрак-

тометър “URD-6” и филтър Fe. За да се избег-

не получаване на линии на интензитета, близ-

ки или съвпадащи с тези на покритията за 

рентгеноструктурен фазов анализ са използ-

вани образци от стомана Х25Н20. Резултатите 

от XRD анализа са представени на фиг.3 и 

показват наличието на съответните криста-

лографски направления на покритието.  

Видно е, че получените покрития имат 

еднофазов състав, който е ZrN и са текстуро-

вани по направления <111>, <200> и <222>. В 

рентгенограмата освен ZrN, в резултат от 

пролъчването на покритието, се наблюдава и 

линия на γFe от подложката. 

Рентгенографските изследвания показ-

ват, че пиковете на ZrN се намират на ъгъл, 

много близо до теоретичния, т.е. покритията 

имат състав, близък до стехиометричния. По-

ради малката им дебелина (δ=6,7µm) пиковете 

в рентгенограмата са малко на брой. Острите 

и тесни дифракционни върхове показват, че 

структурата на покритията е едрозърнеста. 

 

 
 

Фиг. 3. Рентгенограма на покритие от ZrN 

 върху стомана Х25Н20 

 

На покритията е извършен металографс-

ки анализ, при което са изследвани топогра-

фията, микроструктурата и дебелината в нап-

речно сечение с помощта на металографски 

микроскоп NIKON
®
 при увеличения до х1500. 

Получените покрития от ZrN притежа-

ват равномерна и гладка повърхност, незави-

симо от марката на стоманата на подложката - 

фиг. 4 и 5.  

 

 
 

Фиг. 4. Микроструктура в план на покри-

тие  

от ZrN върху закалена стомана HSS-Co5,  

при Т=400°С, Us=0 V, (х100). 

 

Полученият слой от ZrN е с едрозърнес-

та структура и ясно очертани многоъгълни 

граници на зърната, което е установено и чрез 

рентгеновия фазов анализ, даден по-горе. В 
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покритията, отложени върху стомана Х25Н20 

се наблюдава ивичеста вътрешно-зърнова 

структура, имитираща двойници (фиг.5).  

 

 
 

Фиг. 5. Микроструктура в план на покри-

тие 

 от ZrN върху стомана Х25Н20 при 

Т=400°С, Us=0 V, (х100). 

 

Нейното наличие може да се обясни с т. 

нар. „наследствена структура”, при която съг-

ласно теорията на Мовчан и Демчишин, всяко 

зърно от структурата на повърхността на 

стоманата служи за различна основа при 

израстване на новите зърна на покритието [5]. 

В резултат на тази „наследственост” се 

наблюдават зърна с различна ориентация едно 

спрямо друго. Причина за тази микрострукту-

ра на покритието върху стомана Х25Н20 е 

двойникуваната микроструктура на зърната 

на тази стомана, установена чрез металограф-

ски анализ. Тя е получена от силните натис-

кови напрежения при валцоване на стоманата.  

На фиг.6 ясно се виждат образувания 

със сферична форма. Появата им се обяснява 

с факта, че използваната мишена е синтерова-

на, в резултат на което от повърхността ѝ се 

отделят едри частици под формата на капки. 

Визуалният ефект от тези сферични образува-

ния е загуба на лъскавина и увеличаване на 

матовостта на полученото покритие [3, 6]. 

  

 

 

Фиг. 6. Топография на покритие от ZrN  

върху стомана Х25Н20 при Т=400°С,  

Us=0 V, (х1000). 

 

Дебелината на получените слоеве е 

определена чрез измерване с окуляр-

микрометър в напречно сечение на 

непроявени металографски шлифове при 

увеличение х1500. Структурата на покритията 

от ZrN в напречно сечение върху двете марки 

стомани е показана на фиг.7 и фиг.8. 

 

 
 

Фиг. 7. Микроструктура в напречно сече-

ние 

 на покрития от ZrN върху стомана HSS-

Co5, 

 при Т=400°С, Us=0V, (х1500) 
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Фиг. 8. Микроструктура в напречно сече-

ние на покрития от ZrN върху стомана 

Х25Н20, при Т=400°С, Us=0V, (х1500). 

 

В резултат на извършения металографс-

ки анализ е установено, че покритията от ZrN 

върху двете марки стомана са еднослойни, с 

равномерна дебелина от δ=6,7µm и без види-

мо наличие на подслоеве. Покритията, нане-

сени върху стомана Х25Н20 са с добра плът-

ност, а върху закалената стомана HSS-Co5 са 

порести.  

Адхезионната якост на покритията от 

ZrN е определена по метода на надраскването 

с помощта на Scratch-тестер CSEM-

REVETEST. На фиг. 9 а) и б) е посочен вида 

на следата, получена от индентора на Scratch-

тестера. 

Резултатите от Scratch-теста показват, че 

откъртването на ZrN покритие, отложено 

върху закалената стомана HSS-Co5 започва 

при натоварване 20,3N, а на покритието, 

нанесено върху корозионноустойчивата 

стомана Х25Н20 - при натоварване 13,4N. 

Видът на двете следи ясно илюстрира 

характера на откъртванията на покритието от 

повърхността на субстратите. И в двата 

случая се наблюдават типичните крехки 

откъртвания на слоя във вид на „рибни 

люспи”. 

 

 
а) 

 

 
 

б) 

Фиг.9. Следи от Scratch-test на покритието 

 от ZrN: а) върху закалена стомана HSS-

Co5; 

 б) върху стомана Х25Н20. 

 

Твърдостта (HU) и модулът на 

еластичност (Е) на изследваните ZrN-

покрития са измерени по метода на Vickers с 

помощта на нанотестер с компютърно 

управление FISCHERSCOPE
®
H100. Резулта-

тите от измерване на покритията и на под-

ложките без покритие са представени в 

Таблица 1.  

 

 

 

Таблица 1. Механични характеристики, измерени с FISCHERSCOPE H100. 

 

Вид на 

покритие-

то 

Матери-

ал на 

образеца 

Дебели-

на на 

слоя 

δ,µm 

Твър-

дост 

HU, 

MPa 

Твърдост 

пластичн

а Hplast., 

MPa 

Дълбочина 

на про-

никване 

h, µm 

Модул на 

еластич-

ност, 

Е, GPa 

Натоварвaн

е 

F, mN 

ZrN 

HSS-Co 

5 
6,7 17 000 26 200 0,339 258,6 50 

X25H20 6,7 20 967 29 742 0,304 320,8 50 

Без покри-

тие 

HSS-Co 

5 
- 6500 8402 2,122 288 1000 

X25H20 - 1900 2001 4,349 196 1000 
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Измерените стойности показват, че 

твърдостта на покритията от ZrN, нанесени 

върху стомани HSS-Co5 и Х25Н20 е 

съответно от 2,7 до 11 пъти по-висока от тази 

на образците без покритие. Като причина за 

намаляване на модула на еластичност при 

ZrN-покрития, отложени върху стомана HSS-

Co5, може да се посочи наличието на 

микропори в тях. По-високият Модула на 

еластичност при ZrN-покрития, отложени 

върху стомана Х25Н20 се обяснява с 

намаленото количество на микропорите в 

покритието, което намалява възможността за 

релаксация на напреженията. 

ИЗВОДИ  
1. Извършено е успешно нанасяне на 

покрития от ZrN върху стоманите HSS-Co5 и 

Х25Н20 по метода на реактивно магнетронно 

разпрашаване. 

2. Полученият слой е еднофазен и се 

състои само от фазата ZrN. 

3. Покритията от ZrN, нанесени върху 

стомана HSS-Co5 имат по-добра адхезия с 

подложката в сравнение с тези, отложени 

върху стомана Х25Н20. 

4. Резултатите от измерване на 

твърдостта и Модула на еластичност на 

изследваните ZrN покрития, показват 

повишаване на твърдостта на последните, 

независимо от марката стомана върху която са 

нанесени. Изменението на модула на 

еластичност силно се влияе от степента на 

уплътняване на покритието, която е различна 

при формирането му върху двете марки 

стомана. 
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ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС ПРИ ПЛЕТЕНЕ НА ПЛЕТЕНИЦИ 

 

Андреас ХАРАЛАМБУС 

 

ТУ – София, Колеж – Сливен, гр. Сливен, бул. “Бургаско шосе” № 59 

charalambus@tu-sofia.bg 

 

Резюме: В настоящия труд след анализ на процеса на кръстосването на бримки при 

плетенето на плетеници се предлагат способи за намаляване напреженията в ниш-

ките и по-ефективно плетене. 

Ключови думи: Плетеници, ефективно плетене, кръстосване на бримки 

 

EFFICIENT PROCESS FOR KNITTING CABLE STITCHES 

 

Andreas CHARALAMBUS  

charalambus@tu-sofia.bg 

 

Abstract: Knitting cables are obtained using the cross-structural modules of Fig. 1, 

[Cudryvin et al.1991], [Haralambus 2016]. Simple and complex knitting cables knit easily 

and efficiently on knitting machines [Haralambus 2016]. When the number of stitches, which 

are crossed is n≤3, the knitting process proceeds smoothly. In n≥3 in the threads, occur high 

tensions, which often lead to tearing and knitting defects [Chirkova 2003]. 

From the observation of the crossover process, it appears that the highest stresses occur in 

certain thread sections of fig. 1 (EF, AB) which in the knitting process need to be extended 

several times longer than the needle step. At the same time, the loops that are crossed extend. 

This is due to their inclination [Haralambus, 2002]. The prolongation of the sinker loop and 

the legs of stitches is at the expense of the reduced length of the adjacent stitches and the 

elasticity of the material. In order to cross the two groups of loops without the thread 

breaking, it is necessary to reduce the stresses therein and especially on the said sections to a 

minimum. This can be achieved in several ways. One of these is by reducing the prolongation 

of sinker loops, although not always the knitting process allows it. 

Another way is to create conditions in the knitting process so that the prolongation of the 

sinker loops and the legs of stitches that are crossed is compensated by an additional thread. 

Yarn with high elasticity and strength also provides to a certain extent the extension of the 

threads. By the approach shown in Fig. 3, the extension of the sinker loops and the legs of 

stitches in the crossing process is largely compensated. The stitches of the two groups that 

are crossed are knit in two consecutive knitting rows. Thus, part of the sinker loops extension 

is offset by one row (Fig. 3, row 2) and the other by another row (Fig. 3, row 3). Cross 

stitches crossed in two different knitting rows. The prolongation of sinker loops and legs is 

offset by the shortening of the other stitches and the elastic extension of the thread in two 

rows.  

Another way to more effectively knit cables is gradual crossing a more precisely defined 

sequence of groups of stitches with a smaller number of loops in them (Fig. 4). 

Combining all the described ways creates the conditions for maximum efficiency when 

knitting simple and complex knitting cables. They also provide minimal defects on the 

product. 

Keywords: cable stitches, effective knitting 

Технически науки 
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Фиг. 1. Плетеница 1:2  

Табл.1  

Плетениците се получават, чрез използ-

ване на кръстосани структурни модули фиг. 1, 

[Кудрявин и др.1991], [Хараламбус 2016]. Те 

са актуални винаги и обикновено се използват 

в дизайна на така нар. “рибарски фланели” 

(Fisherman sweaters). В съвременната мода 

плетениците се комбинират с най-различни 

структури (гладка еднолицева, ребрена, аран, 

еднолицева ажурена, жакардова подложена и 

др.) в определени композиционни решения.  

 

 

Обикновените и производните плетени-

ци се плетат лесно и ефективно на плетачните 

машини [Хараламбус 2016]. Когато броят на 

бримките в групите, които се кръстосват е 

n≤3, процесът на плетене протича без пробле-

ми. При n≥3 в нишките при кръстосването на 

бримките се получават високи напрежения, 

които често водят до скъсването им и получа-

ване на дефекти върху плетивото [Чиркова 

2003]. 

На фиг. 2 чрез използване на графично 

изобразяване е даден принципът на кръстос-

ване на две съседни групи, състоящ се от три 

бримки. От наблюдаването на процеса на 

кръстосването и представеното изобразяване 

се оказва, че най-високи напрежения възник-

ват в нишковите участъци, образуващи плати-

новите дъги АВ, CD и EF (фиг. 2). В процеса 

на плетене е необходимо тези дъги да се 

удължат с дължина няколко пъти по-голяма от 

иглената стъпка. От таблица 1 се вижда, че 

най-голямо удължаване има в участъци АВ и 

CD. Едновременно с това в известна степен се 

удължават и полубримките, които се кръстос-

ват. Това се получава поради тяхното накло-

няване [Хараламбус, 2002]. Удължаването на 

платиновите дъги и полубримките става за 

сметка на намалената дължина на съседните 

бримки и еластичността на материала. 

 

 

За да се получи кръстосване на двете 

групи бримки без нишката да се скъса, е необ-

ходимо напреженията в нея и особено в спо-

менатите участъци да се намалят до минимум. 

Това може да се постигне по няколко начина. 

Един от тях е чрез намаляване на удължаване-

a)    б) 

Фиг. 2. Графично изобразяване на плетене 

на плетеница 3:3  
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Фиг. 4. Компенсиране на напреженията в 

нишката, чрез кръстосване на бримки в 

два последователни реда 

Фиг. 5. Бримков образ на плетеница 5:5 

Фиг. 3. Компенсиране на напреженията в 

нишката, чрез последователно кръстосва-

не на примки 

 

то на платиновите дъги, макар, че не винаги 

процесът на плетене го позволява. 

Друг начин е създаване на условия в 

процеса на плетене, така че удължаването на 

платиновите дъги и полубримките, които се 

кръстосват да се компенсира с допълнителна 

нишка. Прежда с висока еластичност и здра-

вина също осигурява до определена степен 

удължаването на нишките. Удължаването на 

платиновата дъга АВ би могло да се намали 

като бримките 7 и 8 се прехвърлят върху дру-

гото иглено легло през третия етап на фиг. 2 б 

(втори вариант в таблица 1). По този начин 

удължаването на платиновата дъга АВ нама-

лява и се получава удължаване на платиновата 

дъга GJ в по-малки граници (фиг. 2б). 

Чрез по-големи бримки, т.е. по-малка 

гъстина по височина може да се компенсира 

по-дългата нишка при удължаването на пла-

тиновите дъги. Затова плетивото от този вид 

се плете с по-малки гъстини. Този начин не 

може да се използва, когато плетеницата се 

комбинира със структури, изискващи по-

голяма гъстина. 

 

На фиг. 3 е показан още един начин за 

компенсиране на удължаването на платинови-

те дъги и бримки. Полубримките от двете гру-

пи, които се кръстосват, са плетени в два пос-

ледователни реда. По този начин част от 

удължаването на платиновите дъги се компен-

сира от единия ред (фиг. 3, ред 2), а другата от 

друг ред (фиг. 3, ред 3). Кръстосват се бримки, 

изплетени в два различни реда. Удължаването 

на платиновите дъги и бримки се компенсира 

от скъсяването на другите бримки и еластично 

удължаване на нишката в два реда. Това нама-

лява в известна степен напреженията в нишка-

та. Както се вижда от фиг. 2 б и фиг. 3. напре-

женията възникват първо в нишковия участък 

АВ на бримковия ред 3, а в последствие в пос-

ледния етап на кръстосване в участък EF на 

бримковия ред 2. 

 

Друг начин за по-ефективно плетене на 

плетеница е постепенното кръстосване по-

точно определена последователност на групи 

от бримки с по-малък брой полубримки в тях 

(фиг. 4). При плетенето на плетеница 3:3 (фиг. 

4) и сложни плетеници (фиг. 5) по този начин 
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значително се намалява производителността 

на плетенето и за това този подход се избягва. 

При плетенето на някой плетеници напреже-

нията в нишката се намаляват чрез допълни-

телно удължаване на височината на бримките, 

които се кръстосват. Това става при плетене 

на иглите и от двете иглени легла на мястото 

на групите, които се кръстосват, след което 

допълнително изплетени бримки се изсипват 

от иглите и освободената нишка удължава 

останалите бримки. 

Комбинирането на всички описани на-

чини създава условия за максимална ефектив-

ност при плетене на обикновени и сложни 

плетеници. Те осигуряват и минимални де-

фекти върху изделието. 
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КАК ДА НАУЧИМ НЕМСКИ ЕЗИК 

 

Николай Янков  

Катедра „Педагогика и мениджмънт“ 

ТУ – София, ИПФ – Сливен 

 

Резюме: Ученето на чужди езици е изключително важно в съвременния свят. Всеки 

от нас се е изправял пред въпроса как ефективно и трайно да овладее един чужд език, 

който ще ползва постоянно в по-нататъшния си живот. Настоящия доклад е опит 

да се помогне на тези, които искат да научат немски език. 

Ключови думи:  учене, чужд език, немски език 

 

“Един талантлив човек може да научи английски език за 30 часа, френски за 30 дни, а 

немския език едва ли би могъл да го научи за 30 години.” 

Марк Твен 

 

Въведение   
Ако приемем думите на Марк Твен за 

истина, то тогава едва ли някога ще започнете 

да учите немски език.Действително немският 

език не е от най-лесните езици, но с подходя-

щи съвременни методи, мотивация и положи-

телна настройка той може да се овладее за 

сравнително кратко време. 

Немски език може да се учи самостоя-

телно, но не могат да се постигнат високи 

цели без помощта на преподавател. 

Какви са възможностите за самостоя-

телно овладяване на езика и възможно ли е 

той да се усвои до такава степен, че препода-

вателят да се окаже излишен в този процес? 

Ако искате да научите сами немския 

език, независимо от това с каква цел-да се 

запознаете с немската култура, да заминете да 

следвате в Германия, да отидете на екскурзия, 

вие имаме възможността да вземете в свои 

ръце овладяването на езика, да определите 

своите правила на учене, да решите в каква 

последователност, по колко часа на ден и кол-

ко на седмица да учите езика. Трябва да си 

поставите конкретни цели и срокове, които 

трябва да спaзвате. 

Възможно ли е изобщо да се научи нем-

ския език самостоятелно? Отговорът е твърдо 

да. Но до каква степен? Естествено можете да 

използвате различни източници от интернет, 

немски фирми и сериали, радио, телевизия, 

вестници и списания, уеб страници, аудио 

курсове и различни безплатни приложения за 

мобилния телефон. 

Ако искате да научите немския език са-

мостоятелно трябва да подходите по следния 

начин и да учите в следната последовател-

ност: 

 

1.Най-напред трябва да научите нем-

ската азбука. 

Ако вече сте учили английски език, то 

разликата от нея не е толкова голяма. Четири 

по-различни букви Ä, Ö, Ü, ß и няколко съче-

тания от букви, които се произнасят по разли-

чен начин, няма да бъдат проблем за всеки, 

който говори добре английски. Тук трябва да 

се обърне особено внимание на дължината на 

немските гласни и съчетанията от две или 

повече букви.Защото една дума произнесена с 

дълга гласна може да има съвсем различно 

значение от същата, но произнесена с къса 

гласна. 

bieten-bitten  

Stahl –Stall 

stehlen-stellen 

След като вече усвоите тези правила ня-

ма да бъде никак трудно да преминете към 

изучаването на 

2.Учете прости думи 

Учете думите с техния определителен 

член и множественото число, защото много 

често родовете в българския и немския не 

съвпадат. Освен това има думи, които са аб-

Социални и медицински науки 
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солютно еднакви, но се различават по опреде-

лителния си член, а имат съвсем различно 

значение. 

der See-die See 

Множественото число на съществител-

ните имена се образува по различен начин.  

der Mann, die Männer 

die Frau, die Frauen 

die Malerin, die Malerinen 

Учете лексика, свързана с ежедневния 

език, слушайте немска реч, опитвайте се да 

повтаряте,за да овладеете произношението на 

езика. За тази цел използвайте онлайн - уп-

ражнения от интернет. 

 

3.Учете непрекъснато и системно нем-

ския език 

Тук важи правилото: По-добре всеки ден 

по малко, но редовно, отколкото рядко и по 

много. 

 

4.Овладявайте постепенно словореда 

в немското изречение. 

В началото трябва да свикнете с правия 

словоред. Запомнете, че при него глаголът 

винаги е на второ място в изречението.След 

това преминете към обратния словоред. Едва 

след като сте сигурни, че сте овладели слово-

реда на простото изречение, преминете към 

подчинени изречения, в които се използва 

краен словоред. 

 

4.Учете наизуст кратки изрази 

В началото не е необходимо да разбира-

те всичко. Научете изрази, свързани с темата 

„Запознанство”, „Представяне”, „Получаване 

на информация за това, къде се намира някак-

во място”. 

 

5.Слушайте немски песни 

Първо можете да започнете с детски 

песни, в които се повтарят няколко думи, като 

например годишните времена, дните на сед-

мицата и т.н. При тяхното слушане освен, че 

ще ги запомните новите думи, ще усвоите 

постепенно и немското произношение. 

6.Опитайте се да четете книги с неви-

сока степен на трудност. 

В интернет можете да откриете книги с 

всякаква степен на трудност, започнете естес-

твено с А1. Има така наречените Hörbücher, 

при които можете да слушате откъси от кни-

гата и разполагате с текста пред себе си. 

 

7. Гледайте немски филми 

Един от най-добрите начини да усвоите 

непознати думи е да гледате филми, които 

имат и субтитри на български език. Не гле-

дайте всякакви филми, а само такива, които са 

ви интересни. По този начин Вие самите ще 

бъдете мотивирани да разберете съдържание-

то и да запомните някои думи и изрази. Тук 

можете да повтаряте репликите на любими 

герои. 

 

8.Слушайте новини на немски език 

 На сайта на „Deutsche Welle” всеки ден 

можете да слушате актуални новини на немс-

ки език, които се четат в бавно темпо. Така ще 

научите нови, актуални думи, а и ще се запоз-

наете със събитията от първоизточника. 

 

9.Общувайте с хора, които говорят 

немски език 

Най-добре е това да са германци, авст-

рийци или швейцарци, тоест хора, за които 

немския език е майчин език. Има много въз-

можности: блогове, форуми, скайп, групи по 

различни интереси в интернет и др. 

 

10.Четете вестници и списания 

Не е задължително да си купувате всеки 

ден вестници или списания на немски език. 

Всички списания и вестници имат собствени 

сайтове в интернет. Разглеждайте всеки ден 

актуалната информация и се опитвайте да 

разберете съдържанието. Подбирайте вестни-

ци и списания, които съответстват на Вашите 

интереси. Така ще сте мотивирани да вникне-

те в това, което е написано и да научите инте-

ресни факти от областите, които Ви интересу-

ват. 

Самостоятелното изучаване на езика 

има много предимства. Човек може сам да 

реши кога да започне да учи, от къде да учи, 

как да учи, но немският език не е такъв език, 

който може да се овладее напълно самостоя-
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телно, без помощта на преподавател. Грама-

тиката на езика поражда значителни труднос-

ти. Падежната система, предлозите, рекциите 

на глаголите, подчинените изречения, услов-

ното наклонение са само една малка част от 

нещата, които много трудно могат да бъдат 

разбрани и усвоени самостоятелно. Затова е 

необходимо да имате до себе си добър специ-

алист по езика, който ще Ви консултира, на-

пътства, ще Ви посочва как да се справяте с 

проблемите по пътя на овладяването на езика. 

Един от начините е консултациите по 

интернет. От няколко години се предлагат 

онлайн-курсове, но най-добре е живият кон-

такт със специалист с богат опит и много зна-

ния. 

Без преподавател не може да се усвои 

правилно устната реч-нито монологичната, 

нито диалогичната. Преподавателят е този, 

който ще упражни с Вас трудните места, той е 

този, който може да мотивира, да вдъхне уве-

реност на своите ученици, да ги научи да го-

ворят правилен немски език. 

Без преподавател не може да се овладее 

и писмената реч. 

След даване на самостоятелна работа, 

изпълнението и, коригиране на грешките, 

следва най-важният момент-обясняване на 

трудните места и ценни съвети как да се из-

бягват тези грешки в бъдеще. Тук ролята на 

преподавателя е изключително важна. Той 

обяснява, дава съвети, той наставлява, той е 

този, който стимулира и прави усвояването на 

езика по-лесно, по-достъпно. Той ръководи, 

той посочва пътя, който трябва да се извърви, 

за да се подготвите за полагането на изпит за 

съответното ниво на езика и получаване на 

сертификат за степен на владеенето му. 

 
Изводи: 

В съвременния свят изучаването на 

чужди езици е задължително. Те са необхо-

дими навсякъде. Немският език един от най-

разпространените езици, чието овладяване 

открива много възможности. Има различни 

начини за учене. Може да се избере самостоя-

телното изучаване на езика, но тогава пътят за 

овладяването му е по-дълъг и по-труден. Ко-

гато това става с помощта на един добър спе-

циалист, това е по-лесно и тогава не са необ-

ходими „30 години” за да се научи немския 

език. 

Всеки има избор сам да реши как да учи 

немски език 
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Резюме: В доклада са представени основните характеристики, критерии, показатели 

и методи за оценяване на управленски персонал. Извършен е анализ на методите за 

оценяване на управленски персонал. Посочените са проблемите и ограниченията при 

приложението им и са дадени насоки за повишаване на ефективността на процеса на 

оценяване. Характеризирани са етапите, през които преминава проектирането на 

система за оценяване. Представените методи за оценяване на управленски персонал 

могат да се използват от мениджъри, специалисти от отделите по „Управление на 

човешките ресурси“, мениджъри от други отдели при разработване на стратегии и 

политики в области като: оценяване на трудовото представяне, мотивиране и 

стимулиране на персонала и на тази основа да бъдат повишени индивидуалната, 

груповата и организационната ефективност. 
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1. INTRODUCTION  

The prosperity and performance of today's 

organizations depends on the degree of the effec-

tive use of the available resources. The assess-

ment of the effectiveness of the work of the man-

agement team determines the successful design 

and implementation of the strategies and the poli-

cies in the overall development of the organiza-

tion. In the current conditions of high competi-

tion, the adequate, objective and the accurate 

evaluation of the performance and the efficiency 

of the work of the managers is important for their 

motivation and their future successful work, as 

well as for the achievement of efficiency and 

competitiveness by the organization. 

The objective of the present study is to in-

vestigate and analyze the main features of the 

process of management evaluation. 

The main tasks of the study are: 

-Research of the criteria, indicators and 

evaluation methods; 

-determination of the specific and the 

strengths and the weaknesses of different meth-

ods for evaluation. 

-determination of the stages through which 

the design process of the assessment system 

passes. 

On this basis will be proposed appropriate 

criteria, indicators and methods for the evaluation 

of the managerial staff. 

In this paper, the system approach, the 

comparative method and the systematization of 

the information are applied.. In the process of the 

study of the methods for assessment of the work 

performance of the managerial staff in the organ-

izations, a comparative analysis of the different 

methods, their strengths and weaknesses and the 

limitations of their application were carried out. 

2. MAIN RESULTS 

2.1. METHODS OF EVALUATION 

Qualitative and qualitative indicators [3] 

are used to assess the managerial staff. 

The quantitative indicators for assessment 

of the performance of the managers can be classi-

fied as: 

1) Labor indicators: 

-relationships between the number of man-

agers and the number of other categories of staff 

in the organization; 

-effective labor intensity in performing dif-

ferent management activities compared to the 

normative labor intensity. 

Социални и медицински науки 
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2) Financial Indicators: 

-the share of the costs for salary for the 

management personnel against the total salary 

fund of the staff, etc. 

The qualitative indicators include: 

1) Scientific-technical level of managerial 

work (application of scientific methods, organi-

zational and computational techniques); 

2) Level of qualification of the manager 

(education, experience, additional qualifications); 

3) Degree of rational use of working hours, 

working mode, working conditions; 

4) Credibility and completeness of the in-

formation available to managers; 

5) Justification by the manager while mak-

ing decisions. 

In practice, various methods of evaluating 

management personnel are used: expert assess-

ments; Assessment of the use of working time; 

Evaluation of the structure of the work day; Ex-

pert normalization of labor, etc. [1, 2, 3]. 

The greatest application in assessing the 

performance of the work of the managers has [4], 

[5]:  

1. The Method of Expert Assessments. 

The method of expert assessment of per-

formance is based on the development of criteria 

and indicators and obtaining expert judgment on 

each of the indicators for the evaluated manager 

by an expert or a group of experts.  

Once the evaluation has been completed, 

the results obtained are merged, usually taking 

the average level of the experts' replies. 

The application of the method allows the 

selection of an option for manager assessment 

(based on average square deviation, dispersion 

coefficients, variance coefficients, etc.), includ-

ing selected criteria and indicators. In this way, 

when designing an evaluation process an optimal 

option can be chosen. It is characteristic of the 

expert assessment method that decision makers 

do not influence the process when choosing the 

optimal option. 

The positive features of the method are: 

anonymity of ratings; Taking into account the 

opinion of qualified specialists; broad applicabil-

ity. 

The method is not lacking any disad-

vantages. It requires considerable preparatory 

work; there is a possibility of subjectivity in the 

assessment of the human resources. 

2. Method for evaluating the use of work-

ing hours 

The application of the method is imple-

mented by drawing up a balance of the working 

time, focusing on the duration and the structure 

of unused working time [6]. 

3. Method for determination of the struc-

ture of the working day. 

The structure of the working day is deter-

mined by the so-called "internal working time 

utilization factor". This coefficient is determined 

by the duration of the time actually worked. For 

the purpose of its calculation, observations using 

the following methods are made: photograph of 

the working day; Chronometry; Self-monitoring 

and others. The coefficient of usage rate of the 

internal shift time depends on the ratio between 

the length of the production time and the duration 

of the manager's working day in hours. 

4. Method for expert normalization. 

Labor normalization is a method of study-

ing the organization of the work process and de-

termining the objectively required expense of 

working time to carry out specific management 

activities under certain organizational and tech-

nical conditions [7]. The labor standards find 

application in the overall economic and organiza-

tional work of the companies. The time standards 

are the starting point for identifying the labor-

absorption of the management activities On the 

basis of labor absorption and labor standards, the 

number of necessary managers, the level of labor 

productivity, wages for salaries, the cost of wages 

in the unit cost, etc. are determined. Labor norms 

are one of the main elements in the organization 

of work salary. In the normative method, the time 

norm indicator for repetitive management activi-

ties is used (drafting reports, filling in uniform 

reports, etc.). For the calculation of the number of 

managerial staff required, the following formula 

is used: 

ЕT

TLхL
NMP   

Where: 

NMP - number of the management person-

nel; 
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TL - total labor intensity of all activities 

executed by the managers; 

L - Correction coefficient taking into ac-

count unforeseen management activities (e.g. 

1,10 -1,20); 

ET - Effective working time of a manager. 

In a similar way, the so-called a manage-

ment norm reporting the number of staff assigned 

to a manager. The management norm determines 

the number of employees who are leaded by a 

manager. 

When developing the labor norms different 

methods are used: 

-Based on statistical information. The labor 

norms are determined on the basis of statistical 

data and on the actual volume of managerial ac-

tivities performed over a certain period of time; 

On the basis of the experience of executive 

personnel, usually from managers from other 

departments, or Human Resource Management 

specialists; 

- By comparing the manager's activities 

with similar work. The accuracy of the new labor 

norm depends on the norm with which it is com-

pared. 

5. Evaluation of the managers through key 

performance indicators (KPI)  

The essence of the KPI is to develop and 

implement a system of indicators in the organiza-

tion through which the manager evaluates the 

employees. Main features of the system are: 

-KPI to evaluate the performance of each 

manager is associated with the KPI adopted for 

the organization (revenue, profit, profitability, 

etc.) 

-Any manager working to achieve his or 

her own specific goals contributes to the goals of 

the department and the organization as a whole. 

6. Assessment of Competence  

The assessment of the work performance of 

the managers in the organization can be done on 

the basis of so-called competencies. The compe-

tence includes qualities, abilities and skills of the 

manager, which have a significant influence on 

the efficiency of his/her work. This approach for 

evaluation compares the manager's skills, 

knowledge and habits with the requirements to 

successfully perform the tasks assigned to the 

organization.  

7.Attestation of the executive staff 

The performance appraisal is usually done 

by appraisal committees. Attestation committees 

are set up by units, workshops, departments, di-

rections and directorates, including representa-

tives of trade union organizations in the enter-

prise.. When preparing the evaluation, the attesta-

tion commissions take the opinion of the respec-

tive direct supervisor (head of department, de-

partment, bureau, office, etc.). The ballistic 

scores obtained are the basis for determining the 

level of performance of the tasks by the manager. 

For each manager, an attestation card is 

filled, which is the final result of the performance 

appraisal and contains the following attributes: 

-name and position of the manager; 

-Assessment factors - education, qualifica-

tion, complexity and accountability of the work 

with the corresponding number of points; 

-total overall rating; 

-basic monthly salary; 

-add-on for specific working conditions; 

-an assessment of the manager's workplace. 

The method of attestation is widely used in 

practice and has a number of advantages. The 

method allows accurate and detailed assessment 

not only of managers but also of other categories 

of staff in the organization (employees, support 

staff), regardless of their education, professional 

experience, qualification, complexity and respon-

sibility of the work. 

At the same time, the method is not lacking 

any disadvantages. The most characteristic 

among them is the large volume of writing; the 

need for a large number of specialists to assess 

the human resources in the organization. 

2. 2. SYSTEMS FOR ASSESSMENT 

The system for assessment must be as ob-

jective as possible, i.e. all evaluation criteria and 

metrics must be clear and comprehensible to the 

managers being assessed [1]. The participation of 

the assessed supervisor in the process is an im-

portant condition for its effective flow. The crea-

tion of a rating balanced in terms of accuracy, 

adequacy, simplicity and comprehensibility is a 

complex process, and in the practice exists many 

evaluation systems  

When evaluating specialists in the area of 

the management, it is necessary to take into ac-
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count the following business qualities [2] and 

their assessment with corresponding indicators: 

- Knowledge of the technical and techno-

logical features of the production and the con-

temporary trends in its development; 

- Knowledge and skills regarding the meth-

ods for planning and the economic analysis; 

-Skills to select methods and means to 

achieve the highest possible results from the pro-

duction-economic activity at the lowest cost of 

finances, materials and labor resources; 

-Special knowledge in the field of organi-

zation and management, and skills to apply it in 

the practical activity; 

- Skills to motivate the team in order to 

successfully solve the assigned tasks; 

-Skills to plan appropriately the manage-

ment of the organization; 

-To know and coordinate the activities of 

the different departments and divisions as a uni-

fied system in the organization, etc. 

The system for assessment of the perfor-

mance of the managerial staff should be based on 

accurate and reliable data. The design of a man-

agement appraisal system goes through the fol-

lowing stages: 

-Definition of standards for the perfor-

mance of each manager - criteria for their evalua-

tion; 

-Development of precise and clear evalua-

tion rules, i.e. - determine the periodicity, the 

duration of the evaluation; 

-Selection of the persons who will carry out 

the evaluation; 

-Determination of the duties of the persons 

collecting the information for the evaluation and 

their execution; 

-To discuss the ratings with the assessed 

person; 

-Taking decisions as a result of the evalua-

tion.  

The results of an adequate and accurate as-

sessment of the management personnel in the 

organization contribute to: 

-Positive impact on managers' motivation 

and the ability to adjust the work behavior in the 

process of work and as a result in increase in the 

productivity; 

-Planning of professional training. The 

evaluation of the managerial staff makes it possi-

ble to determine the missing competences and to 

identify measures for their elimination; 

-Planning of the professional career devel-

opment and design of individual plans for devel-

opment of the leaders; 

-Taking reasonable decisions for remunera-

tion, promotion or dismissal. 

The evaluation of the effectiveness and ef-

ficiency of the work of the managers has an im-

portant meaning for the successful development 

of the organization. The improvement in the ef-

fectiveness of the evaluation can be accom-

plished through the active involvement of the 

supervisor and through the involvement of other 

employees in the organization, such as human 

resource specialists, colleagues and others. Sub-

ordinates to the manager could also be attracted. 

All this would increase the objectivity of the as-

sessment. 

A significant influence for the increase in 

the effectiveness of the assessment has the suita-

ble theoretical and practical training of: the man-

agers, the members of appraisal committees, the 

staff from the human resources management de-

partments. The training (participation in semi-

nars, courses, trainings, etc.) helps to obtain the 

necessary knowledge and skills and is an im-

portant part of the work to improve the evalua-

tion system. Important meaning for the objective 

and accurate assessment has the evaluation expe-

rience gained in the organization. Employees 

must be able to correctly apply the assessment 

methods and use the correct information. 

The information provision of the assessed 

managers regarding the process should give an 

accurate and clear representation of the objec-

tives and tasks of the assessment. The process of 

evaluation should be seen as an important dia-

logue that will contribute to the effective imple-

mentation of the work tasks. 

The persons being assessed should be con-

vinced that the issues of promotion, changes in 

the salary can only be solved by conduction of an 

adequate procedure for evaluation and objective-

ly reporting the results of their performance. 

The goals for the evaluation activities can 

only be achieved if they are tied to the system of 

material and moral incentives for the managers. 
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The assessment of the performance of the 

managers should also contribute to the realization 

of other programs connected to the human re-

sources: motivation, training and up skilling, re-

cruitment and selection of personnel, etc. 

The results of the evaluation of managers 

can provide valuable information about the quali-

ty of the methods for recruitment used in the or-

ganization and the extent to which the criteria can 

be used to predict future professional achieve-

ments. In this way, the effectiveness and quality 

of the programs for training and upgrading of the 

qualification in the organization could be deter-

mined. 

The management performance appraisal 

system must be closely tied to existing practices 

in the organization for human resource manage-

ment and organizational culture. 

3. CONCLUSION 

In this report are explored and analyzed the 

methods and the means that influence the process 

of successful evaluation of the performance of 

the managers. 

The proposed metrics help determine the 

compliance of the work of the manager with the 

standards in the organization for the relevant job. 

It is thus possible to form a fair material remu-

neration and realistically to assess the potential of 

managers to promote. 

Methodological approaches for exploring 

the assessment of the work performance of the 

management personnel can be used by managers 

of organizations, managers and specialists in 

Human Resource Management departments, 

managers from other departments and units when 

developing strategy and policy in the organiza-

tion. 

Their application in areas such as work per-

formance appraisal, motivation and incentives for 

staff will help to increase the individual, the 

group and the organizational efficiency. 

The participation of managers at all levels 

of management in the organization and in the 

design and development of assessment systems 

has an important meaning for the improvement of 

the quality of the process. 

It is necessarily the managers to evaluate 

the existing approaches for the determination of 

the work performance, to participate actively in 

the development and the specification of the 

working methods and working standards for all 

the categories of employees. 

In future developments methodologies for 

compiling questionnaires on professional 

knowledge, skills and habits, specially developed 

and selected case studies, competence interviews, 

tests, etc. to assess the management staff could be 

proposed. 
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Резюме: Настоящата разработка акцентира върху същността и основните видове 

иновации и иновационни системи, идентифицирани в научната литература. Целта на 

разработката е да се изследва същността и да се характеризират основните видове 

иновации и иновационни системи. Проучени са голям брой чуждестранни и български 

литературни източници. Изведени са основните характеристики на проучените ино-

вационни системи, дефинирани са различията между тях и са направени предложе-

ния за бъдещи изследвания в тази област. 

Ключови думи: иновации и иновационни системи, основни разновидности. 

 

 

INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS TYPES 

 

Georgi Genov 

 

Department of Pedagogy and Management, Faculty of Engineering and Pedagogy, 

Technical university of Sofia, Bulgaria, e-mail: bgenov@tu-sofia.bg 

 

Abstract: This paper focuses on the essence and main types of innovation and innovation 

systems identified in the scientific literature. The aim of the study is to explore the essence 

and characterize the main types of innovation and innovation systems. A great number of 

foreign and bulgarian literary sources have been studied. The main features of the studied 

innovation systems are outlined, the differences between them are defined and proposals for 

future research are made in this field. 

Key words: innovations and innovations systems, main types. 

 

 

ИНОВАЦИИ – СЪЩНОСТ И ОС-

НОВНИ ВИДОВЕ  
Иновацията е понятие със сложно съ-

държание, което не може да бъде определено 

еднозначно и пълно, така че да задоволи на-

пълно изискванията на различните практичес-

ки ситуации (Георгиев и Цветков, 2010). Ко-

рените на теорията за иновациите могат да се 

търсят още в началото на XX век тъй като за 

основоположник на иновационната концеп-

ция се счита австрийският учен Йозеф Шум-

петер. Той пръв дава съвременната формули-

ровка на термина „иновация.“ В своя труд 

„Теория на икономическото развитие“, пуб-

ликуван през 1912 година, Шумпетер предс-

тавя иновациите като средство за преодолява-

не на икономическите кризи и конкуретно 

предимство, чрез което предприятията могат 

да увеличат печалбите си. Под „иновация“ 

Шумпетер разбира „нови комбинации и изме-

нения в развитието на стоките, пазарите и 

формите на организация на компаниите“ 

(Шумпетер, 2000).  

Днес, в световен мащаб, съществуват 

повече от 40 дефиниции на понятието „ино-

вация.“ В енциклопедия Британика откриваме 

следното определение: „иновацията се дефи-

нира като нови идея, метод или способ.“ Спо-

Социални и медицински науки 

mailto:bgenov@tu-sofia.bg
mailto:bgenov@tu-sofia.bg
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ред Пер Франкелиус (2009) „понятието може 

да бъде определено като нещо ново и ефек-

тивно, резултат, който „разчупва“ пазара и 

обществото.“ Басин (2012) отбелязва, че ино-

вацията е „свързана с инвенцията, но не е 

точно същото.“ Младен Велев (1995) приема 

иновацията като „процес на внасяне на новос-

ти в дейността и продуктите на фирмата.“ 

Лундвал (1992) прави опит за по-пълното 

изясняване на иновационната концепция и 

подчертава, че „в една икономика, основана 

на знанието иновацията се разбира като инте-

рактивен процес на учене, който е социално и 

териториално вграден и културно и институ-

ционално обособен.“  

Съгласно наръчникът Осло (2005) ино-

вацията е „въвеждане на нов или значително 

усъвършенстван продукт (стока или услуга) 

или процес, нов маркетингов метод или нов 

организационен метод в бизнес практиката, 

организацията на работното място или външ-

ните взаимоотношения.“  

На тази основа е изведена и най-

популярната в световен мащаб класификация 

на иновациите, която може да бъде открита 

отново в наръчника Осло. Той разграничава 

четири вида иновации: 

Продуктови 
Изразяват се в създаването на нови про-

дукти или усъвършенстване на вече същест-

вуващи, в резултат на което потребностите на 

клиентите се задоволяват в по-висока степен. 

Процесни (производствени) 
Прилагат нови или значително подобре-

ни методи за производство и доставка. Водят 

до по-голям обем производство, по-високо 

качество на продуктите и по-ниски разходи за 

реализация. 

Пазарни (маркетингови) 
Отнасят се до дейностите по комерсиа-

лизация на продукцията като например дист-

рибуция, комуникация, нови подходи за цено-

образуване и други. 

Организационно-управленски  
Изразяват се в нови или усъвършенства-

ни подходи на управление, вземане на страте-

гически решения, нови схеми за стимулиране 

на мениджърите и други. 

Съвременната научна литература иден-

тифицира и още един вид, а именно социал-

ните иновации. Те са свързани с подобрява-

нето на продукти или услуги с некомерсиално 

приложение като могат да целят усъвършенс-

тване на обществена услуга или задоволяване 

на социални потребности (Танева, 2015). 

Днес иновациите играят съществена ро-

ля за развитието на глобалната икономика 

като носят ползи на хората в ролята им както 

на потребители, така и на работещи. Те уско-

ряват и подобряват проектирането, разработ-

ването, производството и използването на 

нови продукти, индустриални процеси и услу-

ги. От съществено значение са както за създа-

ването на по-добри работни места, изгражда-

нето на по-екологично общество, подобряване 

качеството на живот, така и за поддържане 

конкуретоспособността на продукцията. По-

добряват условията на труд и повишават не-

говата производителност, по-пълно задоволя-

ват потребностите на потребителите като по-

вишават качеството и конкурентоспособност-

та на стоките, използвайки последните дос-

тижения на научноизследователската и раз-

война дейност и след това ги внедряват в про-

изводството на различните стоки и услуги на 

фирмите (EK, 2015).  

Поради всичко това и за създаването на 

една по-добра среда за  генериране, разпрост-

раняване и използване на иновации в края на 

80-те години на миналия век се появява кон-

цепцията за „иновационните системи.“ 

 

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ 

ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Концепцията за иновационните системи 

се появява в края на 80-те и началото на 90-те 

години на миналия век и играе ролята на ос-

новна рамка за описание и разбиране на ино-

вациите и прозтичащите от тях иновационни 

процеси. Става особено популярна първо в 

Европа, а малко по-късно и по целия свят как-

то в правителствените , така и в изследовател-

ските среди в сферата на иновациите. През 

1985 г. Бенгт-Еке Лундвал пръв въвежда по-

нятието „система за иновации“ като търси 

корените на тази си идея в концепцията на 

немския икономист Фридрих Лист за „Нацио-
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нална система за политическа икономия“, да-

тираща от 1841 г. Тази концепция може да 

бъде определена и като „Национална система 

за иновации“ (Фрийман, 1987), базирана вър-

ху изследването за успешното икономическо 

развитие на Япония в края на 80-те години на 

XX век.  

Според теорията за иновационните сис-

теми иновациите и технологичното развитие 

са резултат от сложен набор от взаимоотно-

шения между участниците в системата, които 

включват предприятия, университети, изсле-

дователски институти, институции, местни и 

правителствени органи на управление и много 

други. В резултат на тези сложни и динамич-

ни взаимоотношения дадена идея може да се 

трансформира в процес, продукт или услуга, 

които да бъдат реализирани на пазара. В под-

крепа на това Едкуист (1997) твърди, че ино-

вационната система представлява „всички 

важни икономически, социални, политически, 

организационни и други фактори, влияещи 

върху развитието, разпространението и изпол-

зването на иновации.“ 

Появата на концепцията за иновацион-

ната система промени схващането от това, че 

иновацията е линеен процес към това, че тя 

има системен характер, който включва не са-

мо различните функции на самата фирма 

(Клайн и Розенберг, 1986), но и нейните от-

ношения с други организации и институции в 

рамките на системата. 

Фагерберг (2004) отбелязва, че „инова-

циите не произхождат от нито една организа-

ция, а са резултат от системен процес.“ С това 

си твърдение той извежда на преден план сът-

рудничеството на фирмата с други участници 

в системата като например допълнителни 

фирми, научноизследователски институти и 

правителствени агенции както в етапите на 

разработване, така и при осъществяването на 

иновациите, което е още едно доказателство 

за системния процес, при който се осъществя-

ват иновациите. Правителствените или мест-

ни органи на управление поемат особено важ-

на роля в този процес тъй като прилагането на 

държавни политики за стимулиране или бло-

киране на процесите на иновации неизбежно 

обуславя резултатите и то много често в зна-

чителна степен. 

Научната литература е идентифицирала 

различни подходи за описание, изясняване и 

разбиране на системите за иновации. Те биват 

няколко вида: 

Национална система за иновации Раз-

глежда иновациите в границите на дадена 

страна и акцентира върху отношенията и 

взаймодействията между участниците във 

връзка с генерирането и използването на ино-

вации на национално равнище. Сьоте (2012) 

определя пет основни градивни елемента на 

националната иновационна система: източни-

ци на иновации, институции, интерактивно 

обучение, взаимодействия между участниците 

в системата и социален капитал. 

Регионална система за иновации Разг-

лежда иновациите като процес, вграден в да-

ден регион или част от страна и акцентира 

върху взаимодействието между участниците в 

системата в конкретното място, в което те се 

намират. Долорьо и Парто (2004) описват 

следните градивни елементи на регионалната 

иновационна система: взаимодействие между 

участниците в иновационната система във 

връзка с обмена на знания в рамките на даден 

регион; разположение и роля на институциите 

в подкрепа на обмена на знания и иновации в 

региона; роля на местната власт в регионал-

ните иновационни системи. 

Секторна система за иновации Разг-

лежда един или няколко сектора на икономи-

ката или една или няколко различни техноло-

гии като възможност и предпоставка за гене-

риране и използване на иновации както в ре-

гионалната, така и в националната иноваци-

онна система. Малерба (1999) извежда три 

основни градивни елемента на системата: 

знания и технологии; участници и мрежите, 

които те създават помежду си; институции. 

Технологична система за иновации 
Научната литература определя тази иноваци-

онна система като подсистема на секторната 

система за иновации. Карлсон и Станкиевич 

(1991) посочват като основни изграждащи 

системата елементи участниците в нея, инсти-

туциите и определени технологични структу-

ри. 
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Локална (местна) система за инова-

ции Най-нова като понятие в научната лите-

ратура, отнасящо се до иновационните систе-

ми. По-малка като територия и граници в 

сравнение с регионалната система за инова-

ции, но също характеризираща се с различни 

участници и сложни и динамични отношения 

и взаимодействия между тях. Може да се от-

нася до отделен град, район, област и други 

подобни. Ферети и Парментола (2015) иден-

тифицират три основни градивни елемента на 

системата: фирми, нестопански изследовател-

ски организации, местни институции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От проучената информация за посочени-

те подходи за иновационни системи става яс-

но, че всички те имат някои общи черти. Под-

ходите се съсредоточават върху генерирането, 

разпространението и използването на инова-

ции за повишаване на конкурентоспособност-

та и растежа на дадена фирма (участваща в 

определен икономически сектор или развива-

ща отделна технология), регион или нацио-

нална държава. Всички те отделят голямо 

внимание на процеса на обучение, в който са 

включени участниците в системата (например 

фирми, потребители, университети, общест-

вени организации), акцентират върху взаимо-

действието и произтичащият от това обмен на 

информация и знание за постигането на край-

ната им цел – създаване, разпространение и 

използване на иновации. 

Характерно и за петте вида посочени 

иновационни системи е, че се състоят от ос-

новни градивни елементи като например 

фирмени и нефирмени организации, институ-

ции – национални, регионални и местни; 

структури и звена за научноизследователска и 

развойна дейност, представени от различни 

университети, научноизследователски инсти-

тути или лаборатории, частни или публични 

звена, занимаващи се с научна и изследова-

телска дейност и други, чийто съвместна ра-

бота и взаимодействия е още една предпос-

тавка за създаване и използване на иновации. 

И петте подхода приемат, че иновацията 

не е линеен, а системен процес, т.е. поражда 

се във взаимодействието между всички участ-

ници в една иновационната система, което е и 

основата за развитието на толкова популярна-

та през последните три десетилетия концеп-

ция за иновационни системи. 

Подходът за „националната иновацион-

на система“ има географско измерение и при-

ема за граници тези на националната държава. 

Концентрира се върху създаването, разпрост-

ранението и използването на иновации в рам-

ките на отделните страни без да отчита факта, 

че всяка една страна е съставена от различни 

региони, характеризиращи се със специфика и 

особености на средата, присъщи на всеки 

един от тях. Или казано с други думи приети-

те от научната литература и различните авто-

ри основни градивни елементи на една нацио-

нална иновационна система не винаги могат 

да бъдат предпоставка за генериране на ино-

вации в отделните части на една страна пора-

ди споменатите вече специфики и особености 

на отделните държавни региони. Това са и 

причините, заради които подходът е бил ус-

пешен за кратък период от време и днес ос-

новно се използва в академичните среди като 

теоретична постановка (Сьоте, Фершпанген, 

тер Веел, 2010). 

По-късно в средата на 90-те години на 

XX век в научната литература се появява кон-

цепцията за регионалната иновационна сис-

тема. Тя е широко възприета, защото подчер-

тава важността на региона като начин за ико-

номическа и технологична организация и мяс-

то, където се обсъждат и приемат политики и 

мерки за повишаване на иновационния му 

капацитет и конкурентоспособност. Концеп-

цията определя отделния регион като основ-

ното място, където се зараждат и случват ино-

вациите вследствие на взаимодействието 

между отделните участници и техните дей-

ности в регионалната система. Съществуват 

обаче различни постановки на концепцията 

„регионална иновационна система“ и това 

затруднява както изследователите, така и пра-

вителствата в представата им за това как би 

трябвало да изглежда една регионална инова-

ционна система. Това от своя страна не води 

до единна концептуална рамка, от която може 

да се появи универсален, макар и много ши-

рок модел за насочване на научните изследва-
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ния и политика в даден регион с цел повиша-

ване на иновационната му активност. 

Подходът на регионалната иновационна 

система не отчита факта, че иновацията може 

да се случи в отделни сектори на икономиката 

или да бъде базирана на развитието на една 

или няколко различни технологии. Това от 

една страна не би могло да бъде повлияно в 

значителна степен от т.нар. пространствени 

граници – национални или регионални. От 

друга страна обаче и секторите и технологии-

те в една икономика са „приети“ от дадена 

страна, регион или местна система и немину-

емо биват повлиявани от условията и проти-

чащите процеси в тези географски единици, 

което ни дава правото да твърдим, че сектор-

ната или технологичната иновационна систе-

ма също не може да бъде единствен вариант 

за създаване, използване и разпространение 

на иновации. 

Иновациите биха могли да се случат и 

на микрониво. В своя статия от 2015 г. Фере-

ти и Парментола извеждат на преден план 

концепцията за локалната (местна) иноваци-

онна система, която приема схващането, че 

иновацията може да се случи и в рамките на 

територия по-малка от региона. Тук отново се 

акцентира върху основните градивни елемен-

ти на системата или т.нар. участници и техни-

те взаимодействия като това също води до 

създаване, разпространение и използване на 

иновации. Характеристиките на местната 

иновационна система обаче се припокриват с 

тези на други концепции, опитващи се да 

обяснят иновациите и произтичащите от тях 

иновационни процеси, а именно „индустриал-

ният район“ на Маршал (1930) „регионът на 

науката“ на Асхайм (1997), „иновативната 

среда“ на Камани (1992) и Кревоазие (2004), 

моделът на „тройната спирала“ на Ецковиц и 

Лайдесдорф (1997) и „индустриалният клъс-

тер“ на Портър (1998). Това от една страна 

затруднява единното дефиниране на концеп-

цията „местна иновационна система“, но от 

друга се явява като възможност за създаване и 

използване на иновации на микрониво, което 

може да бъде възприето като основа на всич-

ки други подходи за системите за иновации. 

От казаното дотук бихме могли да при-

емем, че всяка една концепция за иновацион-

на система има своите силни и слаби страни и 

не би могла сама по себе си да опише и обяс-

ни причините, предпоставките и условията за 

създаването, разпространението и използва-

нето на иновациите в пълнота. 

Можем да заключим с извеждането на  

твърдението, че изграждането на една добре 

функционираща иновационна система зависи 

от: мястото, където ще бъде локализирана; 

спецификите на отделните участници и тех-

ните взаимодействия в рамките на системата; 

секторните и технологични условия; законите, 

нормите, обичаите и културата в тази терито-

риална единица. Не бива да пропускаме и 

факта, че адаптирането на всеки подход към 

конкретната територия е задължително усло-

вие за изграждането на стабилна иновационна 

система.  
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Резюме: Иновативните подходи навлизат в българската образователна систе-

ма, съобразени със съвременните педагогически тенденции: използване на инте-

рактивни модели на обучение; намаляване на дистанцията между обучител и 

обучаем; комуникативна компетентност и др. Много методически иновации са 

свързани с прилагането на интерактивни методи за обучение. Прилагането на 

иновативни подходи предполага организация и развитие на диалогово общуване, 

взаимно разбиране и взаимодействие. 
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УВОД 

Иновативни подходи в интерактивни-

те обучаващи технологии  

Иновативните подходи навлизат в бъл-

гарската образователна система, съобразени 

със съвременните педагогически тенденции: 

използване на интерактивни модели на обуче-

ние; намаляване на дистанцията между обучи-

тел и обучаем; комуникативна компетентност 

и др.  

Иновацията може да бъде продукт, про-

цес, позиция или парадигма. Иновациите в 

образованието са свързани с целенасочени, 

планирани промени, имащи за цел да въведат 

нови подходи, методи, правила, съдържателна 

реорганизация на образователния процес.  

Социални и медицински науки 
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Чрез педагогическата иновация се реша-

ват организационни и съдържателни проблеми 

на образованието в една определена образова-

телна област. Иновацията е синоним на ново-

въведение или новост. [4] 

В епохата на глобалната дигитализация 

технологичните иновации са вече факт. Из-

ползването на съвременни технологии дават 

възможност за постоянен достъп до електрон-

ните информационни и комуникационни ре-

сурси. Интерактивната образователна среда е 

система, обединяваща програмни и техничес-

ки средства. В такава среда, обучаемите тряб-

ва да бъдат насърчавани да взимат активно 

участие в учебния процес. 

Интерактивното обучение само по себе 

си представлява специална форма на органи-

зация на познавателната дейност, подчинена 

на определена цел. Учебният процес е органи-

зиран по начин, по който всички обучавани са 

в центъра му и имат възможност да разберат, 

обмислят и изразят това, което знаят.  

Обучаваща технология 

Обучаващата технология е система на 

съвместната дейност на преподавател и сту-

дент по проектиране на организацията на 

учебния процес с цел достигане на конкретен 

резултат при осигуряване на комфортни усло-

вия на участниците. Всяка обучаваща техно-

логия включва в себе си определени елементи 

представени на фигура 1. 

 

 
Фиг.1 

 

Адаптацията на технологията към конк-

ретната ситуация в образователната сфера, 

осигурява по-добро качество и постигане на 

проектираната цел, като индикатор за качест-

во в образователния процес 

Проблемно-ориентираното обучение 

(ПОО) е педагогическа стратегия за активно 

учене, често прилагана във висшите учебни 

заведения. Отличителните особености на 

проблемно-ориентираното обучение са: 

 провежда се чрез предизвикателни, без 

предварително поставени ограничения, проб-

леми; 

 обучаемите работят в малки групи; 

 преподавателят само подпомага обуче-

нието. 

При този метод обучаемите се мотиви-

рат да поемат отговорност за групата, в която 

работят и да организират и насочат процеса на 

обучение с подкрепата на преподавателя. 

Пред тях се поставят интересни проблеми от 

реалния живот, с цел да се събуди любопитст-

вото и ентусиазмът им да положат усилия и 

така да достигнат до желания резултат и да 

решат проблема. Методът може да се използва 

за надграждане над натрупаните знания, на-

сърчаване развитието на комуникацията, ре-

шаването на проблеми и самонасочване на 

уменията за учене. 

Много методически иновации са свърза-

ни с прилагането на интерактивни методи за 

обучение. Прилагането на иновативни подхо-

ди по време на интерактивната дейност пред-

полага организация и развитие на диалогово 

общуване, взаимно разбиране и взаимодейст-

вие. То от своя страна води към съвместно 

решаване на общи, важни и значими за всеки 

участник в образователния процес задачи. 

ОБУЧАВАЩА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ЦЕЛ 
НАУЧНИ 

ИДЕИ 

СИСТЕМА 

ОТ 

ДЕЙСТВИЯ 

КРИТЕРИИ 

ЗА ОЦЕНКА 
РЕЗУЛТАТИ 
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Студентите се учат критично да мислят, да 

решават сложни проблеми на основата на ана-

лиз на обстоятелствата и съответната инфор-

мация, да зачитат алтернативните мнения, да 

приемат обмислени решения и да участват в 

дискусии.  

Интерактивното обучение във висшето 

образование се определя като форма на кому-

никация между студенти и преподаватели, 

между самите студенти, както и между сту-

дентите и учебните информационни ресурси 

(компютърни системи). То включва обмен на 

информация и идеи, изработване на собствена 

стрaтегия на взаимодействие, възприятие и 

разбиране. Чрез създаване на конкретни ситу-

ации, студентите се мотивират за извършване 

на определена дейност, която повишава ак-

тивността им.  

Интерактивни обучаващи технологии 

Интерактивните обучаващи технологии 

допринасят за повишаване на информираност-

та, компетентността и конкурентно способ-

ността на студентите. В тяхното обучение 

непрекъснато навлизат елементи като: медий-

но представени текстове, връзки за споделяне 

на мнения и отговори на уеб сайтове с уроци в 

различни области на образованието; разработ-

ки на теми по различни програми на местно 

университетско ниво; онлайн лаборатории; 

Skype; видео записи на лекции; изложения; 

научни статии; интерактивни упражнения с 

наставници; таблети и приложението им в 

различни сфери на обучението.  

 

 

 

 
Фиг.2 

 

Съвременните информационни техноло-

гии силно подкрепят развитието на знанията и 

обучението. Мобилните и онлайн платформи 

за обучение са информационни технологии, 

които са на разположение, за да се подкрепи 

развитието на знанията и образованието 

(фиг.2). Ученето е в основата на всичко, което 

правим от времето, когато се родим до момен-

та, в който умрем. Ние сме мобилно общество. 

Много от днешните младежи са израснали с 

мобилните технологии. Те са свикнали да 

имат достъп до необходимата информация, 

където и да се намират, и когато това е необ-

ходимо. 

Използването на мобилни устройства 

от днешната младеж трябва да се използва в 

помощ при осигуряване на необходимото съв-

ременно обучение и образование. Институци-

ите свързани с образованието на младите хора 

усилено използват мобилните и онлайн ком-

пютърни възможности и по този начин допри-

насят за осъвременяване на учебния процес.  

Основните въпроси, върху които се със-

редоточава интерактивното обучение са: 

 Способността на преподавателите да 

изградят интерактивни взаимоотношения със 

студентите; 

 Взаимоотношенията между продукти 

и услуги, преподаватели и студенти да са 

свързани във веригата на доброто 

взаимодействие и обратна връзка.  

Тези форми са ефективни, ако се вклю-

чат интерактивни медии, които са в основата 

на много промени в методите на обучение, 

интерактивни технологии 



 

ISSN: 1311 2864, volume 32 (1), 2017 ISSN: 1311 2864, том 32 (1), 2017 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of Scientists  

Сливен, том 32 (1), 2017      Sliven, vol. 32 (1), 2017 

54 

 

похватите при преподаване, организация на 

учебен процес, всичко това с цел обучението 

да е все по-близо до всеки един обучаван. 

Мултимедията е пример за образователна 

технология, която дава възможност за много 

по-добро усвояване на информацията и новите 

знания. Съчетание и представяне на обекти и 

процеси във всички формати: текст, фото, ви-

део, графика, анимация, звук. Съвместното 

използване на текст, графически изображения, 

звук, анимация и видео с помощта на съвре-

менна електронна техника. Мултимедията 

може да бъде линейна – когато студента учас-

тва пасивно в представянето. При нелинейна-

та (интерактивна) мултимедия - обучаемите 

имат възможност за избор и управление на 

елементите на мултимедията. Обектно ори-

ентираната мултимедия представя материала 

във вид на обекти, чрез комбинации на които 

се формират сцени. Хипермедията, комбинира 

аспекти на хипертекста като технология и 

разновидности на медиите, използвани в оп-

ределена комбинация. Мултимедийната сре-

да се състои от апаратни и програм-

ни средства, при които свързването на отдел-

ните елементи на мултимедията се изпълняват 

с помощта на програмни инструментални 

средства. 

Основните преимущества на технологи-

ята се свеждат до интерактивност, гъвкавост, 

вариативност и висока степен на приложимост 

към образователната дейност. Мултимедията 

дава възможност за индивидуализация на поз-

навателния процес на студентите, независимо 

дали става въпрос за търсене, извличане, 

структуриране на информацията, контрол 

върху собствената дейност, взаимодействие, 

атрактивност и мотивация. В резултат се съз-

дават условия за придобиване на опит в учеб-

ни дейности и ситуации, за обогатяване на 

техните мотивационни, интелектуални и емо-

ционални сфери. 

Интерактивната образователна среда, 

сама по себе си създава комфортни условия за 

обучение, в които студентите да се чувстват 

удобно и процесът на обучение да бъде про-

дуктивен. В семинарните упражнения по дис-

циплината ”Технологии на обучението” се 

проиграват на практика конкретни теми, като 

се подлага на анализ ефективността на изпол-

званите средства и методи и се търсят нови 

подходи за повишаване на активността на 

учащите и достъпността при усвояването на 

учебния материал. Студентите представят и 

обсъждат с преподавателя си самостоятелна 

работа, чрез използване на три визуални тех-

нологии: 

 поглед отстрани; 

 по-добрата ММП (мултимедийна 

презентация); 

 защита на портфолио (заключителна 

оценка ). 

Тази виртуална технология се използва в 

образователния процес на ниво обсъждане 

представянето на всеки един студент на мето-

дическата разработка на урок пред колегите 

си. 

Студентите, опирайки се на изучения по-

рано теоретико-методологически материал, 

правят самостоятелно методически разработ-

ки на уроци и ги представят на семинарното 

занятие. Тези методически разработки се ап-

робират от студентите в ролева игра, а имено: 

всеки студент за определено време (обикнове-

но това са 20-30 минути от занятието) става 

„преподавател” и провежда учебно занятие по 

предмет близък до тяхната специалност.  

Задължително условие за провеждането 

от бъдещите преподаватели на апробиращи 

занятия е използването на технологии за мул-

тимедийно съпровождане на представените от 

тях разработки. Дискът с мултимедийното 

онагледяване на методическите разработки на 

лекция и семинар е задължителна съставна 

част от портфолиото – предмет на заключи-

телната оценка. 

По този начин, студентите презентират и 

имат възможност чрез използването на мул-

тимедийна технология аргументирано и наг-

ледно да изложат своята позиция. Те придо-

биват компетенции самостоятелно да подгот-

вят материалите си; да структурират изложе-

нието си; публично да представят презентаци-

ята си. 

Развитието на интернет и мултимедий-

ните технологии са основният фактор, позво-

ляващ онлайн обучението. Много от висшите 

училища вече предлагат онлайн курсове. Жи-

веейки във времето на уеб технологиите се 
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появяват все повече и повече платформи за 

онлайн обучение. То е изключително гъвкаво, 

тъй като е практически достъпно отвсякъде. 

Днес почти не съществува учебно заведение, 

което да не използва този подход. Информа-

ционно базираното онлайн съдържание преда-

ва информация на студента. В информационно 

базираното съдържание, студентите изграждат 

процесуални умения, чрез които се очаква да 

се увеличи образоваността.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Важно място в професионалната подго-

товка на педагогическите кадри заема прила-

гането на интерактивните методи на обучение, 

чрез които се осигуряват условия за прераст-

ване на въздействието върху личността на 

субект-обектна основа, повишава се културата 

на общуване на равнище “обучаващ-

обучаван” и “обучаван-обучаван”, изграждат 

се компетентности у учещите за работа в екип 

(нормативно изискване при подготовката на 

бакалаври). 

Известно е, че интерактивността може да 

се прояви на различни равнища: 

 като една от страните на 

междуличностното общуване; 

 в условията на екипната организация 

на учебната дейност; 

 в рамките на образователни 

технологии, в които е налице педагогическо 

взаимодействие; 

 базирана на компютърните 

информационни технологии и връзката учещ-

мултимедия. [3] 

В сферата на образованието интерактив-

ността най-често се определя като всяка фор-

ма на комуникацията между учащите и препо-

давателите, самите учащи, както и между 

учащите и учебните ресурси (в които се 

включва и всяка компютърна система). Инте-

рактивността е много важен елемент от про-

цеса на преподаване и усвояване на учебния 

материал. Обучаемите трябва да бъдат насър-

чавани да взимат активно участие в учебния 

процес. Получаването на информация за про-

цеса на обучение – коментари, препоръки, 

оплаквания и т. н. – от учащите, е от изключи-

телна важност за постигане на качествено 

преподаване. С доказана важност за процеса 

на усвояване на учебното съдържание е и ин-

терактивността между самите обучаеми. Чрез 

участие във видеоконференции те осъществя-

ват интерактивно приложение на технологии 

за взаимодействие.  

Електронната поща е място и метод за 

съставяне, изпращане, складиране и получа-

ване на електронни съобщения чрез електрон-

ни комуникационни системи. Имейлите са 

информационен канал все повече използван от 

преподаватели и студенти за комуникация и 

изпращане на допълнителна информация.  

Интерактивното обучение позволява 

развитие на автономно мислене и критично 

самопознание, подобрява уменията за работа в 

екип. Това става и посредством онлайн кому-

никации с цел – облекчаване на обмена на 

идеи, продукти и услуги. Студентите вече не 

са пасивен консуматор на знания-те вземат 

самостоятелни решения и знаят как биха же-

лали да бъдат обучавани и какво да получат от 

предлагания продукт или услуга. Обучаваните 

инициират контакти и следят за обратна връз-

ка с преподаватели, която ще им позволи да 

усвоят качествени знания и придобият акту-

ални в професионално отношение умения.  
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Abstract: The possibility of using the cost of training in the preparation of a budget forecast 

by identification of the departmental costs, the workload of training commitments for carrying 

out the respective activities, taking into account the amount of the grant of one regular stu-

dent in the professional field. Drawing up budget forecasts in education structures is essential 

for the quality of the training work in their units. Cost is a characteristic that presents the 

quantity and quality of the used resources in the process of transformation into a socially use-

ful product. 
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1. INTRODUCTION 

Drawing up budget forecasts in education 

structures is essential for the quality of the teach-

ing work in their units, because this is how the 

resources involved in the learning process are 

planned. In this connection, the issue of imple-

menting an economic approach in reflecting the 

higher education processes is relevant [2]. 

Cost is a characteristic that can be related to 

stages of the realization of a separate process, of a 

completed process or of a sequence of processes, 

the cost represents complex but technologically, 

organizational, managerial or economic aspects 

of efficiency and efficacy of the activity carried 

out. 

In the field of education, which is part of 

public activity, the delegated budget approach is 

applied over a prolonged period of time. This 

approach identifies the students as the main 

source of financial resources in the implementa-

tion of the public education process. An alterna-

tive approach to tertiary education could be a 

combination of segments of delegated funding 

and public funding for research, in which, 

through sale or state purchase of scientific output, 

the funding of learning activities is achieved. The 

lack of conditions related to regulatory sustaina-

bility, appropriate attitude in the business envi-

ronment, and the rational structure of the national 

university network are among the main reasons 

for the implementation of this alternative in the 

foreseeable future. The available conditions pre-

determine the underfinanced realization of the 

learning process in universities, which reflects as 

need for continuing training, including in a prac-

tical environment, with the involvement of signif-

icant additional resources. 

Regardless of the possible alternatives to 

the approaches used, the annual financing of the 

training in higher education institutions is based 

on the implementation of the respective annual 

budget. The budget determines the amount of 

cash resources that are provided and used for the 

purpose of conducting the training of the students 

and creating the necessary conditions. 

 

2. PRELIMINARY NOTES 

Parts of these resources, which have a so-

cial purpose for the students, are in their direct 

place and they represent the so-called direct costs. 

The rest of the resources set in the budget for the 

training purposes are also used by the students 

Социални и медицински науки 
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through the so-called indirect costs, which 

achieves converting a share of the money re-

sources into the knowledge, skills and compe-

tences they are passing on, necessary for their 

professional qualification, and another part - to 

provide appropriate material conditions and for 

the use of the administrative and other auxiliary 

services related to the educational process. The 

continued under-use of the resources envisaged 

tends to worsen the quality of the training com-

pared to the competitive structures, and the ex-

cess of eligible costs aggravates the general state 

of the university and indirectly also has negative 

consequences for its overall activity, including 

the quality of school work [1]. The rate of corre-

spondence between the annual cost of training of 

a student and the amount of the subsidy received 

and the semesters paid is an indicator of the direct 

characterization of the efficiency of the training 

and indirectly of the effectiveness of the respec-

tive management activities. 

The average cost of training a student in a 

relevant specialty of a particular professional 

field is defined as the sum of components of di-

rect and indirect costs. The direct cost component 

is derived by assigning the corresponding costs to 

each of the users of the resources used for that 

purpose. The components of the indirect costs are 

determined by summing up the relevant expendi-

tures of the departments involved in the training. 

This amount is shared by the so-called „adapted " 

number of students. Departmental costs are pro-

portional to the weight of the department's as-

signed workload. The described formation of the 

average cost of a student's education is represent-

ed by the scheme illustrated in Figure 1. 
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Fig. 1 Components of direct and indirect costs 
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3. MAIN RESULTS AND DISCUSSIONS 

The number of students enrolled for each 

of the specialties is determined in accordance 

with the relevance of the student's contribution 

to various forms of education - regular, part-

time or distance. If we represent with  
 
,  

  and 

with  
 

,  
  the subsidies   and taxis   , we will 

find for one full-time or part-time student from 

 -specialty and with  
 
,    

  are represented their 

nominal number for calculation of the number 

of students    
  from  - specialty, then it can be 

used in the formula  

  
     

 
+

  
    

 

 
 
 
  

 
     

    (1) 

The distribution of a given number of 

students from i-specialty between the 

departments involved in the training should be in 

line with the quantity and quality of the used 

resources by these departments. This requirement 

can be affected by the use of appropriate 

allocation criteria, such as the number of hours 

the department can take in the training a 

specialty, and the cost of the department in the 

same number of hours. 

The number of hours spent has a direct 

relation to the total amount of resources involved, 

as the relative reduction of the lecture hours in 

the formation of large flows is partly offset by 

the increase in organizational losses due to the 

need for a better synchronization in the creating 

study schedules. In the same time in small flows 

the increase of lecture hours is partly offset by 

the possibility of improving the quality of 

training through more intensive contact between 

students and lecturers. 

The increased costs of the departments are 

most often caused by the participation of highly 

qualified teachers (academic degrees, academic 

positions and international standing or long 

experience) and / or the use of a better material 

base, and these circumstances are a prerequisite 

for achieving a better quality of education. 

Determining the contribution of the units 

in the training of the students in the different 

professional fields through a corresponding part 

of the hours is an approach which is approved in 

the methodological instructions of the Minister 

of Education of the Ministry of Education and 

Science of 05.2017 on the last amendments in 

Art.90 of the HEA. The same approach is the 

one in which the cost of hours used by the 

department is obtained as a product of the 

average cost per hour of the department's 

workload with the number of hours in a 

corresponding teaching engagement. The use of 

such an approach is in line with the provisions 

of the HEA, in which the main characteristic of 

the department is that it provides training in a 

group of related disciplines (it is natural to 

expect that the cost of their hours is close and 

with a minor deviation from their arithmetic 

mean). According to the above mentioned 

considerations the determination of the number 

of admitted students from the specialty, which 

are taught by the department, can be done in 

dependence  
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  (4) 

, where    
    the number of students en-

rolled for the specialty department is over; 

    
    - The number of students enrolled 

through the expenses for the specialty depart-

ment; 

           - The cost of one hour of the train-

ing of the department; 

      - The costs incurred by the department 

at the training of the specialty; 

        - The number of hours of the post-

secondary education for the specialty; 

k - Number of departments and m - number 

of specialties. 

The balanced of the teaching process in the 

department, which achieves an approximation of 

equality of    
   and     

    , is an indicator of effi-

cient sized learning activities. The relative share 

of the participation of the j-department in the 
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training of the students from the j-specialty    can 

be expressed as a relation between the arithmetic 

mean of    
   and     

   with    
  

    
   
       

  

    
 .  (5) 

To determine the revenue part of the 

et    , which the j-department has in the training 

of the students from the j-specialty, it is neces-

sary to take into account the grant amount and the 

fee of one regular student from the professional 

field to which the specialty refers.  

    
   
       

  

 
    

 
   

  
 . (6) 

The revenue part of the budget     , which 

the j-department has in the training of the stu-

dents from the j-professional field, is determined 

by the dependence 

     ∑    
   
   ,  (7) 

, Where q is the number of specialties in 

the l-professional field. 

The revenue part of the budget       that the 

j-department has for training the students in the 

different professional fields is determined by the 

dependence 

       ∑     
   
   , (8) 

, where    is the number of all professional 

fields with a teaching engagement of the j-

department. 

4. CONCLUSIONS 

The presented considerations and depend-

encies show that the cost of student education 

plays an important role in budget planning by 

identifying direct and indirect costs of the de-

partmental structures, the relevance of these costs 

to their learning commitments, taking into ac-

count the grant amount and the fee of one regular 

student Professional field.

 

 

REFERENCES 

1. Grigorov, V., M. Varbanov, S. Savov. Pre-

requisites for economic sustainability of uni-

versity education. Sp. Notifications of the 

Union of Scientists - Sliven, p.26, 2014, 

p.34-36 ISSN 1311-2864 

2. Minchev, D. Economic Approach to the 

Problems of Higher Education in the Context 

of the Public Environment in Bulgaria. Len-

ny Ann, c. 160, Ruse, 2014 ISBN 978-619-

7058-32-1 

 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

 

Veselin Ivanov Grigorov  

Faculty of Machine technology, University of 

Ruse „Angel Kunchev”, Bulgaria,  

E-mail: vgrigorov@uni-ruse.bg 

* - corresponding author 

 

Miglena Julianova Angelova  

Faculty of Machine technology, University of 

Ruse „Angel Kunchev”, Bulgaria, 

 E-mail: mangelova@uni-ruse.bg 

 

 

 

 

 

  

mailto:vgrigorov@uni-ruse.bg
mailto:mangelova@uni-ruse.bg


 

ISSN: 1311 2864, volume 32 (1), 2017 ISSN: 1311 2864, том 32 (1), 2017 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of Scientists  

Сливен, том 32 (1), 2017      Sliven, vol. 32 (1), 2017 

60 

 

 

CONFLICTS AND NEGOTIATIONS 

 

Nikolova M. 
1
,  Mihaleva B.

2 

 
1
Faculty of engineering and pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia, 

Bulgaria, e-mail: nikol.mn@gmail.com 

 
2 

Head of Regional Management of Education, Sliven 

Bulgaria, e-mail: biserka_vm@abv.bg 

 

Abstract: Тhe article discusses the issue of conflicts in the relationships between people and 

in particular about their manifestation in school. the emergence of conflicts is provoked by 

overcrowded tensions and the creation of confrontation between the parties. there are 

controversies that can be clarified right now. if this does not happen, the contradiction may 

cause conflict. 

Тo maintain good relations in every sphere of public life, people need to be trained to solve 

conflicts. not every conflict is a negative phenomenon. conflict can also be positive when it is 

a prerequisite for clarifying the relationship between people. conflicts are part of our lives 

and we either need to take advantage of them or learn how to manage them. 

Еmphasis is placed on the use of the "negotiation" method for resolving conflicts. it is widely 

used in the us and in the countries of europe as a method of out-of-court settlement. it is also 

the basis of mediation as a positive practice in conflict resolution, including at school. 

Keywords: Conflict, controversy, tension, negotiations. 

 

 

1. INTRODUCTION 
In recent times conflict has been increasingly 

present at different levels and spheres in our so-

cial life. In this respect, the school is not an ex-

ception. Tension and negative emotions are re-

flected in the relationships and activity of stu-

dents and teachers. This increases the conflict in 

an institution that is called not only to educate 

but also to educate learners. 

Conflicts imply differences, divergences in 

view, conflict between entities. Are contradic-

tions conflicting? Does the controversy always 

lead to conflict? Not all contradictions are con-

flicts. They can grow into conflicts, but they can 

also remain at the level of controversy. At the 

root of the conflict there are not only contradic-

tions. The reasons for it may be incompatible 

interfaces, needs and values. 

Conflict is an extremely complex and di-

verse social phenomenon that can not be man-

aged and regulated solely on the basis of practical 

and life experience. For conflict management and 

resolution, one has to be prepared. Moreover, 

when it comes to educational institutions. 

The effectiveness of professional activity in 

this regard depends on many factors such as: lev-

el of professionalism, nature of the professional 

environment, presence of a developed profes-

sional culture For the realization of the profes-

sional activity in a conflict environment it is nec-

essary the respective conflict culture as a way of 

living activity in conflict situations. 

Conflicts in educational institutions arise, 

unfortunately, above all, when it comes to rela-

tionships between students and other students, 

teachers and parents, students, and others. At 

their core there is an absence of consent. 

Why is conflict accepted as a negative rule? 

Are conflicts dangerous? My unequivocal answer 

is that the conflict is not always dangerous. It 

may be positive in the light of clarifying interper-

sonal relationships. It is a peculiar scene in which 

the parties present their views, views and views 

that are either completely opposite, or relate to 
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the possession of objects or to the same goal on 

both sides (which is sometimes impossible) . 

In the time of communication between 

people at a different level and place in the social 

life, it is possible conscious or unconscious to 

start a process of accumulation of tension. In 

whatever form it exists - latent or apparent, there 

comes a moment in which tension "declares" its 

existence. This is a clear contradiction (from op-

posite speech or opposite opinion). Each party 

puts it at the table on the issue provoking the ten-

sion. Whether it will become a prerequisite for 

clarifying the positions of the parties and from 

there to "smoothing" the relationship or going 

into conflict depends on the way of reaction and 

the ability of the parties to stand up and listen to 

(listen to the other side). Life confirms that con-

flicts often arise not because contradictions be-

tween countries are so insurmountable, but simp-

ly because they lack audibility. This also applies 

to formal and informal relationships. 

I quite rightly put the question "Why con-

flict?". If at school age all are trained to differen-

tiate between the signs of tension in relations at 

all levels, empathy, listening, compromising in 

the name of good tune, conflicts will be less like-

ly to occur . The contradictions will be resolved 

at the pre-conflict stage. 

One way to resolve conflicts is to use nego-

tiation. 

 

2. PRELIMINARY NOTES 

While the negotiations are not self-

discipline, they are devoted to numerous research 

and publications. Some of the authors who have 

devoted their work to the subject are Gavin 

Kennedy (Kennedy, G. 2000, Kennedy, G. 2002), 

Patrick Odder-Larosha (Onder-Larosha, P. 2002), 

Robert Fischer and William Uri (Fisher, R ., Ury, 

W. 1991), Rumen Valchev (Valchev, R. 1998), 

Sava Dzonev (Djonev, S. 2001) and others. 

The interest in these issues is related to the 

fact that the negotiations are part of our lives. 

Negotiations take place on a daily basis between 

people who are tied differently with each other. 

In solving conflicts, the outcome of the 

negotiations can not and should not be left to 

chance or to the favorable coincidence of 

circumstances. Special training and knowledge 

are required. 

World practice shows that about three-

quarters of all kinds of conflict in the world's 

most developed countries (including school 

conflicts) are resolved by non-judicial methods 

and methods. 

Regarding specific strategies and ways of 

managing and resolving conflicts, it should be 

noted that they are too numerous and diverse. 

However, it must always be borne in mind that, 

inherently, each type of conflict is unique and 

possesses only inherent features. In practice there 

are specific methods of conflict resolution and 

their effectiveness is effective. To solve conflicts 

at school, the method of J. Folger, based on the 

use of the "Negotiation" method. It contains six 

elements: 

 Mitigating the differences in the positions 

of the parties to the conflict. 

 Creating ideas for solutions by the partici-

pants in the conflict. 

 Neutralizing the circumstances that degrade 

the climate. 

 Discussing and offering solutions that are 

acceptable to all. 

 Prevent the emergence of negative issues in 

countries. 

 Maintain the assessment of own actions 

among the members of the conflict groups 

in order to be aware of their own contribu-

tion to solving the caffeic. 

Under no circumstances should the fact that 

conflict management and resolution is also a skill 

and a specific quality bordering on some 

researchers, even with art, must not be ignored. 

Negotiations are the most effective and 

universal method for resolving conflicts. They 

must necessarily be conducted on a level playing 

field and seek compromise solutions based above 

all on the balance of interests, with the ultimate 

goal of achieving a direct relationship between 

the parties and a third neutral Country. 

The negotiation process between the parties 

can only begin if the following circumstances are 

present: 

 No violent and aggressive actions and in-

teractions between the parties. 
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 The school does not offer to students who 

are already in a conflict situation methods 

based on cooperation and communication. 

 The school does not pay enough attention 

to conflict prevention. It does not begin to 

deal with them until they have exploded 

with full force and led to a violation of the 

school rules. 

 The school does not support students in the 

implementation of negotiation and media-

tion as the most appropriate tools for con-

flict resolution, but rather relies on teacher-

provided arbitration. 

 A similar model of conflict resolution leads 

to unreasonable use of available resources - 

most of the time the administrators and 

managers go to hear the parties involved in 

the conflict. 

Whatever school conflicts, we must be able 

to explain to our students that they are not scary 

in themselves; That the evil is not the conflict, 

but the violence and aggression that it sometimes 

does; That a well-managed conflict can elevate 

the school community to a new level of 

professionalism and internal solidarity. 

Creative conflict resolution in schools requires 

the following to be taken into account: 

 To clearly identify school conflicts. 

 Do not confuse the conflict caused by lack 

of discipline with the conflicts caused by 

destructive behavior. 

 Focus attention on facts rather than on peo-

ple. 

 At the moment of identifying a school con-

flict, do not think about the immediate so-

lution, but about the reasons that gave rise 

to it has begun, with adequate pedagogical 

intervention, it can be stopped and neutral-

ized or resolved before the escalation stage. 

 Whenever a conflict is spoken, treat the 

concepts of mutual interest. 

 

3. CONCLUSION 

Let's recall the words of Morton Deutsch, 

one of the founders of conflict resolution: "The 

conflict can not be either eliminated or 

suppressed for a long time. Conflicts are the roots 

of personal and social change. The social and 

scientific question consists not of how to resolve 

or prevent conflict, but how to live in a lively 

dispute rather than a lethal struggle. " 

A well-trained teacher is able to prevent 

any conflict at school if he readily identifies the 

signs of his occurrence in a timely manner. On 

the other hand, even if the process of conflict 

development has begun, with adequate 

pedagogical intervention, it can be stopped and 

neutralized or resolved before the escalation 

stage. 
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Abstract: Pedagogical patterns are a powerful tool for exchange of ideas, sharing good 

practices, and enhancing the qualification of teachers. This paper proposes a conceptual 

model of a pedagogical pattern which extends the ones described in literature with 3 addi-

tional layers – pedagogical, technological and meta-layer. The paper describes a model of a 

pedagogical patterns repository which maintains a database of pedagogical patterns, as well 

as instances of patterns describing specific ways of patterns use. The two models can be used 

in the design and implementation of learning management systems based on pedagogical 

patterns.  
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1. INTRODUCTION 
The term "pattern" is believed to have been 

first used by the influential architect Christopher 

Alexander. He offers a new theory of architectur-

al design that is based on understanding and con-

figuring design patterns. According to him, "Each 

pattern describes a problem that occurs over and 

over again in our environment, and then describes 

the core of the solution to that problem, in such a 

way that you can use this solution a million times 

over, without ever doing it the same way twice” 

[2]. He develops 253 design patterns, which to-

gether form a "pattern language" [3]. 

Alexander's ideas for the use of patterns 

have found application in many other areas. A 

classic example is the software object-oriented 

design patterns proposed in 1995 by the Gang of 

Four - Gamma, Helm, Johnson and Vlissides 

[11]. They are taught in a number of universities 

as part of the training in programming. To facili-

tate their teaching, Köppe offers a pattern lan-

guage for teaching design patterns [16]. A num-

ber of conferences dedicated to patterns (Pattern 

Languages of Programs conferences [22]) are 

held. The scientific literature includes descrip-

tions of pattern languages for teaching in a for-

eign language [17], for promoting project [20], 

for introducing new ideas [18], business process 

patterns [1], pattern-oriented software architec-

ture [6] and so on. 

In recent years, patterns are becoming more 

widely used in pedagogical sciences, too. They 

offer a handy tool for transferring pedagogical 

experience and sharing good practices. The ques-

tion arises about the creation of software models 

and the digitization of patterns for the purpose of 

building various types of software applications - 

pattern catalogs, pattern-based software systems 

for e-learning, etc. The paper presents our work 

in this direction. Two conceptual models have 

been developed and described: 

 pedagogical pattern model suitable for 

building software applications; 

 model of a pedagogical patterns reposito-

ry accumulating information on patterns 

and good practices for their use, aimed at 

further improvement of pedagogical pat-

terns (PP) and expanding their use. 

The proposed models are a first step to-

wards building a software repository for pedagog-

ical patterns and a pattern-based system for e-

learning. 
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2. PEDAGOGICAL PATTERNS 

In 1996, a group of scientists began their 

work on the Pedagogical Patterns Project [24]. 

The main objective of the project was "to encour-

age the capture and dissemination of successful 

experience of learning and teaching object tech-

nology from industry and academia". In 2012, 

they published their findings in a book called 

“Pedagogical Patterns: Advice For Educators” 

[5]. It describes 122 patterns grouped into 5 cate-

gories - Active Learning, Feedback, Experiential 

Learning, Gaining Different Perspectives, Teach-

ing from Different Perspectives. 

Another significant contribution is Iba and 

Miyake’s work on creating a pattern language for 

creative learners [13] and a pattern language for 

active learners [14]. Each of the two languages 

includes about 40 patterns. They are grouped into 

5 categories - "at beginning", "for goal setting", 

"in activity", "for output" and "at dead end". Us-

ers can search for suitable patterns depending on 

the situation they find themselves in – for exam-

ple, they might want to start learning something 

new, write an article, acquire a new skill, and so 

on. 

Chatteur et al. offer a design for pedagogy 

patterns for e-learning. They adapt Alexander's 

classic pattern structure by adding a new peda-

gogical layer, thus shifting the focus of e-learning 

design from usability to pedagogy [7]. 

The KISTA pattern language consists of 28 

patterns, typified in 6 categories - Digitalization 

of teaching materials, Digital learning environ-

ment, Open classroom, Robust classroom tech-

nology, Instruction and documentation technolo-

gy, Students’ digital arenas [15]. Here the focus is 

on the didactic and pedagogical aspects of the use 

of technology in teaching and learning. 

In [19] are described patterns for teaching 

and learning with technology. There are 29 pat-

terns grouped in 4 groups: Learner centered de-

sign, Learning communities, Social media and 

learner interaction in social spaces, and Assess-

ment and feedback. Each group includes multiple 

patterns along with the design narratives from 

which they are extracted, as well as scenarios 

where these patterns are applied in new, different 

contexts. 

E-LEN is a project that aims at creating a 

network of e-learning centers to develop and dis-

seminate efficient e-learning technologies and 

good practices [10]. Part of the work focuses on 

design of e-learning through the use of patterns. 

An E-learning Design Patterns Repository is built 

as part of the project. It contains a collection of e-

learning patterns grouped into 4 categories - 

Learning resources and LMS, Lifelong learning, 

Collaborative learning, and Adaptive learning. 

The PCeL pattern repository provides pat-

terns for technology-enhanced learning based on 

a person-centred educational philosophy [8]. 

3. SOFTWARE TOOLS FOR MANAG-

ING PEDAGOGICAL PATTERNS 

There are numerous software applications 

for using and managing pedagogical patterns. 

In [21] is described a Tool for Program-

ming Learning with Pedagogical Patterns called 

ProPAT. The program is designed for training of 

first-year students in programming. Using the 

program, teachers can input, edit and delete pat-

terns and exercises. Students can work on exer-

cises by choosing a program pattern, adding it to 

the editor, adding a program code, compiling and 

testing their results with predefined input and 

output data. The app is implemented as an Eclipse 

plugin. It supports two perspectives: the Teacher 

Perspective and the Student Perspective. There is 

a debugging system programmed to detect errors 

in student programs. It uses Model Based Diag-

nosis techniques from Artificial Intelligence. 

Academius is a web tool for building col-

laborative pedagogical patterns applied to engi-

neering education. It is based on Bloom's taxon-

omy and uses different learning styles. The appli-

cation can be used to create optimized learning 

units. They use the concepts of "instructional de-

sign" and information architecture [4]. 

Pedagogical Pattern Collector is a software 

tool for managing pedagogical patterns. It has a 

"Browser" for reviewing the available patterns 

and a "Designer" for creating and editing pat-

terns, which then analyzes the overall nature of 

the learning experience created [23]. 

There are two main approaches to em-

bedding educational design pattern frame-

works into learning management systems. The 

first approach involves the development of user 

software components that implement pedagogical 

patterns and embed them in LMS. The second 
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one involves configuration of existing LMS com-

ponents for design of pedagogical patterns. Bee-

hive follows the first approach. This is a soft-

ware environment for collaborative learning ac-

tivities based on educational design patterns em-

bedded in LMS. It integrates a host LMS with 

Macromedia’s Flash Communication Server, and 

runs in the Flash Player on the client side. An 

instructor can create a synchronous collaboration 

space on the fly, that is optimized for a particular 

type of online learning activity (i.e. group discus-

sion, brainstorming session, debate, etc.) [25]. 

PatMan is an example of using the second ap-

proach - the application implements pedagogical 

patterns using the available LMS functionalities. 

The application works as a proxy object for the 

instructor, helping him to set appropriate configu-

ration options for the LMS components that are 

needed to implement a particular pattern or set of 

patterns [9]. Patterns are instanced and configured 

through wizards and hide the technological de-

tails of the instancing done by the teacher. They 

can be viewed and edited during design and 

runtime. The application uses PCeL pattern re-

pository [8]. 

Collage is a Collaborative learning flow 

pattern editor. The app allows teachers to config-

ure their own pedagogical patterns, depending on 

the requirements of the particular learning situa-

tion. Collaborative Learning Flow Patterns 

(CLFPs) are structured as flows of collaborative 

learning activities. They are stored in the IMS 

Learning Design format [12]. 

4. CONCEPTUAL MODEL OF A PED-

AGOGICAL PATTERN  

Most pedagogical patterns described in sci-

entific literature have multiple base features - a 

name for the pattern, a description of a problem, 

the context, the forces that play a role in coming 

to a solution, the solution. We expand this model, 

guided by the following requirements: 

 the model should be suitable for software 

implementation; 

 the model should describe pedagogical pat-

terns appropriate for face to face, blended 

and online learning; 

 the model should describe the patterns in 

sufficient detail so that they can be used by 

users and diverse e-learning software sys-

tems with no need of modifications. 

The model we propose is a four-layer one 

(Figure 1). It includes the basic features common-

ly used to describe pedagogical patterns - name, 

problem, analysis, context, related patterns, etc. 

They form the base layer of the pattern. In addi-

tion, we add 3 new layers - pedagogical, techno-

logical and a meta-layer. Each layer incorporates 

a number of specific features as follows: 

 basic layer incorporating the essential 

characteristics of the pattern; 

 pedagogical layer reflecting the pedagogi-

cal aspects of the pattern; 

 technological layer describing the specifics 

of e-learning; 

 meta-layer supporting descriptive infor-

mation about the pattern necessary for ef-

fective software processing. 

Fig. 1. Conceptual model of a pedagogical pat-

tern 

Each pattern has a number of static charac-

teristics that have specific values when defining 

the pattern. For example, pattern name, problem, 

solution, and so on. Also, there are dynamic 

characteristics that change over time depending 

on information provided by the pattern users – 

such as pattern importance, rating, relationship 

with other patterns, known uses, etc. 

А. BASIC LAYER  

 Pattern name;  

 Abstract – a short paragraph outlining the 

key elements; 

 Problem – detailed description of the prob-

lem;  

 Analysis – analysis of the problem and pos-

sible solutions; 

 Known solutions – good practices in the 

problem solving, theoretical or practical ex-

amples of solutions to the problem; 
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 Context – in which situations the pattern is 

appropriate to use; 

 Discussion/consequences - consequences 

of use, possible implementation problems 

and relevant solutions, other remarks; 

 Related patterns – patterns that are appro-

priate to combine with. 

B. PEDAGOGICAL LAYER 

 Type of learning – whether it is applicable 

to face-to face, blended or online learning; 

 Categorization: 

o Active learning, Feedback, Experiential 

learning, Gaining different perspec-

tives, Teaching from different perspec-

tives; 

o Learner centered design, Learning 

communities, Social media and learner 

interaction in social spaces, and As-

sessment and feedback 

o Learning resources, Lifelong learning, 

Collaborative learning, and Adaptive 

learning, etc. 

 Teaching strategies describing specific ap-

proaches and activities. 

C. TECHNOLOGICAL LAYER  

 Technical resources for the teacher - what 

is needed for the pattern use - an e-learning 

environment, tools for online testing, appli-

cations for developing interactive educa-

tional resources, specialized software, other 

necessary resources, etc.; 

 Technical resources for the learner - what 

is needed for the pattern use – device (com-

puter, tablet, smartphone, PDA device), in-

ternet access, browser, virtual machine, op-

erating system, specialized software, etc. 

D. META LAYER  

 Pattern source – link to the original source 

of the pattern (if the pattern is published 

elsewhere); 

 Alternative pattern names – names under 

which the pattern is known in the literature;  

 Pattern significance (according to the au-

thor) - indicates whether it is widespread or 

less commonly used; 

 User rating - user assessment on the pat-

tern usability; 

 Accumulated rating - rating calculated on 

the basis of the ratings of pattern instances; 

 Pattern language – natural language used 

in the pattern description – English, Ger-

man and so on; 

 Author – author of the pattern;  

 Date – date of creation and date of last up-

date of the pattern; 

 Pattern version. 

The meta layer contains numerous descrip-

tive characteristics, some of which are automati-

cally filled in. 

The specific cases of using a pedagogical 

pattern, along with the educational resources 

used, will be hereafter called pattern instance 

(PI). An instance is a description of good practice 

shared by a learner or a trainer. It is described 

through a number of features, some of which are 

more important than others. If we regard the pat-

tern as an idea for a solution to a common prob-

lem, then the pattern instance can be defined as a 

concrete solution to a particular problem. 

A pattern instance has the following struc-

ture: 

 Implemented pattern; 

 Instance rating according to users; 

 Description - how the pattern is used (situ-

ations, specific ways); 

 Resources - a link to educational resources 

used or developed for the instance needs; 

 Pattern improvement ideas; 

 Place of use – where (in which educational 

institution) the instance is applied; 

 Time of use of the instance; 

 Learners – age and educational character-

istics of the learners using the instance; 

 Purpose - in which field it is applicable – 

discipline, subject, scientific direction, etc. 

 Name of a teacher who used the pattern; 

 Contact details of the teacher. 

The sharing of good practices and the ac-

cumulation of multiple instances of a certain pat-

tern enables the determining of the pattern rating, 

accumulation of information for the pattern im-

provement, multiple uses of good solutions, etc. 

5. MODEL OF A SHARED PEDAGOG-

ICAL PATTERN REPOSITORY 

The main purpose of a shared pedagogical 

pattern repository is to provide an environment 

for sharing and promoting pedagogical patterns, 
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as well as concrete examples of good practices 

for their use. A specific task is to develop a pat-

tern analyzer that would help identify the teach-

ing and learning models and methods preferred 

by the learners. The main functionalities that such 

a repository must maintain are: 

 Posting of patterns and pattern instances; 

 Search for patterns and instances by various 

criteria;  

 Rating of patterns and instances; 

 Automated pattern analysis; 

 Maintaining user lists with popular and fre-

quently used patterns and more. 

The main modules of the repository are 

shown in Figure 2. It consists of: 

 Pattern editor for input and editing of ped-

agogical patterns; 

 Instance editor for input and editing of 

pattern instances; 

 Search engine that supports search for pat-

terns and instances by multiple criteria, in-

cluding classification, rating, keywords, 

etc.; 

 Analyzer for analysis of patterns and in-

stances to identify preferred and successful 

models for teaching and learning; 

 Report generator that allows printing of 

various types of user references, use of pat-

terns and instances, etc. 

It is possible to make the repository with 

distributed architecture – one repository for 

patterns and multiple repositories for instances 

positioned locally where they are created or used. 

The repository users are 4 types - adminis-

trator, pattern author, registered and unregistered 

user. The main uses are shown in Fig. 3. All users 

can search and view patterns and instances. The 

pattern author can post, edit, and delete patterns 

and instances. Registered users can post, edit and 

delete pattern instances and give them a rating. 

The administrator manages the patterns’ visibility 

- he can activate, deactivate, and delete patterns.  

6. CONCLUSION  

The use of pedagogical patterns in educa-

Fig. 3. Main types of users and use cases 

Fig. 2. Model of a shared pedagogi-

cal pattern repository 
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tion is a powerful tool for exchanging ideas, shar-

ing good practices and enhancing the qualifica-

tion of teachers. The paper proposes a conceptual 

model of a pedagogical pattern which extends the 

ones described in literature with 3 additional lay-

ers - pedagogical, technological and meta layer. It 

is suitable for describing all kinds of pedagogical 

patterns, including for e-learning as well as for 

software implementation. A model of a shared 

pedagogical pattern repository is presented. It 

maintains a database of pedagogical patterns, as 

well as pattern instances which describe specific 

ways and situations for the patterns use. The two 

models can be useful in the design and implemen-

tation of learning management systems based on 

pedagogical patterns. 
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УСВОЯВАНЕ НА ЛЕКСИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-ИНСТРУМЕНТА  

QUIZLET
®
 В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ТРЕТИ КЛАС 
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Резюме: Чуждите езици се считат за основен предмет на задължителните учебни 

програми в европейските страни. Преподаването на чужд език е много сложен и тру-

ден процес, който изисква учителят да полага всички усилия в него, за да постигне 

добри резултати, които удовлетворяват него и неговите ученици. 

Езикът трябва да бъде усвоен, а не да бъде научен. Следователно, обучаващите тряб-

ва да моделират такава учебна среда, която е възможно най-близка до естествената 

среда на комуникация. Сложността на проблема се изразява ясно от факта, че не съ-

ществува точно определен метод и подход за продължаващо използване на лексиката 

от учениците от началното училище. Този доклад описва резултата от въвеждането 

на онлайн платформата Quizlet в процеса на изучаване на лексика на чужд език в 3-ти 

клас на началното училище. 

Ключови думи: Взаимодействие, флаш карти, Quizlet®, лексикален запас, Generation 

Y, Generation Z 
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Abstract: Foreign languages are considered to be the main subject of compulsory curricula 

in European countries. 

Teaching a foreign language is a very complex and difficult process that requires the teacher 

to put all his efforts into it in order to achieve good results that satisfy him as well as his 

students. 

The language needs to be understood rather than to be learned. Therefore, the trainees 

should model such a learning environment that is as close as possible to the natural 

environment of communication. The complexity of the problem is clearly expressed in the fact 

Социални и медицински науки 
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that there is no precisely established method and approach for the continued use of the 

vocabulary within pupils from theelementary school. This report describes the outcome of the 

introduction of the Quizlet online platform in the process of learning a foreign language 

vocabulary in the in the 3
rd

 grade of the elementary school. 

Key words. interaction, flash cards, Quizlet
®
, EFL vocabulary, Generation Y, Generation Z 

 

1. УВОД 

Новите реалности в Европа и света 

изискват от учениците да притежават знания 

и умения, чрез които да могат да се развиват 

самостоятелно, да ги прилагат в мултикул-

турна среда, както и да работят ефективно в 

екип, съобразно с установените международ-

ни стандарти. Реализацията на младите хора 

през новия век е свързана с владеенето на 

чужди езици. Не случайно въвеждането на 

обучение по чужди езици е приоритет в све-

товен мащаб. 

Преподаването на чужд език е много 

сложен и труден процес, който изисква от 

учителя да вложи всичките си усилия в него, 

за да се постигнат добри резултати, които да 

удовлетворяват, както него, така и учениците. 

Езикът трябва по-скоро да се усвоява откол-

кото да се учи. Затова, обучаващите  трябва 

да моделират такава среда на обучение, която 

да се доближава максимално до естествената 

среда на общуване. [1] 

Подборът на лексикалния минимум, на 

темите и ситуациите за всеки етап на чуждо-

езиковото обучение, е един от основните 

проблеми на съвременната методика.[7] 

При създаването на учебен речник 

обикновено досега се използват методите за 

лексикален подбор, основаващи се на: 

А) статистическия анализ на текстов 

масив, включващ писмената и устната форма 

на речта. При това включването на лексикал-

ната единица в речниковия минимум зависи 

от честотността в текста; 

Б) многостранния подход към лекси-

калната единица като към комплексно явле-

ние от лексикалното равнище на езика. 

От установените подходи, принципи и 

критерии за подбор на лексиката като най-

важни за ранното чуждоезиково обучение се 

явяват критерият за достъпност, критерият за 

съобразяване с потребностите и интересите 

на децата и критерият за комуникация. До 

момента спазването на тези критерии се изра-

зява в субективния избор на учителите и ав-

торите на учебни помагала, т.е. те подбират 

това, което смятат, че би било интересно и 

полезно на децата. 

Сложността на проблема е ясно изразе-

на в това, че няма точно установен метод и 

подход за трайно усвояване на лексиката у 

ученици от начален етап на обучение. От това 

следва, че проблемът за усвояване на лекси-

ката за целите на чуждоезиковото обучение в 

начална училищна възраст е актуален.  

2. НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В 

ПРЕПОДАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК 

Нови тенденции в преподаването на ан-

глийски език е прилагането на съвременни 

педагогически подходи и цифрова технология 

в контекста на традиционното обучение. Мо-

дерните технологии осигуряват на учениците 

и учителите по английски език богата образо-

вателна среда, която ги мотивира за работа, 

особено внимание се насочва към развитието 

на езиковите компетенции на учениците.[4] 

В процеса на динамично развитие на 

новите технологии и тяхната глобализация, 

училищата трябва да повишат своята гъвка-

вост, за да отговарят на нуждите на ученици-

те от поколение Y и Z.  

Поколение Y (1981-1999) e поколение, което 

се е появило по време на последните две де-

сетилетия на 20.век. Неговите членове са 

идентифицирани като уверени и технологич-

но напреднали, с чувство за правота. Поколе-

ние Z (2000 - до момента) се отнася за тези, 

родени след 2000 г. - група, на която се об-

ръща малко внимание в съвременната лите-

ратура.[5] 

Внедряването на онлайн платформа 

Quizlet
®
 помага на учениците да упражняват 

и усвояват лексиката на чуждия език по по-

лесен и атрактивен начин чрез интерактивни 

флашкарти и игри. Също така, платформата 

позволява да се проверява нивото на усвое-
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ност на лексиката за всеки урок чрез онлайн 

тест. Самите ученици имат възможността да 

създават свои собствени интерактивни карти 

с думите, които ги затрудняват или да обога-

тяват речниковия си запас с нова лексика. 

Учениците от трети клас имат вече ус-

воена основна лексика по английски език, но 

все още срещат затруднение при изговаряне и 

правопис. Чрез интерактивните флаш карти, 

те имат възможността да усъвършенстват 

знанията си чрез онагледяване на думите и 

слушане многократно на изговора им, както и 

упражняване чрез вградените интерактивни 

игри. 

3. QUIZLET
®
 – СЪЗДАВАНЕ НА 

ИНТЕРАКТИВНИ ФЛАШ-КАРТИ И 

ЕЛЕКТРОНЕН РЕЧНИК 

Quizlet
®
 е онлайн инструмент за обучение, 

създаден от Андрю Съдърланд през 2005 г. и 

пуснат за ползване сред обществеността през 

януари 2007 г Към ноември 2015 г., Quizlet 

има над 100 милиона генерирани от потреби-

телите флашкарти и комплекти от повече от 

40 милиона посетители месечно. Той вече се 

нарежда сред топ 50 сайтове в САЩ през 

2016 година.[6] 

Като средство за запаметяване, Quizlet
®
 

позволява на регистрираните потребители да 

създават "набори" от карти, персонализирани 

според собствените си нужди. Тези групи от 

карти може да се използват при няколко ре-

жима за обучение: „Flash карти“ (въвеждане 

на нова лексика); Режим „Уча“ (учене на нова 

лексика); Режим “Speller” (за писане под дик-

товка); „Земно притегляне“ (игра за затвърж-

даване на лексиката); „Scatter“ (игра за зат-

върждаване на лексиката); „Тест“ (за контрол 

и оценка на знанията); „Long-Term Learning“ 

(проследява напредъка на учениците и най-

често допусканите грешки) 

Целта на настоящия доклад е да се 

опише добър опит, свързан с използването на 

платформата Quizlet и нейните възможности 

за усвояване на лексика на английски език в 

3. клас, както и при самоподготовката на уче-

ниците вкъщи. 

Основните изследователски задачи са: 

 теоретичен анализ на езиковедска и ме-

тодическа литературата по разглежда-

ния проблем и нормативна документа-

ция за обучението по английски език в 

начален етап; 

 разработване на интерактивни флаш-

карти, които да подпомогнат обучение-

то по английски език на учениците в 3. 

клас; 

 използване на интерактивните флаш-

карти в часовете по английски език; 

 прилагане на инструментите на Quizlet 

за затвърждаване и проверка на знания-

та на учениците; 

 самостоятелно разработване на инте-

рактивни флаш-карти от учениците; 

 анализ на получените резултати. 

Обект на изследването е обучението 

по английски  език в трети клас. 

Предметът на изследването са знанията 

и уменията на учениците, развити чрез изпол-

зването на уеб инструмента Quizlet и на ин-

терактивни флаш-карти в обучението по анг-

лийски език. 

Основните методи за определяне на 

ефективността от използването на интерак-

тивните флаш-карти и инструмента Quizlet са 

тестиране и педагогическо наблюдение по 

време на занятията.  

4. ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. 

РЕЗУЛТАТИ. 

В изследването участваха ученици от 

3. клас от начален етап на средното училище. 

Педагогическото наблюдение се проведе в 

три от паралелките на 3. клас в същото учи-

лище. Планирането и осъществяването на 

изследването е съобразено конкретно с дан-

ните от наблюдението по време на часовете 

по английски език на изследваните деца. 

Обучението по чужди езици в начален 

етап на обучение се опира на нагледното, 

конкретно мислене на детето. Езикът като 

условен знак не е достатъчно средство за из-

разяване на детската мисъл. 

Предварителната подготовка на начал-

ния учител отнема голяма част от времето 

след учебните часове. Често пъти педагогът 

сам изработва и подготвя  нагледния матери-

ал, работни листи, тестове; подбира подхо-

дящ сюжет за ролеви игри, включващи опре-

делена лексика; подготовка на интерактивни 

учебни материали.  
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Използването на WEB инструменти до 

известна степен облекчава работата на учите-

ля, Тъй като веднъж създадени работни листи 

и комплекти, те могат да се използват мно-

гократно, а тяхното актуализиране не отнема 

повече от 15-20 минути. 

В процеса на педагогическото изслед-

ване се проследява развитието на учениците 

през учебната година чрез анализиране на 

резултатите от направени диагностични тес-

тове за входно, междинно и изходно равни-

ще, както и на един текущ тест. 

В началото на учебната година се про-

веде тест за диагностициране на входно рав-

нище по английски език, като се акцентира на 

диагностика на лексикалния запас, усвоен от 

2. Клас в предходната учебна година. С него 

са установени знанията, уменията, навиците 

на учениците на този етап; материалната база 

за по-нататъшна работа. 

От общо 70 ученици, направили теста, 

само 6 не са се справили. Преобладава оцен-

ката „Много добър“, а оценка „Отличен“ са 

получили само 17 ученици 

Учениците се справят добре с разбира-

нето на елементарни команди на чуждия език, 

разпознават и назовават различни предмети 

от обкръжението им. Умеят да свързват наз-

вание с изображение Срещат известни зат-

руднения при разпознаването на основните 

цветове и да говорят за себе. Трудно съставят 

пълни изречения. 

По време на педагогическото изследва-

не участващите в него ученици бяха запозна-

ти с провеждането му. Бяха изложени целите 

пред тях, така че да бъдат мотивирани поло-

жително за по-нататъшна работа. Обърна се 

внимание на това, учениците трябва да рабо-

тят при естествени условия; т. е. изследване-

то да не нарушава хода на цялостния учебно 

– възпитателен процес. 

Уроците следваха логиката и изисква-

нията на годишното разпределение. Не бяха 

допуснати отклонения от плана на изследва-

нето. Спазиха се условията за еднаквост в 

работата на учениците. 

Следващата стъпка беше определяне на 

еталона, въз основа на който ще се вземе ре-

шение за целесъобразност на изследването. В 

случая, този еталон бе образуван от показа-

телите и съответстващите им критерии за 

оценка на знанията и уменията на учениците. 

Имайки предвид, че под понятието по-

казател се разбира променливата величина, 

която е подложена на изменението на опре-

делени условия и тези изменения трябва да се 

измерят или оценяват, бяха определени след-

ните показатели: 

 Усвояване на непозната лексика от кон-

текста; 

 Правопис и правоговор; 

 Използване на лексиката в устната реч; 

 Съставяне на изречения и кратък текст.; 

 Умение за четене с разбиране.[2] 

Критерият е количествена характерис-

тика на променливата величина и представ-

лява реализацията ѝ в числова форма при 

диагностициране на ученическата дейност. 

Този критерий е свързан с обективното нача-

ло в процеса на усвояване на чуждия език в 

резултати, на които се отразяват характерни-

те особености на езиковите компетенции.[2] 

Необходимо е да се вземе под внимание 

и втори, не по-малко важен критерий за 

оценка на езиковите компетенции – способ-

ността на учениците да прилагат научената 

лексика в практиката. 

Използва се скалата за оценяване от 2 

до 6, която се използва в текущия контрол на 

учениците в училище.[3] 

В края на учебната година, след прове-

деният тест за изходна диагностика се уста-

нови, че от общо 70 ученици, взели участие в 

изследването, всички покриват образовател-

ния минимум  по английски език в 3. Клас, 

като само двама ученици са с успех „Среден 

3“, 10 са с добър резултат, 16 ученици са с 

резултат „Мн. добър“ и 45 са постигнали от-

личен успех. 

Общият успех на учениците се повиша-

ва от „Добър“ в началото на учебната година 

до „Отличен“ в края. Това е показателно за 

ефективността от използване на инструмента 

Quizlet
®
 в обучението по езика в класната 

стая и при самостоятелната подготовка на 

третокласниците вкъщи. 

От получените резултати се вижда, че 

учениците много добре са се справили със 

задължителните изисквания, отразени в за-
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дължителната учебна програма по английски 

език за ІІІ клас. Всеки ученик е усвоил обра-

зователния минимум за трети клас, като в 

края на годината се наблюдава усъвършенст-

ване на езиковите компетенции. Причина за 

по-бързото езиково развитие е, че децата из-

ползват инструмента Quizlet
®
  и извън учи-

лище, в тяхната самоподготовка вкъщи в 

следствие на което те по-устойчиво усвояват 

учебния материал. 

 

5. ИЗВОД 

Quizlet
®
 дава възможност на учениците 

и учителите да създават персонализирани 

лексикални комплекти по два начина: първо, 

потребителите могат да копират и редактират 

съдържание от над 87 милиона генeрирани 

учебни комплекти от други потребители, ко-

ито са публично споделени; и второ, потре-

бителите могат да копират и да редактират 

съдържанието в рамките на учебните комп-

лекти. 

Онагледяването на въведената лексика е 

подходящо както за начинаещи, така и за 

напреднали обучаеми. Наред с класическите 

нагледни материали – рисунки, снимки и таб-

ла, интерактивните флаш-карти заемат все 

по-голямо място в класната стая. Причина за 

това са: 

 Бързо генериране на картите 

 Достъпност 

 Бързо споделяне с няколко ученици и 

дори с цели класове 

 Атрактивност при използване сред 

учениците. 

След направеното изследване и 

наблюдение може да се определят следните 

предимства и недостатъци при използване на 

инструмента Quizlet
®
: 

 Учителите могат да направят серия от 

флашкарти на базата на материала в 

клас и да ги споделят с учениците си. 

Учениците имат по-добра представа за 

това какво да учат и да използват 

Quizlet
®
  в дома или в училище. 

 Един учител може да добавя думи към 

Quizlet
®
 комплектите и да използва 

инструмента за правопис. Учениците 

могат да използват различни електронни 

устройства, за да слушат правилен 

изговор на думите, да упражняват 

правопис и правоговор. 

 По време на час, могат да се упражняват 

като играят различни игри – свързване 

на полезното приятното. Родителите 

също могат да използват инструмента у 

дома, като начин да помагат на своите 

деца.  

 Накрая, учителите могат да добавят 

информация в Quizlet, да споделят 

картите с учениците си, да следят 

активността им при самоподготовката 

вкъщи или да проверяват знанията им 

по всяко едно време, независимо дали с 

в класната стая или навън. 

 Като недостатък в използването на 

инструмента се отчита следното: 

 Използването на Quizlet изисква 

постоянен достъп до Интернет и 

използването на техника, което в някои 

училища е трудно поради липсата на 

ресурси. 

 За да се използва инструмента не се 

изискват специфични компютърни 

умения, но може да затрудни онези, 

които срещат трудност при работа с 

клавиатура. В този случай подготовката 

на флаш-картите или изпълнението на 

задачите ще отнеме малко повече време 

от технологична гледна точка. 

В заключение, бихме обобщили следно-

то: 

Quizlet
®
 може да се използва по много 

различни начини и е достъпна платформа за 

всички, особено за ученици със СОП. Тези, 

които имат проблеми с писането и четенето 

на обикновени карти на хартиен носител, или 

искат да разнообразят обучението по разли-

чен начин, могат да използват този инстру-

мент успешно. Тъй като Quizlet
®
 е инстру-

мент, който може да се използва безплатно, 

може лесно да се използва от учители, учени-

ци или родители. Това е инструмент, който е 

особено полезен в началните класове, както и 

за ученици от прогимназиален и гимназиален 

етап на образование. 
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Резюме: В статията се представят научни подходи за изследване на ценностите. Ана-

лизират се концептуални модели и изследователски инструменти за изследване на цен-

ностите на социално и личностно равнище.  

Ключови думи: ценности, подходи, методи, изследване; 
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Abstract: The article presents scientific approaches tо studying values. It analyzes conceptual 

models and research tools to study values at social and personal level. 

Key words: values, approaches, methods, research;  

 

 

Изследването на ценностите и ценност-

ната система е интердисциплинарен проблем, 

който се изследва от различни области на чо-

векознанието - философия, социология, пси-

хология, педагогика и др. Д.А.Леонтиев с ос-

нование отбелязва, че понятието „ценност” в 

хуманитарните науки е с парадоксална съдба, 

защото няма свое строго определено място
6
. 

Терминологичното многообразие и раз-

нообразието от структурни модели, показват 

липсата на консенсус относно същността и 

функциите на ценностите. Изследването на 

ценностите се провежда на две равнища: лич-

ностно и социално. В рамките на всяко от тях 

се използват различни методи и методики на 

изследване. 

Субективната значимост за човека на 

едни или други ценности се определя от раз-

лични източници, които през различните ета-

пи на развитие на науката се наричат: божест-

вен или природен разум; принцип на удоволс-

твието и инстинктивните биологични нужди; 

универсален закон за запазване на видовете; 

етични норми на микросредата и обществото 

като цяло; вътрешна психологическа природа 

на човека и пр. 

 Преобладаващата част от изследовате-

лите обособяват три основни етапа в изслед-

ването на ценностите: 

1. Ранни изследвания, базирани 

предимно на индиректни проучвания; 

2. Изследвания, базирани на 

разработките на М. Рокич; 

3. Изследвания, базирани на 

концепциите на Хофстед и Триандис. 

Ранните изследователи на ценностите ги 

измерват предимно чрез проективни методи 

(есе, незавършено изречение и др.); анализ на 

продукти на културата и на невербално пове-

дение; въпросници с кодираща информация за 

едни или други ценности и др
6
. 

Един от първите и най-популярни тесто-

ве за изследване на ценностите е разработен 

от Г. Олпорт, Г.Линдзи и П. Върнан и дава 

оценка на шест основни ценностни ориента-

ции на личността: теоретична, икономическа, 

естетическа, социална, политическа и религи-

озна. Всяка една от тези ориентации се прове-

рява посредством задаването на индиректни 

Социални и медицински науки 
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въпроси, чрез реалистични поведенчески сце-

нарии, например: „Ако трябва да прекарате 

известно време в чакалня и има само две спи-

сания, от които да избирате, какво бихте изб-

рали: (а) сп. „Наука“ или (б) сп. „Изкуство и 

декорация“?“. Тестът е с високи показатели на 

обективност и надеждност, поради което е 

изключително популярен. Той се прилага в 

професионалното и образователно ориенти-

ране, в брачното консултиране и в други сфе-

ри. Тестът се използва и в стотици изследова-

телски проучвания, отнасящи се до групови 

различия, промени в индивидуалните ценнос-

ти (напр. преди и след завършване на учили-

ще), както и за установяване на ценностни 

модели сред приятелите и семейството.
4 

Друг изследовател, Чарлз Морис, опре-

деля ценността като диспозиция на личността 

за избор на определен обект като по-добър 

или по-предпочитан от друг. Обект на избора 

могат да бъдат физически предмети, субекти, 

чувства, представи, мисли, символи, форми, 

дейности и пр. Тази диспозиция се състои от 

три компонента: 1) пасивен стремеж за търсе-

не на контакт с тези обекти, от гледна точка 

на удоволствието, което доставят, 2) пред-

виждането на избор на определен обект като 

по-ощастливяващ от друг, 3) стремеж за за-

държане на съществуващите обекти до нами-

рането на по-добри. Съотношенията между 

тези компоненти не са ясно определени, в жи-

вота на всеки човек те излизат на преден план 

в различни пропорции спрямо определени 

обекти. Отправен пункт за Морис са опреде-

лени стилове на живот, етични възгледи и 

предпочитания на дадени ценности. Той разг-

лежда три основни черти на личността: Дио-

нисиевски - предпочитание на страстта, буй-

ните, стремителни чувства, нетърпеливото 

задоволяване на собствените силни желания. 

Прометеевски - активен стремеж към преоб-

разуване на света, доминиране над обкръже-

нието, контролиране, манипулиране на хората 

и нещата. Будистки - обхваща тенденциите за 

удържане в равновесие на своите желания и 

стремежи, изолиране от натиска на външния 

свят, вслушване в себе си, самоанализ, само-

контрол. Тези три черти се проявяват в раз-

личните хора и групи в различни пропорции. 

На тази основа се конструират седем основни 

пътища на живота, представляващи своеоб-

разни житейски стратегии и съсредоточия на 

ценности: будистки, дионисиевски, промете-

евски, аполонски, християнски, мюсюлманс-

ки, митрийски. След това към тях са прибаве-

ни още шест и се получават общо тринадесет 

базови пътища на живота. Те представляват 

различни поведения, тенденции за реагиране, 

предпочитания, дейности, по-скоро позитив-

ни, нормални и творчески, отколкото нега-

тивни, аномални и деструктивни. Въпросни-

кът на Морис “Пътища на живота” (“Paths of 

Life”) се публикува в различни версии от 1942 

до 1956 година и се използва за диагностика 

на ценностните ориентации и социалните ус-

тановки на личността.
2 

М. Рокич поставя началото на съвре-

менната психологическа интерпретация и из-

следване на ценностите. През 1973 г. той пуб-

ликува своя метод (the Rokeach Value Survey), 

който на практика е алтернатива на теста на 

Олпорт, Върнън и Линдзи. Тестът е удобен и 

лесен за изпълнение. Извършва се за около 

10-20 мин., като е подходящ за възраст от 11 

години нагоре. В бланката за теста се дава 

списък от ценностите, пред всяка - място за 

записване на ранговия номер, а след нея - за 

цифрата на процентите, в които изследваното 

лице счита, че всяка от тях е реализирана в 

живота му.
3
 

Рокич ясно разграничава ценностите от 

нагласите. Той приема концепцията на Айзен 

и Фишбайн за нагласите като вид интенцио-

нално състояние, насочено към конкретен 

обект или ситуация и подчертава, че ценнос-

тите макар и по-абстрактни, са по-значими за 

живота на човека. Според Рокич ценностите 

имат определено съдържание и интензивност, 

разкриват социалната желателност или нор-

мативност на нещата и са тясно свързани с 

Аз-концепцията и чувството за идентичност. 

Специфичните особености на ценностите, в 

частност техният желателен или нормативен 

характер, също ги отличава от нагласите. Ро-

кич определя два типа ценности: терминални 

и инструментални. Терминалните ценности 

представляват предпочитани крайни цели на 

съществуването, а инструменталните се отна-
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сят до идеални стандарти за начините на по-

ведение и др. Според Рокич, общият брой 

ценности са сравнително малко. Те се споде-

лят от всички хора, но в различна степен. 

Ценностите са организирани в система. Тех-

ните основания могат да се проследят в кул-

турата, обществото, неговите институти и 

личности. Влиянието на ценностите може да 

се установи практически във всички социални 

феномени, заслужаващи изучаване.
3
 

The Rokeach Value Survey включва 18 

терминални и 18 инструментални ценности, 

подредени в азбучен ред. От изследваното 

лице се изисква да подреди обектите и в двата 

списъка, като започне от най-важните за него 

и стигне до най-маловажните. На всяка цен-

ност се приписва съответен ранг, като ранг 1 

означава, че това е най-значимата, а ранг 18 – 

най-незначимата за даден човек ценност. 

Според Рокич ценностният избор е по-скоро 

резултат от ранжиране, отколкото от скалира-

не. Само по този начин всяка ценност се оце-

нява не сама за себе си, а в съотношение с 

другите, т.е. като единица от едно взаимос-

вързано цяло. При това ценностният избор се 

извършва на основата на единен критерий и 

това е критерият на значимостта от по-ценни 

към по-малко ценни обекти.
5
 

За да разберат, кои са основните оси при 

изследване на ценностите, редица изследова-

тели започват да проучват структурата на 

въпросника. Самият Рокич предлага две оси 

на измерването: компетентност - морал и 

лично - социално. В по-нататъшните изслед-

вания в продължение на много години се по-

лучават нееднозначни резултати от факторния 

анализ на данни, получени в различни страни. 

Те многократно се анализират от различни 

автори, които отчасти потвърждават идеите 

на Рокич. Теоретичният модел и методика на 

Рокич са широко признати и се използват за 

изследване на ценностните приоритети както 

на личностно, така и на социално равнище. 

Към достойнствата на метода на Рокич се по-

сочват универсалността, удобството и иконо-

мичността, както при провеждането, така и 

при обработването на резултатите, гъвкавост-

та, т.е. възможността за вариране в стимулния 

материал и инструкциите.
6 

През 1987, Шварц и Билски анализират 

отново част от по-рано събрани данни чрез 

методиката на Рокич и отделят седем типа 

ценности, които отчасти потвърждават обос-

новаността на посочените от Рокич две оси: 

компетентност - морал; лично - социално. 

През 1992 г. Шварц разработва нова теория и 

методология за изследване на ценностите като 

първоначално включва 56 елемента, разпре-

делени в два списъка с ценности. Първият 

съдържа 30 съществителни имена, които 

описват желаните крайни състояния, а втори-

ят - 26 прилагателни, които описват желаните 

начини на действие. Тези два списъка съот-

ветстват на разграничението на Рокич между 

терминални и инструментални ценности. В 

последствие Шварц (1994 г.) разработва вер-

сия с 57 елемента, като уточнява, че 11 еле-

мента не трябва да се включват в изчислява-

нето на резултатите при сравнения между 

различните култури, тъй като те не са демонс-

трирали приемлива еквивалентност. Шварц 

заявява, че само 45 от специфичните единич-

ни стойности в неговото проучване показват 

"почти еквивалентно значение" в различните 

култури.
5 

Ценностите, включени във въпросника 

на Шварц са избрани от всички основни све-

товни религии, а също и от въпросници, раз-

работени в Азия, Африка и Запада. За да из-

бегне зависимостта от един изходен език, 

въпросникът се подготвя едновременно на 

иврит и на английски. Редица изследователи 

създават варианти на родния си език и ги изп-

ращат на автора, след което отново се прави 

обратен превод на иврит и на английски. В 

началото на 90-те години се провеждат изс-

ледвания с този въпросник в 54 страни, с око-

ло 44 000 души. Извадката включва учители и 

студенти. Изборът на учителите като профе-

сионална група се обуславя от факта, че те 

изпълняват основна роля в ценностното фор-

миране на личността. Изследваните оценяват 

важността на ценностите като ръководен 

принцип в живота. Скалата на отговорите до-

пуска и негативни оценки, доколкото ценнос-

тите важни за една култура могат да се отх-

върлят от друга.
6
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Въпросникът на Шварц в същност е тео-

ретично обоснована методика, която обхваща 

широк спектър от ценности и по този начин 

отговаря на потребността от стабилна теоре-

тична основа и надежден инструментариум, 

който може да се използва както за целите на 

кроскултурни изследвания, така и за изслед-

ване на ценностите на индивида и групата.
6 

Методиката на Рокич служи на Шварц като 

изходен пункт, но по-късно концептуалната й 

рамка се усъвършенства, модифицира и раз-

ширява. Шварц създава нов теоретичен и ме-

тодологичен подход за изследване на ценнос-

тите.
1 

Третият етап в развитието на изследва-

нията на ценностите се свързват с понятието 

„индивидуализъм – колективизъм”, формули-

рано от Хофстед през 1980г. То се определя 

като характеристика на социума, но не и на 

индивидите. По-късно обаче много изследо-

ватели пренасят това понятие на личностното 

равнище на ценностите, като го определят 

като степен, в която човекът приема ценнос-

ти, норми и нагласи, свързани с индивидуа-

лизма или колективизма на дадена култура. 

Тези изследователи се стремят да отделят ед-

на ос на измерването, която да разграничава 

индивидуалистите от колективистите, а имен-

но тенденцията да се дава приоритет на лич-

ните или групови интереси, да се цени неза-

висимостта, емоционалната сдържаност, лич-

ните постижения и съревнованието, в проти-

вовес на взаимозависимостта, емоционалната 

близост, груповите достижения и кооперация-

та. Триандис и колегите му разработват скала 

на нагласата, състояща се от 21 пункта, която 

използват за изследване на студенти от девет 

страни, а по-късно и в още 10. Факторният 

анализ на получените резултати показва, че 

индивидуализъм - колективизъм е по-скоро 

многомерно понятие, отколкото единна, би-

полярна измервателна ос. С цел да се изслед-

ват отделни по-тесни аспекта на личностния 

конструкт, обозначаван като индивидуализъм-

колективизъм, се създава изследователски 

инструментариум и в редица други научни 

направления.
6, 1 

У нас ценностите изследват К. Байчинс-

ка, М. Гарванова, И. Петкова, И. Димитров и 

др. 

Гарванова разграничава и анализира три 

основни подхода: структурно-енергетичен 

(М.Рокич и Р.Инглехарт), структурно-

съдържателен (Х. Хофстеде, Х. Триандис, Ш. 

Шварц) и енергетично-съдържателен 

(К.Байчинска)
1
. 

Интересен е т.нар. планетарен модел на 

ценностите, създаден от Байчинска. Основ-

ните теоретични съображения в него относно 

енергетичните взаимоотношения между цен-

ностите са следните: 1) най-голяма е значи-

мостта на идеологемите, т.е. на ценностите, 

изграждащи идеологичния Аз или ядрото на 

ценностната система; интензитетът на цен-

ностите намалява в посока от центъра към 

периферните слоеве на ценностната система; 

2) понижаването на вертикалния ранг на цен-

ностите се съпровожда с отделяне на психич-

на енергия, а повишаването – с поглъщане; 3) 

идеологемите са по-малко чувствителни към 

измененията в значимостта, отколкото пери-

ферните ценности
1
. 

През 2013/2014 година се провежда ма-

щабно международно сравнително проучване, 

под ръководството на Н. О. Леоненко, на 

жизнените ориентации, жизнеустойчивостта и 

терминалните ценности на съвременната мла-

деж. В него се включват Русия, Китай, Слова-

кия, Киргизия, Полша, България и Финлан-

дия. За целите му се използва „Морфологич-

ният тест на жизнените ценности” (МТЖЦ) на 

В. Сопов и Л. Карпушина /2002/, чийто пред-

мет на изследване са терминалните ценности. 

Авторите подчертават, че посочените в теста 

терминални ценности се реализират различно 

в отделните жизнени сфери - професионална, 

образователна, семеен живот, обществена 

активност, увлечения, физическа активност. 

МТЖЦ се състои от 112 твърдения, всяко ед-

но от които изследваното лице трябва да оце-

ни по 5-бална скала. Резултатите от апробаци-

ята и психометричната проверка разкриват 

висока степен на надеждност и валидност на 

морфологичния тест за жизнени ценности. В 

България по темата на изследването работят 

Петкова и Димитров, които реализират про-
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учване, с извадка от 200 студента от педаго-

гическите специалности в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Резултатите показват, че егоис-

тично-прагматичната насоченост на личност-

та набира скорост и разширява обхвата си над 

нейната духовно-нравствена ценностна ори-

ентация.
7 

Ценностите са свързващото звено между 

душевността на човека и средата, в която той 

живее. Изследването им е особено необходи-

мо днес, в света на технологиите, глобализа-

цията и непрекъснатите промени, защото точ-

но чрез адекватно на времето ценностното 

формиране човекът ще съумее да запази своя-

та изконна човешка същност. 
 

Научните изследвания, резултатите от 

които са представени в настоящата публика-

ция, са финансирани от Вътрешния конкурс 

на ТУ- София-2017. 
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МОДЕЛЪТ НА БАЛАНСИРАНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА КАТО  

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  
 

Венелин К. Терзиев, Евгений Н. Стоянов, Марин П. Георгиев  

 
Резюме. Целта на настоящата разработка е да се натрупат достатъчно доказателства и аргументи 

в посока да се получи обществото необходимата степен на увереност, че по пътя на промени в мисле-

нето и най-вече на ефикасно практическо приложение на обосновани от адаптирането на управленски 

модели като Балансираната карта за оценка могат да бъдат достигнати високи нива на ефектив-

ност на всички йерархически нива в ключови системи за обществото и държавата. 

Ключови думи: балансирани карти за оценка, измерване на дейността, стратегическо управление, конт-

рол, организация 

  

 

THE BALANCED SCORECARD MODEL AS A TOOL FOR  

EFFECTIVE MANAGEMENT  
 

Venelin K. Terziev, Evgeniy N. Stoyanov, Marin P. Georgiev 
 

Abstract: The aim of this study is to gather sufficient evidence and arguments in order to prove to society that 

during the process of change in thinking and especially of effective practical implementation of management 

models such as the balanced scorecard model, high levels of efficiency can be achieved on all hierarchical 

levels in systems key for the society and the state. 

Кеуwords: balanced scorecard, performance measurement, strategic management, control, organisation 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от характерните особености на 

последните години се състои в бурното разви-

тие на концепции, модели и технологии за 

корпоративно управление. Особено внимание 

се отделя на стратегическото управление. 

Анализът на дейността на крупни и средно 

големи икономически единици, функциони-

ращи без адаптирано към тях стратегическо 

управление вече е твърде рисковано начина-

ние. Изследванията в тази област предизвик-

ват и подготвят появата на нови парадигми, 

концепции и инструментариум. Без съмнение 

оценката е ценна управленска практика. Една 

от ролите на измерването, особено във фор-

мата на балансирани схеми е да улесни про-

верката за хода на действия по мероприятия в 

организацията.  

 

Изходен пункт на балансово - резултат-

ните методи е разбирането, че да се разчита 

напълно на финансовите показатели при оце-

няване изпълнението на поставените цели в 

организациите е неправилно. Адаптирането на 

балансово-резултатния анализ към новите 

условия освен, че отдава дължимото на тра-

диционните измерители ги допълва и с нови 

показатели за очаквано състояние и развитие 

в бъдеще. За основа на този тип анализ се ут-

върждава балансираната карта за оценкa [1] 

/БКО/, презентирани в началото на 90
-те

 годи-

ни на ХХ век. 

Идеята бизнесът да се разглежда от 

гледната точка на „карта” предизвиква значи-

телен интерес още от въвеждането на модела 

през 1992г. Причината е, че все повече мена-

жери откриват необходимост от нещо повече 

от масово прилаганите краткосрочни доклади, 

визирайки развитието на способности, необ-

ходими за да преуспее организацията и в бъ-

деще, макар че е възможно тези промени да ги 

лишат от печалби в настоящата година и да 

доведат до нарастване на разходите.  

Социални и медицински науки 
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Именно това е фундаменталната причи-

на поради която компаниите се нуждаят от 

балансирана карта. Тази нужда е още по-

очевидна за организациите, чиято цел не е 

печалба като правителствени агенции и нес-

топански структури и откроява още основа-

телни причини, поради които балансираната 

система успешно се налага в света на бизнеса 

и консултантските услуги:  

 Първо, това е съвсем навременна идея. 

Остарелите традиционни системи за из-

мерване, както и все по-големите усилия 

за съществуване в непрекъснато услож-

няващите се условия, предоставят голе-

ми възможности за БКО.  

 Второ, БКО е изключително добре фор-

мулирана и представена много внима-

телно както от своите създатели чрез се-

рия статии във водещи научни списания, 

така и от водещи консултантите на на-

учни форуми. 

 Трето, БКО изглежда проста, но прите-

жава широко спектърна същност. Пре-

димството на това е, че от пръв поглед 

се констатира достатъчна прозрачност и 

разбираемост. И все пак при по-

задълбочено изследване на самата кон-

цепция става ясно, че така наречената 

„простота” е само привидна. 

Предпоставки за утвърждаване на уп-

равленския модел балансирана карта за оцен-

ка на резултатите, могат да бъдат разгледани в 

няколко аспекта: 

 Ниската ефективност и едностранчивата 

насоченост на управленския контрол в 

посока финанси, а от там и деформира-

нето на база данни при създаването на 

стратегия. 

 Необходимостта от въвеждане в практи-

ката на широко приложим модел, измер-

ващ ефективността, анализиращ отно-

шенията и регистриращ тенденции и по-

соки на стратегическо развитие. 

 Съвместяването на финансови и нефи-

нансови измерители на дейността- тях-

ната роля в реализирането на ефективно 

управление и контрол на всички нива. 

Едно от главните предимства на картата 

е в това, че тя подменя традиционния метод 

на счетоводителите, ретроспективно да анга-

жират цели и критерии, които се приемат и 

тълкуват по-лесно под формата на карта от 

несчетоводители. Ръководството на проекта 

трябва неотстъпно да следи работата, да пра-

ви предложения и нанася корекции, които ще 

улеснят разбирането на процеса като цяло и 

ще гарантират постоянство на картата. Абсо-

лютно невъзможно е успешно конструиране и 

внедряване на БКО в организация ако тя няма 

добре дефинирани мисия, ценности, визия и 

стратегия. Липсата на тези елементи пречи на 

ефективното управление на нематериалните 

активи, каквито са човешкият потенциал и 

ноу-хау-то на всяка организация.  

Именно този факт се приема за норма-

лен и в развиващите се икономики сравнител-

но често менажерите на човешки ресурси са 

инициатори по процесите на формулиране и 

дефиниране на мисия, визия и ценности за 

тяхната организация. Утвърдена практика е 

при подобни проекти да се привличат и вън-

шни консултанти от академичните и консул-

тантските среди. Преди да се предложи тех-

нология относно оформяне на БКО е необхо-

димо да се уточнят в структурно и функцио-

нално отношение градивните компоненти. 

 Идеал: Под идеал разбираме желаното 

от компанията бъдещо положение. Цел-

та на идеала е да води, контролира и 

стимулира цялата организация към реа-

лизиране на обща концепция за компа-

нията в бъдеще. 

 Перспективи: Цялостното виждане за 

идеала се разбива и се описва като ня-

колко перспективи. Най-често използва-

ните перспективи са тези на акционери-

те, финансовата на клиента, вътрешна 

или перспектива на бизнес процеса и 

перспектива на обучението, обособена е 

перспектива на човешки фактор и др. 

 Стратегически цели: Виждането за иде-

ала се изразява чрез многобройни по-

специфични стратегически цели. Те 

служат като ориентири по пътя към иде-

ала. 

 Критични фактори за успеха: На това 

ниво се описват фактори, които са кри-

тични за успеха на компанията усилията 
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на компанията да развива фактори, кои-

то са критични и целесъобразни. 

 План при постигане на идеала. Това е 

най-динамичният компонент, включващ 

материални и нематериални фактори, 

поради факта, че вторите придобиват все 

по-осезаема роля при формиране на 

стойност [2].  

 Стратегически критерии: Тази част от 

картата описва критериите и целите раз-

работени да улеснят ръководството да 

следва за действие: Окончателното 

оформяне на картата е необходимо да 

има и раздел, описващ специфични 

действия, които се предвиждат в бъде-

ще. 

Балансираните карти са особена форма 

на управленско мислене и контрол, реализи-

рана чрез провеждането на поредица от дейс-

твия. Тази индивидуалност и уникалност е 

предопределена от два компонента - от една 

страна уникалността на всяка организация и 

нейната стратегия и от друга конкретните, 

специфични решения за провеждане на уп-

равление и контрол чрез определени инициа-

тиви и мероприятия.  

В оригиналния си вид моделът БКО об-

хваща четири основни области. Първата 

включва финансите, състои се от параметри 

като: ръст, доходност, оборот, стойност за 

акционерите и др. Втората се отнася за потре-

бителите- в този сегмент се въвеждат измери-

тели, даващи информация за удовлетворе-

ността на клиентите. Третата област засяга 

вътрешните процеси - идентифициране на 

онези от тях, чрез които се постига максимал-

на добавена стойност. И четвъртата област е 

обвързана с непрекъснатото добавяне на зна-

ния и развитие в организацията.  

Днешните мениджъри признават въз-

действието на критериите върху работата и 

стратегиите. Резултатното оценяване трябва 

да е неразделна част от управленския процес. 

Балансираната карта дава на административ-

ните кадри подробна структура, която транс-

формира стратегическите цели на компанията 

в ясен набор от критерии за работата. Балан-

сираната карта е нещо повече от упражнение 

по оценяване, тя е система за управление, ко-

ято може да даде мотивация за сериозни по-

добрения в такива критични сфери, като раз-

витие на продукти, процес, клиенти и пазар. 

Картата дава на мениджъра различни 

перспективи, от които могат да се изберат 

критерии. Тя допълва обичайните финансови 

показатели с критерии за работата, с клиенти, 

вътрешни процеси и дейности по обновяване 

и оптимизация. Тези критерии се различават 

от традиционните. Ясно е, че много компании 

вече имат достатъчно голям набор от физи-

чески и оперативни критерии за своите дей-

ности. Но тези критерии са насочени надолу, 

в посока от стратегията към конкретната опе-

рация и са съобразени със спецификата на 

тези процеси. От друга страна критериите на 

картата са заложени в стратегическите цели и 

конкурентни нужди на организацията. Като 

кара мениджърите да подберат ограничен 

брой критични показатели от всяка перспек-

тива, картата ускорява възможността да се 

конкретизират стратегията, мисията и визия. 

Освен това докато традиционните фи-

нансови критерии показват какво се е случило 

през изминалия период, без да показват как 

мениджърите могат да подобрят работата през 

следващия, картата функционира и като кра-

йъгълен камък за настоящия и бъдещия успех 

на компанията. Нещо повече, за разлика от 

конвенционалните мерки, информацията от 

перспективите осигурява баланс между вън-

шни критерии като оперативен приход и вът-

решни критерии като разработка на нов про-

дукт. Въпросният балансиран набор от крите-

рии разкрива както замените, които мениджъ-

рите вече са направили между критериите за 

работата, ги насърчават да постигат целите си 

в бъдеще, без да правят замени между ключо-

ви фактори за успех.  

На този етап балансираната карта е ези-

кът, контролната точка на фона, на която се 

оценяват всички нови проекти и видове биз-

нес. „Балансираната карта не е шаблон, който 

може да се прилага общо към различни видо-

ве бизнес или към цяла промишленост. Раз-

личните ситуации на пазара, стратегии на 

продукти и конкурентна обстановка налагат 

употребата на целесъобразни образци“ [3]. 

Тестът за успех на една карта е нейната проз-
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рачност, даваща на наблюдателя да разбере 

избраната конкурентна стратегия чрез крите-

риална система. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделът балансирана карта от инстру-

мент, реализиращ стойностно измерване на 

организационната ефективност се трансфор-

мира в инструмент за управление и контрол 

върху стратегията. По този начин може да се 

възприеме, че се формира своеобразен израз 

на прехода в управленската мисъл по отноше-

ние на системите за управленски контрол, в 

които от финансов тежестта се пренасочва 

към стратегически контрол. Усъвършенства-

нето на концепцията за стратегическо управ-

ление и контрол и създаването на образци от 

нейната моделна област оказват съществено 

влияние при формиране на модел-първообраз, 

свързан с концепцията за балансирани карти. 

Моделът балансирани карти за оценка се 

утвърждава и усъвършенства като инструмент 

за стратегическо управление и контрол. В 

последния стадий от еволюцията на концеп-

цията както твърди А. Ханкс Балансираните 

карти се революционизират показателите за 

измерване на изпълнението не само на орга-

низационната дейност, но преди всичко на 

нейната стратегията. Наред с налагането на 

стратегическите карти като инструмент за 

ефективно управление и прецизен контрол, 

последните образци на картите се презентират 

като блестящ, точен и холистичен метод за 

консолидиране на най-критичните моменти в 

изкуството на модерното управлението и пре-

дизвикателствата пред съвременния контрол. 

Написаното дава основание да се напра-

вят следните изводи:  

Първо:Моделът на балансираната карта 

за оценка, в сравнение с разпространените до 

началото на 90
-те

 години управленски модели, 

променя логиката в структуриране на показа-

тели за функциониране на организациите. В 

това отношение той е силно повлиян от тео-

рията на заинтересованите страни, която пос-

тулира стремеж на организацията за задово-

ляване на изискванията на основните агенти 

на нейната среда. В резултат на това, моделът 

на балансираната карта дефинира няколко 

основни перспективи за измерване и управле-

ние, в които намират израз тези изисквания - 

финанси, потребители, вътрешни бизнес про-

цеси, обучение и развитие на персонала. В 

това отношение моделът създава по-добри от 

съществуващите условия за постигане на 

единство на потенциала на организациите с 

характеристиките на средата в стратегически 

аспект.  

Второ. Моделът на балансираните карти 

същевременно отчита господстващата роля на 

теорията за нарастване на стойността в бизнес 

организациите и съответно на перспективата 

„финанси”. Основополагащо значение за 

структурирането на модела за всяка организа-

ция има изследването на причинно-

следствените връзки и зависимости между 

показателите от другите перспективи и тези 

от перспективата „финанси”. За разлика от 

съществуващите преди него управленски мо-

дели, обаче моделът на балансираната карта 

включва в тези зависимости значително по-

широк кръг, предимно нематериални показа-

тели. Така моделът „надгражда” предимно 

финансови модели и разкрива факторите на 

успех. 

Трето. Моделът на балансираната карта 

по коренно различен начин решава въпроса за 

създаване на предпоставки за реализацията на 

стратегията. Неговото конструиране предпо-

лага операционализиране на стратегията в 

ограничен кръг ключови от гледна точка на 

причинно-следствените зависимости показа-

тели, което улеснява представянето на страте-

гическия замисъл сред широки кръгове из-

пълнители. Това прави стратегията „прозрач-

на” опростява процесите на управление.  

Четвърто. Обхващането на широк кръг 

нематериални фактори на успеха на организа-

циите налага изискването за внедряване в уп-

равленските практики на нов тип системи за 

измерване на нематериалните параметри, съ-

ществени за функционирането на организаци-

ите. Към края на века това стимулира актив-

ното разработване и прилагане на съвременни 

методики за измерване на удовлетвореността 

и лоялността на клиентите и персонала, на 

развитието и оценката на интелектуалния ка-

питал и др.  
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Пето. Моделът на стратегическата карта 

в много голяма степен се надгражда естестве-

но и органично над съществуващите управ-

ленски системи, в това число над тези за бю-

джетно управление. Изискването за дефини-

ране на инициативи за постигане на стратеги-

ческите цели относно значенията на включе-

ните в модела показатели създава благопри-

ятни предпоставки за изготвянето на страте-

гически бюджети, разглеждани като индика-

тивна рамка на оперативно-тактическото бю-

джетиране. 
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БАЛАНСИРАНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА КАТО ИНСТРУМЕНТ  

ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  
 

Венелин К. Терзиев, Евгений Н. Стоянов, Марин П. Георгиев  

 
Резюме: Целта на настоящата статия е да се натрупат достатъчно доказателства и аргументи, за 

да получи обществото необходимата степен на увереност, че по пътя на промени в мисленето и най-

вече на ефикасно практическо приложение на обосновани от адаптирането на управленски модели ка-

то Балансираната карта за оценка могат да бъдат достигнати високи нива на ефективност на уп-

равление на всички йерархически нива. 

Ключови думи: балансирани карти за оценка, измерване на дейността, стратегическо управление, конт-

рол, организация 

  

 

THE BALANCED SCORECARD MODEL AS A TOOL  

FOR STRAGTEGIC MANAGEMENT AND CONTROL  
 

Venelin K. Terziev, Evgeniy N. Stoyanov, Marin P. Georgiev 

 
Abstract: The aim of this study is to gather sufficient evidence and arguments in order to prove to society that 

during the process of change in thinking and especially of effective practical implementation of management 

models such as the balanced scorecard model, high levels of efficiency can be achieved on all hierarchical 

levels in systems key for the society and the state. 

Кеуwords: balanced scorecard, performance measurement, strategic management, control, organisation 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Още първите разсъждения по концепци-

ята за балансирана карта доказват възмож-

ността организацията да се разглежда от кон-

кретни перспективи като моделът Балансира-

на карта за оценка /БКО/ реализира макси-

мално плътна връзка между краткосрочния 

оперативен контрол и дългосрочната страте-

гия. По този начин компанията се съсредото-

чава върху набор от критични ключови кое-

фициенти, отразяващи състояние и тенденции 

в определени планирани области. С други 

думи компанията е принудена да контролира 

и анализира ежедневните операции, тъй като 

те влияят върху дългосрочното развитие, 

включително върху неговите стратегически 

перспективи. Следователно концепцията за 

балансирана карта съдържа три времеви из-

мерения, анализиращи регистрирани резулта-

ти, регулиращи настояща дейност и целенасо-

чено фокусирани в бъдещето. 

 

Балансираната карта е метод да се пос-

тигне съгласие и реализира контрол за това 

накъде се развива една организация, която 

следва своята стратегия. В бизнеса и в общес-

твения сектор могат да се открият ключови 

коефициенти в изобилие. Разликата е в съсре-

доточаването върху нарочно избран набор от 

критерии - достатъчно малко за да са наблю-

давани - и върху използването им за да се 

постигне и сподели общ възглед за стратегия-

та на организацията за бъдещото й развитие. 

Одобреният набор от критерии, формиран на 

базата на необходим, разумен баланс отразява 

стратегическия избор на организацията. 

Подбраните критерии могат да бъдат 

разглеждани като допълнение към финансо-

вия контрол и като средство да се намали 

опасността от вредния краткосрочен подход 

като същевременно те дават ясна представа на 

служещите в организацията за тяхната работа, 

за скритите очаквания, за бъдещето на компа-

нията. Някой учени [1] говорят за промяна на 

Социални и медицински науки 
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подхода от финансов към стратегически конт-

рол, т.е. от конкретно направление в управле-

нието, да се промени фокусът на внимание 

към цялостната организационна стратегия. 

Въпросът наистина засяга същността на ико-

номиката повече, отколкото монетарния ме-

тод. Добра икономика означава добро управ-

ление на ресурсите.  

Съвременните организации са нещо 

много повече от умело инвестиране на капи-

тали. За всеки водещ мениджър е важно как 

да управлява талант, позиция на пазара и нат-

рупани знания. Съвършенството на една 

проста концепция предопределя универсалния 

характер на моделът БКО и неговия широк 

периметър на приложение, като своевременно 

демонстрира осезаемите и неосезаемите ползи 

от съвместяването на финансовите с нефинан-

совите критерии. 

В повечето организации процесите на 

стратегическо планиране и оперативно фи-

нансиране съществуват независимо един от 

друг и с тях са ангажирани отделни организа-

ционни структури. Процесът на стратегическо 

планиране е постоянен, определящ дългос-

рочните планове, цели и стратегически ини-

циативи обикновено се осъществява като за-

дълбочава съществени тенденции, регистри-

рани на годишна основа. На същата основа се 

одобрява от висшето ръководство и бюджета 

на организацията. Той се състой почти изцяло 

от числови финансови показатели, който 

обикновено маркират връзка на стратегичес-

кия план с организационните цели. Ако една 

организацията иска да установи връзка между 

своите действия и стратегия, стратегическото 

и планиране трябва да бъде свързано с опера-

тивно финансиране. „Процесите по определя-

не на стратегическите цели изразяват стреме-

жа на бизнес единицата към постигане на от-

лични резултати по стратегическите показате-

ли на перспективите формиращи нейната 

БКО” [2]. Използват се ресурси и се внедряват 

инициативи за да се игнорират разликите 

между текущото състояние и косвените цели 

за продължителен бъдещ период. 

Една от най-съществените алтернативи 

за оказване на реален контрол върху валид-

ността на стратегиите и ефективността на 

стратегическо планиране е формулирането на 

специфични краткосрочни цели относно па-

раметрите, формиращи БКО. Въпросните 

междинни контроли са реален израз на предс-

тавяне на висшето изпълнително ръководство 

за темповете и резултатите на текущите прог-

рами и инициативи за стратегически показа-

тели. Подобно детайлизирано краткосрочно 

финансово планиране е от значение, но бю-

джетния процес трябва да включва и очаква-

ната ефективност от останалите направления, 

включени при структурирането на картата. 

Това означава, че изпълнителното ръко-

водство трябва да предвиди като част от ин-

тегрираното планиране и бюджет краткосроч-

ни месечни или тримесечни задачи за показа-

телите за резултат и ефективност за своите 

потребители, иновационни и оперативни про-

цеси, както и за процеса на постигане на син-

хрон между служители, системи и организа-

ция. Тези ключови етапи от планирането за 

следващата година изразяват очакванията за 

краткосрочни постижения по дългосрочния 

път към реализиране на избраната от органи-

зацията стратегия. Ако процесът на определя-

не на цели от дългосрочния план е осъщест-

вен правилно, краткосрочният процес на бю-

джетиране ще се състои в привеждане на пър-

вата година от многогодишния план в текущи 

бюджети за целите и показателите по всички 

направления от БКО. 

Визирайки необходимата конферентна 

връзка между стратегия и бюджет се очертава 

нова насока за усъвършенстване на модела 

БКО. В този процес се реализират едновре-

менно два управленски проблема:  

Първо. Увеличаване на оперативно-

тактическата ефективност и свързаните с това 

бюджети.  

Второ. Реализиране на успешно страте-

гическо развитие чрез разумно стратегическо 

планиране. Съвместяването на двете решения 

определя ново съдържание и функционалност 

на БКО като инструмент за управление и кон-

трол на стратегията.  

Актуалният и ефективен модел за уп-

равление и контрол БКО регистрира опреде-

лени пропуски и проблеми, решаването на 

които е път към неговото усъвършенстване и 
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обогатяване в съдържателен и функционален 

аспект. Възможно ли е да се формулират и 

моделират стратегически цели на организаци-

ята, да се контролира стратегическото и раз-

витие, като се ангажира целия личен състав и 

всичкото това да води до успех и стабилно 

развитие? БКО - това е съвременният управ-

ленски и контролен модел, чрез който може 

да се реализира тази задача. Заедно с Балан-

сираната карта е възможно да се провежда 

гъвкаво и ефективно управление и стратеги-

чески контрол, използвайки не много, но под-

ходящи показатели.  

Организирайки, своята система за уп-

равление на базата на структурата на БКО 

менажерите могат да постигнат най-главната 

си цел - привеждане на стратегията в действие 

и контрол върху този процес. Когато органи-

зациите осъществяват решаващия преход на 

превръщане на стратегическото си виждане в 

действия, осъзнават истинския подем и при-

добиват реална полза от разработването и 

прилагането на стратегически балансирани 

карти. Резултатите от първоначално разрабо-

тената БКО винаги водят до серия управленс-

ки процеси, които мобилизират и преориен-

тират организационните усилия. Разработва-

нето на първоначалната БКО в една организа-

ция се постига на базата на систематични 

процеси, създаващи консенсус и даващи ясно-

та за това как мисията и стратегията могат да 

бъдат приведени в система от действащи цели 

и показатели. 

В резултат на задълбочено проучване на 

добрите практики сред организации, внедрили 

и използващи Балансираните карти е фикси-

ран обобщен модел от пет принципа [3], които 

организациите биха могли да следват при 

трансформирането на стратегията си в конк-

ретни действия и прилагането на реален, стра-

тегически контрол [4]. 

Първият принцип твърди, че промяната 

трябва да започне от най-високото ниво. Иде-

ята е, че висшият мениджмънт инициира из-

пълнението на стратегията, като на първо 

място фиксира визията и целите на организа-

цията, демонстрира лична заинтересованост и 

ангажира съзнанието на персонала с предсто-

ящата промяна.  

Вторият принцип счита, че стратегията 

трябва да бъде преведена, т.е. подробно опи-

сана, обвързана със срокове и оперативни 

планове. В този етап се моделират стратеги-

ческите карти анализиращи връзките между 

отделните елементи в стратегията, формули-

рат се целите и техните измерители и се набе-

лязват стратегически инициативи.  

Третият принцип е обоснован от необ-

ходимостта организацията да бъде приведена 

в състояние, позволяващо и да осъществи 

корпоративната стратегия. В този момент е 

наложително да бъдат разработени БКО с по-

казатели за по-ниските в йерархията бизнес 

единици /отдели, цехове/. Да се идентифици-

рат възможностите за синергия, за да може да 

се постигне максимална добавена стойност.  

Четвъртият принцип регистрира потреб-

ността реализирането на стратегията да стане 

съществена част от дейността на всеки слу-

жител в организацията. Това е труден процес 

поради факта, че е свързан с разработването 

на индивидуални Балансирани карти, които 

съдържат индивидуални цели и разглеждат 

връзката между личния принос на всеки слу-

жител за изпълнение на стратегията на ком-

панията.  

Тук трябва да се отбележи, че практи-

ческото прилагане на Балансирани карти като 

форма на индивидуално развитие и контрол 

има смисъл и логическо обяснение най-вече 

за ключови индивидуални позиции 

/консултанти, търговски представители и др./ 

при които тяхната дейност оказва значително 

влияние върху организационната ефектив-

ност, породи което приложението на БКО е 

финансово обезпечено и обективно необхо-

димо.  

Съществен момент тук е да се намери 

пресечната точка между индивидуални и кор-

поративни ценности. Успехът на този етап е 

от критично значение тъй като въпреки, че 

стратегията се формулира от ръководството 

нейното изпълнение зависи от персонала ра-

ботещ в организацията. Чрез изравняването и 

консолидирането на целите и стимулите на 

индивидуално ниво с тези на организацията се 

постига ефективна прозрачност на комуника-
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циите и максимална резултатност на управле-

нието и контрола.  

Петият принцип има обобщаващ харак-

тер, като императивно посочва, че стратегията 

трябва да се превърне в продължаващ и неп-

рекъснат развиващ се процес. „Именно в този 

момент се конструират различни практики 

свързани с управлението на ресурси, процеса 

на обучаваща се организация и актуализира-

нето на инициативи и мероприятия за конт-

рол” [5]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на мястото и ролята на балан-

сирана карта за оценка в процеса по развитие-

то на стратегическото управление и контрол 

създават условия да бъдат формулирани ня-

колко обобщаващи извода: 

Първо. Балансираната карта за оценка, 

тълкувана като инструмент за стратегическо 

управление и контрол, като контролно-

управленска технология или като синтезиран 

израз на заявена стратегия предоставя въз-

можност да се покаже как конкретните дейст-

вия се трансформират в стратегия и пътя по 

който организационната ефективност от кон-

кретни резултати се превръща в начин на 

мислене и основа на структуриране на управ-

ленска доктрина. Обхванатата от модела ло-

гическа конструкция „фактори на успеха 

>ключови показатели и зависимости между 

тях > целеви стойности на показателите > 

стратегически инициативи за постигане на 

целевите стойности” създава изключително 

благоприятни предпоставки за формирането и 

уеднаквяването на „интелектуалните модели” 

в съвременната организация. Това поведение 

дава отговор на предизвикателствата да се 

формулират нови стратегии и да се деклари-

рат нови мисии и концепции за предоставяне 

на увеличена стойност на клиента.  

Второ. Изграждането на пълна предста-

ва за същностната характеристика и функцио-

налните възможности на балансираната карта 

за оценка утвърждават разбирането, че това е 

модел, който търпи максимално плътна адап-

тация към заявени конкретни стратегии на 

всяка модерна организация и показва как не-

материалните активи генерират подобрение в 

организационната ефективност на вътрешните 

организационни процеси, които имат реша-

ваща роля за създаване на стойност за клиен-

тите, акционерите и обществото. Големият 

обхват на действие и доказаната възможност 

да бъде измервано поведението и стойността 

на разнородни по характер показатели, като се 

установяват причинно-следствени зависимос-

ти дава основание моделът да бъде възприет и 

наложен като революционен и значим както 

по отношение на измерването, така и по от-

ношение на управлението и свързания с него 

контрол и върху резултати и върху стратегии. 

Трето. Критичният преглед върху ево-

люцията в усъвършенстването на модела ба-

лансирана карта за оценка и разширяване на 

периметъра на приложение предоставят ре-

шение и на един ключов за мениджърите от 

всички сектори на социалното развитие двуп-

ланов проблем свързан с връзката между 

стратегии и нематериални активи. От една 

страна стратегическата карта показва начина 

по който мобилизацията на човешкия капитал 

и усъвършенстването на информационните 

ресурси повишават способността на съвре-

менните организации да генерират стойност, а 

от друга преосмислянето на стратегическите 

карти на базата на развитието на организаци-

онния капитал предоставя възможност орга-

низационните действия да открият пълно съ-

ответствие с нови стратегии, отговарящи на 

високите изисквания на своите информирани 

и взискателни клиенти. По този начин създа-

ването на висока интегрираност и максимална 

съгласуваност между ключовите нематериал-

ни активи и цялостната организационна дей-

ност, подчинена на заявените и необходими 

стратегии би създала условия за непрекъснато 

усъвършенстване на организациите и по-

стабилно социално развитие. 

Четвърто. Анализът за приложението на 

балансираната карта в своите разнообразни 

прояви и образци създава възможност да се 

търсят пътища и по повод на социалното уп-

равление и по повод на необходимия контрол 

да се мисли и работи. Затвърждаването на 

връзката между държава и отделните органи-

зации показва, че резултати, които общество-

то очаква могат да се получават само чрез 
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рационално приложение на надграждащи мо-

дели като стратегическата карта, които не 

само повишават ефективността на взаимо-

действието в цялата социална йерархия, но и 

развиват ключовите за цялото общество акти-

ви, проявявани преимуществено чрез човеш-

ки, информационен и организационен (социа-

лен) капитал. 

В заключение концептуалното и модел-

но развитие на балансираната карта потвърж-

дава истината, че нематериалният (духовен) 

капитал на организацията е по-съществен и 

важен от физическия капитал. Той е констан-

тна основа на всички организации в по-тесен 

смисъл, и на цялото общество в по-широк, 

независимо от нивото и насоката на неговата 

промяна. 
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Резюме: В доклада се анализира студентското портфолио като съвременна образо-

вателна технология за оценяване на способността за използване знанията и умения-

та, придобити по време на обучението по определена образователно- квалификацион-

на степен на висшето образование. Формулирано е определение на понятието и са 

описани целта и функциите му. Представен е обобщен модел за оценка на компетен-

тностите чрез използване на студентското портфолио. Построена е диаграма на 

агрегатираното разпределение на ключовите компетентности.  

В заключение е обоснована необходимостта от изследване на механизмите и мето-

дите за разработване на студентското портфолио като съвременен инструмент за 

оценка на знанията и уменията.  

Ключови думи: студентско портфолио, оценка, компетентности, висше образова-

ние. 
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Abstract: The report analyzes the student portfolio as a modern educational technology to 

assess the ability to use knowledge and skills, acquired during the training at a particular 

higher education qualification level. A definition of the concept is formulated and its purpose 

and functions are described. A generic model for assessing competencies using the student 

portfolio is presented. A diagram of the aggregated distribution of key competences is built. 

In conclusion, the need to study the mechanisms and methods of developing the student 

portfolio as a modern tool for assessing knowledge and skills is justified.  

Keywords: student portfolio, assessment, competencies, higher education. 

 

 

1. УВОД 
Съгласно действащото законодателство, 

целта на висшето образование е подготовката 

на висококвалифицирани специалисти над 

средното образование и развитието на науката 

и културата [7]. Планът за действие на мерки-

те по „Стратегията за развитие на висшето 

образование в Република България за периода 

2014-2020г.” предвижда създаването на про-

Социални и медицински науки 
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фил на компетентностите за всяка специал-

ност през 2018 г.  

 Приемането на „Национална квалификаци-

онна рамка на Република България” (НКР) 

през 2012 г. е извършено в изпълнението на 

ангажимента на страната ни съгласно „Пре-

поръката на Европейския парламент и на Съ-

вета за създаване на Европейска квалифика-

ционна рамка (ЕКР) за учене през целия жи-

вот”.  

 Концептуалната рамка за учене през целият 

живот предвижда и значително подобряване 

на разбирането и оценяването на участието в 

учебния процес и резултатите от него. Ето 

защо изследването, разработването и прила-

гането на съвремененни инструменти за оцен-

ка на компетентностите е от особено значение 

за успешното развитие на студентите. Сис-

темното и задълбочено оценяване на собстве-

ната им квалификация и идентифициране на 

потребностите им от нови знания чрез разра-

ботване на студенско портфолио е една от 

тези възможности. 

2.  ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ЗА 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И 

УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

Законът за висшето образование опреде-

ля като основна форма на оценяване на знани-

ята изпитите. За оценка на придобитите по 

време на обучението знания и умения на сту-

дентите висшите училища осигуряват система 

за натрупване и трансфер на кредити. Креди-

тът е цифрово изражение на студентската зае-

тост, необходима за усвояване на определени 

знания и умения в процеса на обучение за 

придобиване на образователно-

квалификационна степен на висшето образо-

вание [7].  

 По време на обучението си студентът трябва 

да овладее компетентности от няколко групи, 

предписани в различни стандарти, съответст-

ващи на професионалното му направление. 

Основните от тях са: 

• ключови компетентности в обществото 

на знанието; 

• компетентности за съответната образо-

вателно-квалификационна степен от 

квалификационната рамка; 

• компетентности, изисквани от съответ-

ния икономически отрасъл. 

 За да се получи ясна представа за нивото на 

овладяването им се използва студентското 

портфолио, което представлява съвременна 

образователна технология за оценяване на 

способността за използване на знанията и 

уменията. По този начин се дава възможност 

на студентите да представят себе си, да разк-

рият личностните си качества и творческите 

си възможности, както и да докажат придоби-

тите компетентности.  

3.  ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО 

„СТУДЕНТСКО ПОРТФОЛИО” 

За понятието „Студентско портфолио” 

не съществува общоприета дефиниция. Ето 

защо за неговото определяне е използван под-

ходът на историческата перспектива от пър-

воначалното му възникване до съвременност-

та.  

• Експериментално портфолио – чеклист 

от една страница, където студентите мо-

гат да посочат своите „интерпретации” в 

различни писмени теми (приема се за 

първото изследване, в което е дадено 

определение на понятието) [Swee, S. 

(1976)] [5].  

• Портфолиото е набор от селективно из-

брани материали, подготвени за конк-

ретна аудитория, предназначени за 

оценка на напредъка на студента [P. 

Eblow and P. Belanoff (1986)] [3].  

• Портфолиото е целенасочено и система-

тично съставена колекция от материали, 

представляващи индивидуалните уси-

лия, напредъка и постиженията на сту-

дентите в една или повече области на 

обучението [Paulson, P. and all. (1991)] 

[4].  
• Портфолиото е колекция от студентски 

разработки, които демонстрират пости-

женията и усъвършенстването му по 

време на обучението [Stiggins, R. (1994) 

][1]. 

• Портфолиото съдържа голямо разнооб-

разие на материали и задачи, включи-

телно, но не само, снимки, чертежи, тех-

нически доклади, списания, тестове ре-
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зултати, конференции на студенти, ре-

зюмета, оценка на продукти или процеси 

и др. [Hamp-Lyons, L. (1996) ] [5]. 

• Портфолиото представлява сборник от 

писмени работи на студента, който съ-

държа материали, показващи етапите на 

развитието му и доказателства за само-

рефлексията на автора, неговата иден-

тичност и напредък [Hamp-Lyons, L. 

(1996)] [2].  

• Портфолиото е съвкупност от доказа-

телства, които се събират за да покажат 

наученето през цялото време на обуче-

нието, и да демонстрират способностите 

на студента. Портфейлът може да бъде 

специфичен за дадена учебна дисципли-

на или в голяма степен да обхваща уче-

нето през целия живот [1].  

• Портфолиото е пакет от материали, кои-

то студентите събират като средство за 

доказване на техните интереси и спо-

собности за общуване с другите (препо-

даватели, състуденти, потенциални ра-

ботодатели, администратори и др.) [Van 

Wesel and Prop (2008)] [5].  

• Шелехова, Л. В. (2017): Портфолиото 

представлява открита динамична систе-

ма, която съдържа структурирана по оп-

ределен начин набор от информация, 

която постоянно се обновя-

ва/актуализира в резултат на допълване 

на съдържанието на разделите и рубри-

ките му [6].  

Анализът и обобщението на съществу-

ващите дефиниции, както и на свойствата и 

обема на изследваното понятие е основание 

да се предложи следното функционално опре-

деление: „Портфолиото на студента” е отво-

рена, постоянно актуализираща се динамична 

система, структурирана в зависимост от ней-

ната функция, която представлява индивиду-

ално, селективно и целенасочено организира-

на колекция от документи, съставени по вре-

ме на процеса на придобиване на знания и 

умения, с които се доказва собствената ква-

лификация чрез преценка на нивото на при-

добитите компетентности (съответстващи на 

общоприети стандарти) и идентифициране на 

потребностите от нови знания в процеса на 

обучение (по отделна учебна дисциплина или 

за целият процес на обучение)“. 

4.  ЦЕЛ И ФУНКЦИИ НА 

СТУДЕНТСКОТО ПОРТФОЛИО 

Основната цел на студетското портфо-

лио е оценка на резултатите от обучението 

през  

Целия живот при използване на компе-

тентностния подход. Функциите на оценява-

нето чрез студентското портфолио са: диаг-

ностична, прогностична, констатираща, ин-

формативна, мотивационна и селективна.  

Студентското портфолио представлява 

алтернативен и допълващ инструмент за 

оценка. В зависимост от предназначението 

могат да бъдат съставени различни видове 

портфолио, съответстващи на конкретната му 

функция. Например, за установяване на ре-

зултатите от обучението и отстраняване на 

констатираните пропуски, би могло да се из-

работи констатиращо портфолио. За инфор-

миране на заинтерсованите страни (например 

работодатели) за нивото на придобитите ком-

петентности се съставя информационно порт-

фолио и т. н. 

 

5.  ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СТУДЕНТ-

СКО ПОРТФОЛИО ЗА ОЦЕНКА НА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Обучението по всяка специалност за съ-

ответната образователно-квалификационна 

степен се извършва по учебен план, който 

включва задължителни, избираеми и факулта-

тивни дисциплини. Студентът формира свои-

те компетентности чрез различни форми на 

участие в учебния процес като например раз-

работването на структуриран дневник за ра-

бота по стаж, практика и др., курсова работа, 

работа в библиотека и др.  

На фигура 1 е представен обобщен мо-

дел на студентското портфолио. За всеки от 

документите в колекцията (организирана ин-

дивидуално, селективно и целенасочено), 

включени в аудиторната и извънаудиторната 

заетост, студентът може да извърши самоо-

ценка на постиженията, както за отделна 

учебна дисциплина така и за целият учебен 

процес. В зависимост от предназначението на 
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портфолиото, той избира определена система 

от компетентности и за всяка от нейните руб-

рики оценява постиженията си. 

 

Таблица 1. Обобщен модел на студентско портфолио 

Колекция: студентска аудиторна и 

извънаудиторна заетост по задъ-

лжителни, избираеми, факултатив-

ни дисциплини 

Стандарти за компетентности 

Лекции 
Ключови компетентности в обществото на 

знанието 

Практически упражнения Комуникативни умения на роден език 

Семинарни упражнения Комуникативни умения на чужд език 

Лабораторни упражнения 
Математическа грамотност и базови познания 

в областта на науките и технологиите 

Задача за самоподготовка Дигитални компетентности 

Индивидуална работа с преподавателя 
Умения за самостоятелно учене и събиране на 

информация 

Университетски проект 
Граждански компетентности и умения за 

междуличностно общуване 

Курсов проект Инициативност и предприемачество 

Участие в практика Културни компетентности 

Участие в стаж 
Компетентности от Национал-

на/Европейска квалификационна рамка 

според ОКС 

Курсова работа Самостоятелност и отговорнст 

Дипломна работа Компетентност за учене 

Реферат Комуникативни и социални компетентности 

Доклад Професионални компетнтности 

Казус 
Компетентности за съответната специал-

ност/икономическа дейност 

Дискусия/Обсъждане Аналитично мислене  

Академична презентация Презентационни умения 

Научно-практическа разработка Постоянно учене и развитие 

Учебна екскурзия Внимание към детайла 

Самостоятелна работа в библиотека Грижа за околната среда 

Самостоятелна работа с интернет ре-

сурси 

Работа със специфични стандарти и изисква-

ния  

Редактиране на научен некст Комуникативни умения 

Изготвяне на библиография Осигуряване на качество и безопасност 

Участие в семинари Планиране и организиране 

Студентска мобилност Работа в екип 

Създаване на структурирани дневни-

ци на работата по стаж, практика и др.  

Вземане на решения и  

решаване на проблеми 

Работа в изследователски екип Работа под напрежение 

Участие в конференции/ изложения Етичност и лоялност 

Участие в публикации Управление на времето 

Участие в майсторски клас Управление на конфликти 

http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/1
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/21
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/4
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/5
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/28
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/28
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/8
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/15
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/24
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/25
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/7
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/31
http://mycompetence.bg/compcluster/view/id/32
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Колекция: студентска аудиторна и 

извънаудиторна заетост по задъ-

лжителни, избираеми, факултатив-

ни дисциплини 

Стандарти за компетентности 

Награди Управление на проекти 

Други Други 

 

 

Резултатите могат да се представят и в графи-

чен вид (фигура 2). По този начин се получава 

нагледна представа, както за постиженията, 

така и за областите, в които е необходимо 

планиране на необходимостта от разширява-

те, усъвършенстване и актуализиране на зна-

нията и уменията. 

 

 
Фиг. 2. Агрегатирано разпределение на ключовите компетентности 

 

4.  ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Системното и задълбочено оценяване на 

компетентностите и идентифицирането на 

потребностите от нови знания чрез използва-

не на образователната технология „студентско 

портфолио” е сложен динамичен процес, кой-

то развива и усъвършенства уменията на сту-

дентите за самостоятелно учене. Изследване-

то на механизмите и методите за неговото 

разработване и прилагане е предмет на след-

ващи проучвания.  
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ВАРИАНТ НА СТРУКТУРА НА МОДЕЛ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

Маргарита С. Пенева, Надежда А. Калоянова 

 

Резюме: В доклада се разглежда възможността за изграждане на структура на мо-

дел за наставничество, която е приложима в образователни институции. Отделя се 

внимание на състава на модела и на структурно-съдържателните компоненти. 

Представеният модел дава отговор на следните въпроси: Кои страни следва да бъ-

дат включени в процеса? Кой може да бъде наставник? Кой трябва да бъде настав-

ляван? Кой и как определя и назначава наставниците? Какви качества трябва да има 

наставникът? Определеният състав на структурно-съдържателните компоненти 

позволява приложението на тази структура и в други ситуации в образователните 

институции – изграждането на модели за наставничество при обучение за овладява-

не основите на дадена професия или развитие на професионално значими ксачества 

на личността. 

Ключови думи: наставничество, структура, модел, образователни институции 

 

 

STRUCTURE VARIANT OF MENTORING MODEL STRUCTURE 
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Abstract: This study examines the possibility of forming a mentoring structure that is 

applicable in educational institutions. Attention is to the composition of the model and the 

structural content components. The presented model describes the structural and content 

components of mentoring, the qualities and functions of the subjects in the mentoring 

process, the specific connections between the components. The defined composition of the 

structural content components allows the application of this structure to other situations in 

educational institutions - the formation of mentoring models in professional education or in 

the the development of important professional qualities of the persons. 
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1. УВОД 

Независимо, че наставничеството съ-

ществува отдавна, в съвременното българско 

образование има нужда от разработване на 

насоки за организация и реализация на проце-

са на наставничество. Те следва да разкрият 

отговорностите и ангажиментите на отделни-

те йерархични нива в образователните инсти-

туции. На тази основа трябва да се изготвят и 

нужните обучителни материали и инструкции 

за участниците в процеса. Така ще се разкрият 

необходимите условия и ресурси за оптимал-

но протичане на процеса на наставничество. 

Социални и медицински науки 
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Подготовката на учителя за сложната и 

разнообразна дейност представлява единен, 

продължителен и непрекъснат процес, насо-

чен към изграждане на личностни качества, 

професионални компетентности, знания, уме-

ния и навици, адекватни както на неговите 

личностни потребности, така и на квалифика-

ционните изисквания към заеманата длъж-

ност. Важна роля тук може да изиграе изг-

раждането на система за наставничество като 

неделима част от адаптацията на младия спе-

циалист към професията, неговото цялостно 

развитие и усъвършенстване. 

От казаното следва, че е необходимо 

разработване на модел на процеса на настав-

ничество, който да осигури необходимите 

условия за пълноценна адаптация и професи-

онално изграждане на младите и новоназна-

чени учители и тяхното задържане в система-

та на образованието. В основата на този модел 

е определянето на структурата му, която 

очертава съдържателните елементи и връзки-

те между участващите субекти. 

 

2. ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА МО-

ДЕЛА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО 

Структурата е масив от елементи, под-

редени по определени правила, независимо 

дали това са естествени структури, като нап-

ример в геологията, или са проектирани, как-

вито са например при инженерните науки. 

Терминът се отнася до система, организация и 

всеки субект, съставен от няколко компонен-

та, включително и взаимоотношенията между 

тях, така както те са наблюдавани при научни 

изследвания. Структурата може да бъде абст-

ракция, каквато е социалната структура, или 

да бъде неосезаема, като например зданията 

изградени от архитектурни или строителни 

материали или частици [Tuzharov, 2007].  

Основни въпроси, на които трябва да от-

говаря структурата на модела за наставничес-

тво са: Кои страни следва да бъдат включени 

в процеса? Кой може да бъде наставник? Кой 

трябва да бъде наставляван? Кой и как опре-

деля и назначава наставниците? Какви качес-

тва трябва да има наставникът? 

Отговорът на тези въпроси определя и 

възможните видове структури на модела: 

 В зависимост от степента на образова-

телната система и вида на институцията: 

модел за наставничество на регионално 

или общинско ниво, конкретно училище 

или детска градина, или извънучилищно 

учреждение; 

 В зависимост от съотношението ръко-

водство на институцията – наставник: 

кой избира и назначава наставника;  

 В зависимост от съотношението настав-

ник – наставляван: индивидуално или 

групово наставничество; 

 В зависимост от областите на наставни-

чество: тясно специализирано или общо 

наставничество.  

 

 

ДИРЕКТОР 

(РЪКОВОДИ-

ТЕЛ) 

НАСТАВ-

НИК 

НАСТАВЛЯ-

ВАН 

Фиг. 1. Състав на модела за наставничество. 
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На фиг. 1 е показан обобщен вариант на 

такава структура, който включва основния 

състав на участващите субекти. 

Структурата на модела за наставничест-

во, която отразява всички субекти, участващи 

в процеса, може да включва и следните ком-

поненти: съвет (школа) на наставниците, ръ-

ководители, наставник, наставляван (школа на 

младите учители) и връзките между тях 

(опосредствани, непосредствени, канали за 

връзка). Кои компоненти ще бъдат включени, 

зависи от конкретния вариант на структурата. 

Представеният модел е обобщен вариант 

на реалните компоненти, които потенциално 

могат да съществуват в образователните инс-

титуции. В някои случаи директорът (ръково-

дителят) може да бъде и наставник, в други – 

в ролята на наставник влизат двама учители 

(или учител и директор), а в трети – към един 

наставник са прикрепени по повече от един 

наставляван. Конкретните субекти, участващи 

в реализацията на процеса, се определят от 

възможностите на населеното място и образо-

вателната институция. 

За оптимизация на педагогическите дей-

ности е необходимо изграждане на модели на 

наставничество, в чиито състав влизат допъл-

нителни компоненти, които да подобрят фун-

кционирането на модела. Уместно е: 

1. Ръководството да не се осъществява 

еднолично, а да се състави екип от опитни 

учители, който да координира реализацията 

на дейностите. 

2. Да се създаде методическо обедине-

ние на наставниците, в което да се обсъждат 

постигнатите резултати и изменения в прог-

рамите и организацията на дейността. 

3. Да се организира „Школа на младия 

учител”, в която да се включат всички настав-

лявани с цел обсъждане на възникнали проб-

леми, потенциални казуси и се анализират 

разнообразни педагогически ситуации. Така 

ще се осигури по-бързо и пълноценно адапти-

ране и социализиране на младите и новоназ-

начени учители. 

Пълнотата на описаните ситуации труд-

но би се реализирала в конкретна образова-

телна институция. Превес следва да получи 

една или друга страна според спецификата на 

училището, конкретния контингент от млади 

специалисти и нуждите от развитие на обра-

зователната институция. 

Описанието на състава на модела за нас-

тавничество не е достатъчно да представи 

цялостния му дизайн и неговото функциони-

ране. Необходимо е да се визуализират и съ-

държателните елементи от дейността на всеки 

от компонентите. Те също се представляват 

компоненти в друго епистемологично ниво на 

описание на модела и оказват влияние върху 

функционирането му. 

Като структурно-съдържателни компо-

ненти на модела за наставничество се използ-

ват предложените от И. Круглова [Kruglova, 

2007] компоненти: мотивационен, гностичен, 

конструктивно-проектировъчен, комуникаци-

онен, диагностико-рефлексивен. На фиг. 2 е 

представена връзката между отделните ком-

поненти. Кръговата визуализация отразява 

взаимовръзката между тях и липсата на строга 

йерархия. Тя показва непрекъснатостта на 

процеса и необходимостта от цикличност. 

При всеки цикъл нараства добавената стой-

ност от процеса и се променя съдържанието 

на всеки от компонентите. Това налага про-

мяна и в ролите и функциите на всеки от 

участниците в процеса.  

При прилагането на реален модел за 

наставничество тази фигура може да се разг-

лежда като спирала с тясна основа, която неп-

рекъснато се разширява. Това се дължи на 

повишената мотивация и натрупания опит от 

участниците. 

В съдържателен план всеки от компо-

нентите най-общо може да включва: 

• Мотивационен – мотиви за самообразо-

вание, саморазвитие и самореализация. 

Те включват в себе си мотивите за раз-

витие на познавателни интереси и спо-

собности, за непрекъснато самообразо-

вание, за поставяне на конкретни цели и 

тяхната реализация и др. Съдържанието 

на този компонент е строго индивидуал-

но. При разработването на наставничес-

ките планове и програми ръководството 

и наставниците следва да се съобразяват 

с този фактор. Отражение на мотиваци-

онния компонент в съдържателен и фун-
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кционален план представляват разрабо-

тените програми в конкретните модели 

за наставничество, които са предмет на 

разработвани от нас изследвания. 

 

 

Всеки от субектите, участващи в проце-

са, има отношение към част от съдържателни-

те елементи на мотивационния компонент. То 

се определя от спецификата на образовател-

ната институция и стратегиите за развитието 

й. Обвързано е и с вътрешната мотивация на 

конкретните участници.  

 Гностичен – Съдържанието на този ком-

понент се реализира чрез допълнителни 

обучения, наблюдения и анализ на ра-

ботни моменти и преки контакти между 

наставника и наставлявания. Характерът 

на дейността може да бъде формален 

или неформален – провеждането й да се 

реализира в строго определени форми и 

времеви интервали (съвет на наставни-

ците, заседания на методически обеди-

нения, вътрешноучилищна квалифика-

ция и др.) или чрез свободни неформал-

ни контакти, спонтанно инициирани от 

някоя от страните. В този компонент се 

предвижда обучение за формиране и 

развитие на: гъвкавост и оперативност 

на мисленето; умение да се поставят и 

решават познавателни задачи; умение за 

откриване на противоречия и проблеми 

и тяхното разрешаване; умение за пре-

нос на знания и умения в нови ситуации; 

способност за творческо обобщение и 

саморазвитие.  

Гностичният компонент засяга и третия 

субект от състава на модела – директорът (ръ-

ководството) на институцията. Допълнител-

ното обучение, освен горепосочените, обхва-

ща познания и за същността на процеса, него-

вите ползи за институцията и за останалите 

субекти, материално-техническото и ресурс-

ното му осигуряване, форми за управление и 

мониторинг на процеса. 

• Конструктивно-проектировъчен – този 

компонент от цикъла има за цел да 

обобщи професионално педагогическото 

израстване на младите и новоназначени 

учители. Това се реализира чрез про-

веждане на тематични заседания на ме-

тодическите обединения, съвета на нас-

тавниците и др. Съдържателната страна 

на провежданите заседания следва да 

включва: решения на педагогически ка-

зуси; подбор на средства за организация 

Фиг. 2. Структурно-съдържателни компоненти на модела за наставничество. 
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на учебно-възпитателния процес; плани-

ране на обучението на основата на изу-

чаване личността на учениците и анализ 

на педагогическата дейност с отчитане 

индивидуалните характеристики на уче-

ниците.  

• Комуникативен – способност за: сът-

рудничество и взаимопомощ при профе-

сионалното педагогическо самообразо-

вание; отстояване на своята гледна точка 

и убеждаване на другите в дискусия, из-

бягване на конфликти в процеса на про-

фесионална дейност. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложеният вариант за структура на 

модела на наставничество е динамичен във 

времево и пространствено отношение. Време-

вият показател влиза в действие и оказва вли-

яние върху два основни аспекта – начало на 

процеса и неговата продължителност. Нача-

лото на процеса не трябва да бъде обвързвано 

с конкретна дата. Продължителността се оп-

ределя от потребностите на субектите. Тя мо-

же да има както линеен, така и спираловиден 

характер. Пространственият характер на 

структурата определя различния брой субек-

ти, които могат да се включват, различния 

състав и тяхната субординация. 
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Abstract: Google Scholar is one of the major academic search engines. This paper presents 

the characteristics of coverage, indexing policies, search and visualization, bibliometric 

indicators and a new option, called Google Scholar Citations. Authors can use this service 

to compute citation metrics and track them over time, using popular indices and easy-to-

read graphs. Scholars are encouraged to establish a profile, otherwise the value of a Google 

Scholar search is limited. In addition, authors can then control the content of their listings 

in Google Scholar to make sure all their work is represented. Author metrics include total 

citation counts, an author's h-index and i10 index. 

Keywords: Google Scholar profile, citation metrics, author metrics, h-index, i10 index. 

 

 

1. Увод 

В България научноизследователската 

дейност се оценява чрез международно приз-

нати показатели по три основни критерия: 

научни резултати, научен капацитет, нацио-

нална и международна разпознаваемост.  

Най-авторитетната база данни – Web of 

Science (WoS), показва, че през последните 

десетилетия България сериозно изостава по 

отношение на броя на международно видими-

те научни публикации. От 35-то място през 

1990 г. нашата страна е отстъпила до 59-то 

място през 2016 г. В класацията вече ни изп-

реварват редица държави, разглеждани до 

момента като страни от т.нар. „трети свят“. 

Подобно е положението и в класацията по 

брой цитирания, която е свързана с качество-

то на научната дейност. 

В средата на 2017 г. се забелязва лек 

напредък, но резултатите по различни показа-

тели потвърждават, че постепенно губим по-

зиции в международната научна общност. 

Въпреки недостатъчното финансиране в стра-

ната, наши учени и научни колективи все още 

са сред водещите в редица традиционно силни 

области [1]. 

Достъпът до качествени информационни 

ресурси подпомага развитието на науката и 

технологиите. В България национален достъп 

до лицензирани бази данни се осъществява от 

2009 г. По данни на МОН годишният абона-

мент за достъп до ScienceDirect и SCOPUS, 

поддържани от издателство Elsevier, възлиза 

на около 7.9 млн. лева за 59 научни организа-

ции и висши училища.  

За много изследователи публикуването в ав-

торитетни международни списания е недос-

тъпно по ред причини: финансови, езикови и 

терминологични проблеми, които възникват 

при превод на научната информация.  

Български научни списания 

Към 2014 г. България е представена с 46 

научни списания в SCOPUS и с 18 в Thomson 

Reuters. Съответно цели научни области, 

главно от обществените, хуманитарните и 

техническите науки, както и техните изследо-

ватели, нямат присъствие в световните бази 

данни. През 2017 г. в SCOPUS са представени 

66 български научни списания, предимно в 

областта на природните науки и медицината. 

Къде да публикуваме? 
Според новите изисквания за оценка на 

научноизследователската дейност не се пре-

поръчва да се публикува в научни списания, 

Естествени науки 

mailto:d.velisav@domain1.com


 

ISSN: 1311 2864, volume 32 (1), 2017 ISSN: 1311 2864, том 32 (1), 2017 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of Scientists  

Сливен, том 32 (1), 2017      Sliven, vol. 32 (1), 2017 

103 

 

които не са включени в Световната система за 

рефериране, индексиране и оценяване. 

Националният център за информация и 

документация (НАЦИД) публикува в сайта си 

„Списък на съвременни български научни 

издания, реферирани и индексирани в светов-

ноизвестни бази данни с научна информация”, 

представящ списанията, които са включени в 

световния информационен обмен, както и къ-

де се индексират и реферират [2]. Учените 

вече насочват вниманието си само към прес-

тижни научни издания. Числените показатели 

за значимостта на списанията могат да се про-

верят в базата данни Web of Science, изчисля-

ваща Импакт фактор (IF) на списанията и ба-

зата данни SCOPUS – отразяваща Импакт 

ранг (SJR). 

Избор на подходящо списание с висок импакт 

фактор може да се направи в Journal Citation 

Reports (JCR) - указател, в който чрез степен-

та на цитиране на списанията се определя 

тяхната научна стойност, а формалният изме-

рител е импакт факторът на всяко списание 

(Fig. 1).  

2. Видимост на публикациите 

В международните бази данни се забе-

лязва много слабо представяне на български 

научни издания, особено в областта на техни-

ческите науки. Справки за публикационната 

дейност на някои наши преподаватели, напра-

вени в Web of Science, SCOPUS и Google 

Scholar, показват незадоволителни резултати. 

Установи се, че утвърдени научни списания 

като: „Механика на машините“, „Машиност-

роене и машинознание“, „Топлотехника“, 

„Известия на СУБ – клон Сливен“, както и 

много др., които представят цели направле-

ния, и в които научната общност традиционно 

публикува, не са включени в изброените бази 

данни.  

Чрез преглеждане на научните издания “де 

визу” са открити над 280 цитирания, които не 

са отразени в световните бази данни. 

Авторите на научни статии и книги на бъл-

гарски език трябва да започнат по-активно да 

използват възможностите, които им предоста-

вят международните научни онлайн платфор-

ми, за да популяризират идеите си. Това че 

дадени научни резултати са публикувани на 

български език, не ги прави по-маловажни 

или по-незначителни. По-добрата видимост 

на научните резултати със сигурност ще пре-

дизвика интерес и ще спомогне за повече ци-

тирания [3]. 

 

 
 

Fig. 1. Най-престижните научни списания в 

областта на електротехниката и електро-

никата 

 

За да станат известни на международна-

та научна общност, тези публикации трябва 

да се представят в научни платформи, които 

осигуряват добра видимост и същевременно 

не поставят ограничения за публикуване на 

научни резултати. В случая като най-добра 

алтернатива се явява Google Scholar. 

3. Google Scholar (GS) - характеристики 

Google Scholar е специализирана търсач-

ка за научна информация, която стартира през 

2004 г. Предоставя лесен начин за неограни-

чено търсене на научна литература в интер-

нет. Google Scholar (GS) се стреми да класи-

фицира статиите по начина, по който го пра-

вят и изследователите. За всяка статия се взе-

ма под внимание: пълен текст, автор, издани-

ето, в което тя е публикувана, както и колко 

често на нея се позовават други научни статии 

и разработки.  
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Българската версия (Fig.2) на Google Scholar 

(Google Наука) е достъпна на този адрес: 

https://scholar.google.bg/ 

Обхват 

Академичната търсачка предлага почти 

неограничена вселена от научно съдържание.  

Обхваща ресурси от световните бази данни, 

но и такива, които се намират в електронни 

архиви за открит достъп, патенти, онлайн 

списания и др. Разполага с голям капацитет за 

търсене и може да е най-добрият начин за 

достъп до публикации в списания, които все 

още не са индексирани в други бази данни. 

Предлага преглеждане на 100 „топ“ списания 

на различни езици, подредени по тематични 

области и оценени по два индекса, изчислени 

за петгодишен период. 

Търсачката позволява прилагане на логически 

оператори, търсене по фраза, лимитиране по 

хронология и област на знанието, поддържа 

алгоритъм за изчисляване цитирането на до-

кументите. Включва и повече публикации на 

езици, различни от английски. 

Правила за индексиране 

Индексирането на списание обхваща 

процеса на включване в бази данни, репози-

ториуми и др., при покриване на определени 

критерии за качество и формат, които са спе-

цифични за всяка база данни. Процесът 

включва определяне на ключови думи и 

предметизиране на всеки документ в списани-

ето и синхронизирането му с речник/тезаурус 

по съответната дисциплина, което спомага за 

по-лесното намиране [4].  

Google Scholar индексира метаданните и пъл-

ния текст на научни и академични публика-

ции от всички формати и дисциплини. Индек-

сират се само научни статии. Търсачката е с 

академична насоченост и не включва попу-

лярни или отраслови списания. Прилага прос-

та политика на подбор, която се ограничава до 

количеството публикувани статии, тъй като 

изчислява само H-индекса на списания, които 

са публикували най-малко 100 статии за 5-

годишен период и изключва списанията, кои-

то не са получили нито едно цитиране. По 

същия начин се индексират статии в списания 

от уебсайтовете, подбрани документи от кон-

ференции и препринти от хранилища като 

arXiv, SSRN, NBER и RePEC [5]. 

 

 
Fig. 2.. Google Scholar (Google Наука) 

 

Алгоритъмът за класиране на Google 

Scholar отдава голямо значение на думите в 

заглавието. Разглежда само тези думи, които 

са включени директно в статията, но не и тех-

ните синоними. Честотата на използване на 

термините в пълния текст не оказва влияние в 

класирането на резултатите от търсене. GS не 

индексира текст, който е вграден в снимки. 

Използва различни алгоритми за класиране 

при търсене по ключови думи в пълния текст, 

търсене на ключови думи в заглавието, функ-

цията "свързани статии" и функцията "цити-

рано от". Алгоритъмът за класиране измерва 

броя на цитираните статии. Тъй като броенето 

на цитати оказва силно влияние върху класи-

рането на GS, може да се предположи, че по-

стари статии се намират по-често в топ пози-

ции, тъй като са имали повече време да бъдат 

забелязани и цитирани [6]. 

Търсене на публикации 

За разлика от обикновената версия на 

Google, която търси всички обществено дос-

тъпни уеб страници, Google Scholar използва 

собствен алгоритъм, за да идентифицира само 

онези документи, които имат научно съдър-

жание. Google Scholar извлича цитати от ре-

ферентните списъци на документи и ги избро-

ява като отделни резултати от търсенето, дос-

тъпни само като цитати без резюмета. Резул-

татите с най-голямо значение винаги се по-

казват на първа страница в списъка от търсе-

нето. Оценката на документите се извършва 

https://scholar.google.bg/
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на базата на няколко фактора, включваща и 

брой цитирания [7].  

Търсенето се реализира в много дисцип-

лини и източници: рецензирани публикации, 

научни разработки, книги, резюмета и статии 

от академични издателства, професионални 

общности, архиви, университети и други на-

учни организации.  

GS е много полезно средство за достъп 

до техническа литература. Проучванията в 

тази област показват тясна връзка между ма-

териалите, индексирани от GS с тези, включе-

ни в базата данни Compendex от 90-те години 

до днес. Google Scholar е ценен ресурс за ин-

женерите, особено за достъп до по-нова ин-

женерна литература, докато Compendex се 

препоръчва при по-задълбочени и ретроспек-

тивни търсения [8].  

4. Авторски профил в Google Scholar 

Регистрирането на профил в Google 

Scholar става все по-популярно сред членове-

те на научната общност. Предимството е, че 

системата автоматично изчислява позовава-

нията и h-index, ако авторът си направи про-

фил и въведе публикациите си. За да се акти-

вира и включи в резултатите от търсенето, 

авторският профил трябва да бъде публичен и 

да е потвърден с университетски имейл адрес. 

Ако данните са на английски, резултатите ще 

са по-добри.  

За идентификация на автора е необхо-

димо, освен в Google Scholar, да се регистри-

рат и авторски идентификатори в ORCID 

Identifier, ResearcherID, Scopus и др.  

Google Scholar Metrics - изчислява h-

index (индекс на Hirsch), h-core, h-mediian, 

както и изчисления за последните 5 завърше-

ни календарни години (h5-index, h5-core и h5-

mediian). Индексът на Hirsch (2005) става все 

по-популярен, тъй като измерва влиянието на 

учените чрез комбиниране на количествени и 

качествени измерители, т.е. включва оценка 

на броя на публикациите (количество) и тях-

ното цитиране (качество). 

Google Scholar Citations е безплатна 

услуга, която позволява на авторите да 

проверяват кой цитира публикациите им, 

показва графики и изчислява показатели 

за цитиране като h-index и i-10-index.
 
(Fig.3) 

Показателят i-10-индекс е създаден от Google 

Scholar и позволява лесно и ясно да се оцени 

производителността на един учен. Използва 

се във функцията Моите цитати.  

Индексът i-10 е броят на публикациите, 

които са цитирани 10 или повече пъти. Ин-

дексът i-n може съответно да бъде изчислен за 

всяко n, като i-5 (при оценяването на по-

млади автори) или i-100 (за сравняване на це-

ли отдели). Съществен недостатък на i-10 е, 

че се използва само в Google Scholar [9].  

 

 
Fig.3. Авторски профил в Google Scholar 

 

Учените проследяват цитиранията си, за 

да определят въздействието на своите публи-

кации. Google Scholar се използва и за измер-

ване и сравнителен анализ на университетска-

та публикационна дейност, най-често при ак-

редитации, атестации и вземане на решения, 

свързани с процедури по придобиване на на-

учни степени и заемане на академични длъж-

ности. Анализ може да се направи и на науч-

ната продукция на отделните факултети (ко-

лективна оценка на въздействието на колегия-

та или отдела). Много институции също разг-

леждат броя на публикациите и цитатите на 

своите експерти. 

Publish or Perish е софтуер за научни 

цитирания, използващ Google Scholar, за да ги 

открие, и система от измерители, за да калку-

лира и анализира резултатите. Анализира и 

представя следните показатели: общ брой на 

публикациите; общ брой на цитиранията; сре-

ден брой цитирания на всяка публикация; 

среден брой цитирания на автор; среден брой 

публикации на автор; процент на цитиранията 
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за определени години; различни индекси за 

научно цитиране. Най-използваните индекси 

са: H-index, E-index, G-index. Според анализа-

торите по-високият индекс на цитиране пред-

полага значим научен принос. Но ниският 

индекс не винаги е белег за липса на принос, 

защото може да се дължи и на други причини 

- работа в тясно специализирана област, пуб-

ликуване на език, различен от английски, 

главно в книги, а не в периодика. И Publish or 

Perish, и Google Scholar са безплатни и дос-

тъпни за всички потребители [10].  

5. Сравнителен анализ 

GS може да помогне за идентифициране 

на значителен брой уникални цитати, тъй като 

включва позовавания за всички академични 

публикации, независимо къде се намират.  

В някои научни области докладите от конфе-

ренции са много търсени, заради новостите, 

които съдържат, както и поради прекалено 

дългия срок, необходим за публикуването им 

в списание. Затова някои учени имат много 

цитати в GS, тъй като повечето им статии се 

публикуват и цитират предимно в сборници 

от конференции. За разлика от WoS, GS 

включва цитати от всички научни публика-

ции, независимо къде са се появили и не ог-

раничава цитирането само до първия автор, а 

отразява всички автори. WoS има по-

ограничен обхват на неанглийски източници, 

докато в GS покритието е далеч по-

изчерпателно [11]. 

Недостатъци на Google Scholar: 

Дублиране и включване на различни 

версии на едни и същи публикации; на цити-

рания в помагала, ръководства и др.; липса на 

уеднаквяване на имената; наличие на автоци-

тирания; липса на по-стари публикации и та-

кива, които често се цитират, но не са достъп-

ни в уеб.  

6. Заключение 

Слабата видимост на науката води и до 

слаба конкурентоспособност в международен 

мащаб. За да се повиши видимостта на публи-

куваните научни резултати, а оттам и тяхното 

цитиране, е необходимо да се използват въз-

можностите на интернет и на инициативите за 

отворена наука.  

Основното предимството на авторския 

профил в Google Scholar е, че при тематични 

търсения въведените публикации в профила 

автоматично се подреждат сред значими ста-

тии, включени в световните бази данни. Това 

дава шанс на авторите да бъдат забелязани и 

цитирани от други изследователи, работещи в 

същата област.  

На учените трябва да се осигури подкрепа за 

публикуване в престижни и с висок импакт 

фактор научни списания. Необходимо е ка-

чествените български научни издания да на-

мерят своето заслужено място в Web of 

Science и SCOPUS, което е възможно единст-

вено чрез ефективна държавна политика и 

финансиране.  
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Резюме: Статията представя разнообразие от атрактивни задачи, разработени на 

основата на дейностния подход в Blackboard Learn виртуална образователна среда. 

Въведените практически дейности по английски език очертават възможности за 

преподаватели и студенти да предложат богати отговори и решения на разработе-

ните задачи, както и различни начини за оценяване. Задачите се изпълняват в автен-

тична среда с цел развитие на четирите основни езикови умения. Ангажирането в 

дейности позволява консолидиране и разширяване на знанията извън учебния матери-

ал, предвиден за ниво А2 от Европейската езикова референтна рамка. Представените 

резултати от направеното сред студентите проучване относно ефективността на 

разработените практически задачи са интерпретирани и анализирани. 

Ключови думи: виртуална образователна среда, дейностен подход, практически 

езикови задачи, постижения. 
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Abstract: The paper presents a range of attractive learning tasks created and designed to 

satisfy the needs of language learners in Blackboard virtual learning environment. 

Practicalities of the task-based activities are outlined to demonstrate and provide the 

opportunity for teachers and students to build rich assignments and offer other means for 

evaluation. Being exposed to a much more varied language environment, students are 

supposed to perform tasks, personalised and relevant to them, in a natural context for the 

development of the four language skills. Understanding beyond the course material and ex-

tension of consolidation is provided. A survey carried out among students on the effectiveness 

of the activities indicates some findings, which are interpreted and analysed. 

Keywords: virtual environment, action-oriented approach, task-based activities, student 

achievement. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Виртуалната образователна среда, пред-

ставена от Blackboard Learn, която е не само 

система за управление на обучението, но и за 

разработване на онлайн курсове по различни 

дисциплини, предлага иновативни предизви-

кателства пред преподаватели и студенти, 

свързани с цялостна промяна на представите 

Естествени науки 

mailto:yuriiklissarov@abv.bg
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за аудитории и семинарни зали, за начините 

на учене и общуване. Един нов свят, който 

предоставя възможности за поддържане на 

постоянна връзка с учащите се и за получава-

не на обратна информация от тях относно 

степента на усвоеното учебно съдържание, 

придобитите компетенции, напредъка и пос-

тиженията на студентите. Blackboard Learn 

създава персонализирано и самостоятелно 

организирано учебно пространство, насърчава 

активността на учещите, тяхната креативност 

и провокира мисленето. Освен това осигурява 

технологична подкрепа за преподавателите, 

свободна и безгранично-разширяема интер-

нет-базирана платформа за обучение, позво-

лява прилагането на диференциран подход в 

обучението и по-ефективна индивидуална 

работа със студентите в нехомогенни групи. 

Наборът от интерактивни инструменти, 

включващи дискусия, блог и журнал, както и 

структурата на системата позволяват не само 

презентиране и предаване на знания, а анга-

жиране на обучаемите посредством извърш-

ване на дейности. Фокусът е насочен върху 

обогатяване и разширяване на натрупания 

опит на учещите, бързо предвижване и усвоя-

ване на актуалната информация, развитие на 

чувството за принадлежност към определена 

общност, общността на знаещите. 

Електронното обучение дава възмож-

ност на студентите да участват в дейности, 

които насърчават и спомагат процеса на учене 

по един по-ефективен начин. Такива дейности 

включват дискусии, решаване на самостоя-

телни задачи или в група, дидактически тес-

тове. Осъществената моментна обратна връз-

ка позволява на студентите да получат ин-

формация за своя напредък, както и да се ос-

ведомят за направените грешки, които ще мо-

гат да избягват в бъдеще. Целта на създатели-

те на тези курсове на обучение е да разширят 

набора от дейности в подкрепа на ученето и в 

контекста на електронното обучение. Тези 

дейности могат да се конфигурират свободно 

в зависимост от характера на учебния процес 

и по този начин може да се оформи напълно 

свободно маршрута на учене на отделния сту-

дент. На разположение са и множество инст-

рументи, които подпомагат съвместното уче-

не и работа - блогове, журнали, дискусии, 

виртуална класна стая. Основната задача на 

платформата се свежда до предоставяне на 

обучаващите и обучаваните на възможно най-

добрите инструменти за осъществяване про-

цеса на обучение и учене. 

Най-голямото предимство в 

използването на Blackboard по отношение на 

дидактическите материали за езиково 

обучение е възможността за разработване на 

интерактивен курс на обучение с помощта на 

различни медии. За дизайна на такъв учебен 

курс Кеънкрос и Маниън твърдят, че ключът 

се крие в разработването на учебни дейности, 

които ангажират учещия се в познавателно 

отношение. Това са дейностите, които го 

карат да мисли за представяното учебно 

съдържание: какво е неговото значение, как се 

съотнася към останалото съдържание, как то 

може да бъде приложено и в какъв контекст 

[1]. 

2. СЪЩНОСТ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

Учебната дейност се разглежда като 

особен феномен, особен вид дейност, който не 

съвпада изцяло с такива понятия като учене, 

обучение и усвояване при цялата им взаимос-

вързаност. Тя е насочена към творческото 

преобразуване на изучавания обект, позволя-

ващо да се овладее теоретичното мислене, т.е. 

такова изучаване на материала, при което се 

изяснява произходът, формирането и развити-

ето на предмета или явлението [3].  

Главен метод на обучението е 

решаването на учебни задачи, т.е. за да 

овладеят учебната дейност, учащите се трябва 

системно да решават задачи. Основното 

различие на учебната задача от всякакви 

други задачи се състои в това, че нейната цел 

и резултат са в изменението на самия 

действащ субект, а не в изменението на 

предметите, с които действа учащият се. В 

основата на този процес е дедуктивният 

подход: вместо да бъде обучаван да изпълнява 

всяка конкретна задача, на ученика се 

предоставя възможност на основата на вече 

известния му алгоритъм за действие сам да 

търси общи подходи за решаване на частните 

задачи от един или друг клас.  
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Основни компоненти на структурата на 

учебната дейност са: 

• осмисляне на учебните задачи от 

ученика. Учебната задача е тясно 

свързана със съдържателното 

(теоретическото) обобщение, тя води 

ученика към овладяване на нови начини 

за действие. Приемането от него на 

учебната задача за „себе си”, нейното 

самостоятелно поставяне е тясно 

свързано с мотивацията на ученето, с 

превръщането на учащия се в субект на 

дейността. 

• осъществяване от ученика на учебните 

действия. Те са насочени към 

обособяване на всеобщите отношения, 

на водещите принципи, на ключовите 

идеи, моделирането им и тяхното по-

нататъшно конкретизиране и обратно, 

т.е. от модела към обекта и от обекта 

към модела. 

• изпълнение от самия учащ се на 

действията, свързани с контрола и 

оценяването. 

Формирането на учебната дейност е 

продължителен процес, който отначало се 

осъществява в съвместната дейност с учителя, 

с връстниците. В зависимост от 

усъвършенстването на всеки един неин 

компонент и на преходите помежду им 

постепенно учащият се превръща в субект на 

осъществяваната от него дейност. От 

изключително важно значение е в хода на 

формирането на тази дейност да се създават 

условия тя да придобива личностен смисъл. 

На основата на вече известен алгоритъм за 

действие студентът сам търси общи подходи 

за решаване на частните задачи от един или 

друг клас и постепенно се превръща в учащ 

се, т.е. в изменящ и усъвършенстващ самия 

себе си човек. 

3. УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НИВО А2 В 

BLACKBOARD LEARN 

Осъществяването на езикови дейности 

позволява на учителите да дадат на студенти-

те полезна обратна връзка за степента на ре-

шената езикова задача, предназначена за 

формиране и развитие на уменията за говоре-

не, писане, четене или слушане (практическа 

задача от реалния свят или от класната стая), 

което от своя страна води до разширяване и 

затвърдяване на знанията и развитие на ком-

петенции.  

Разработените авторски задачи по анг-

лийски език в Blackboard за ниво А2 развиват 

четирите езикови умения в съчетание с позна-

вателните, академичните и комуникативните 

умения. Продуктивните упражнения имат 

дейностен и интегративен характер. Всички те 

са създадени на основата на оригинален анг-

лийски текст и се определят като автентични 

практически задачи. Те се основават на прин-

ципа на учене чрез сътрудничество, който 

насърчава пренасянето и разпространението 

на знания между учещите се. По този начин се 

научават не само понятията, които се обсъж-

дат, но и е пример за това как тези термини се 

използват в различните контексти от реалния 

живот. Активното конструиране на собствено 

значение и включване на различни гледни 

точки е присъщо за социалните конструкти-

висти, които вярват, че обучението може да 

бъде засилено чрез фокусиране върху автен-

тични дейности, които да отговарят на очак-

ванията за значимо взаимодействие и допри-

насят за растежа на електронното обучение. 

Езиковедите очертават характеристиките на 

автентичните езикови задачи по различен на-

чин. Херингтън, Оливър и Рийвс идентифи-

цират десет ключови отличителни черти: 1. 

Значение и приложение в реалния свят. 2. Ус-

ловието на задачата не е рестриктивно, което 

позволява на учещите се да определят задачи-

те и подзадачите, необходими за изпълнение 

на дейността. 3. Включват сложни задачи, 

които се разработват от студентите в течение 

на продължителен период от време. 4. Осигу-

рява се възможност за разглеждане на задача-

та от различни гледни точки с помощта на 

разнообразни ресурси. 5. Студентите могат да 

си сътрудничат, докато разработват задачата. 

6. Позволяват размисъл и рефлексия. 7. Ин-

тегрират се и могат да се прилагат в различни 

тематични области като водят до резултати 

извън специфичния домейн. 8. Безпроблемно 

се интегрират с оценката. 9. Създават завър-



 

ISSN: 1311 2864, volume 32 (1), 2017 ISSN: 1311 2864, том 32 (1), 2017 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of Scientists  

Сливен, том 32 (1), 2017      Sliven, vol. 32 (1), 2017 

111 

 

шени продукти на крайния етап, които не 

служат за подготовка на следващата стъпка от 

изпълнението на задачата. 10. Позволяват 

конкурентни решения и различни резултати 

[2]. 
Създадените езикови и интегративни за-

дачи в Blackboard по английски език за ниво 

А2, съгласно Европейската езикова рамка, 

ангажират студентите в процеса на учене и 

насърчават усвояването на знания чрез създа-

дената поредица от практически задачи към 

всеки модул от разработеното учебно съдър-

жание. Те консолидират и тестват усвоените 

знания и езикови умения за говорене, слуша-

не, четене и писане. Разработени са с цел на-

сърчаване на автономното учене, мотивирано 

от теорията и добрите практики за ефективно 

независимо учене и на основата на методи-

чески издържано структурирано учебно съ-

държание. 

Предоставеният набор от дидактически 

задачи е с интерактивно оценяване (попълва-

не на празните места, вярно или грешно, 

множествен избор, съпоставяне). Включени са 

различни медии, както за представянето на 

учебните материали по атрактивен начин, 

така и за решаването на различните практи-

чески задачи, за да се отговори на нуждите на 

студентите за по-лесно, забавно и по-бързо 

усвояване на езика. Преподавателят в същото 

време има възможност да проследява дей-

ността на студента, да го насочва и да му оп-

ределя пътя за учене. Може да изготвя статис-

тически отчети, генерирани от самата систе-

ма, за напредъка и успеха както на всеки от-

делен ученик, така и за цялата група.  

Задачите за четене са всъщност задачи 

за разбиране и осмисляне на информацията 

чрез съкращаване, преосмисляне и интерпре-

тация. Разработените задачи за четене са 

свързани с дидактичен тест за цялостно или 

детайлно разбиране на текста. Голяма част от 

тях са вградени в самия тест, така че студен-

тите да имат възможност едновременно да 

следят текста и да решават задачата към него. 

Към някои от текстовете има вградени кар-

тинки или други изображения като по този 

начин се осъществява по-добра нагледност, 

автентичност и културно измерение. (Фиг. 1)  

Упражненията за слушане представляват 

запис (например диалог, интервю) и в повече-

то 

случаи той е от YouTube, интегриран в плат-

формата. Записите са вградени директно, 

 

 
Фиг. 1. Задача за четене с разбиране в Blackboard 

 

което позволява на учещите се да ги слушат 

многократно, докато отговарят на поставени-

те въпроси. Видеодейностите също са създа-

дени от вградената в платформата мултиме-

дия. Видеоклиповете, които отразяват темите 

и автентичния език, са вградени в тестове под 

формата на въпроси и отговори с Вяр-

но/Невярно или Попълнете празното място. 

Възпроизвеждат се чрез Windows Media 

Player. Както при аудиофайловете, така и при 

видеоклиповете студентите могат да гледат 

видеото по едно и също време, докато отгова-
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рят на въпросите към теста. Освен това те 

имат пълен контрол върху възпроизвеждане-

то. Създадените тестове акцентират на цялос-

тното разбиране или употреба на езика в кон-

кретна ситуация и дадени участници. Чрез 

използването на видеоклипове се дава въз-

можност за прилагане на качествени ресурси 

и се предлага на учащите се лесен достъп до 

медиите, което несъмнено се свързва с по-

голямо разнообразие в процеса на обучение. 

Водещо място заемат продуктивните 

упражнения, които са предназначени за съз-

даване на самостоятелен текст с или без опо-

ри, базират се на интернет проучване, на 

прослушан или прочетен текст. Тези задачи 

играят основна роля в процеса на трансфер на 

придобитите знания и тяхната употреба в раз-

личен и нов контекст. Основани на методи-

ческия подход на прогресията от теория към 

упражнения за консолидиране, а оттам към 

реализация на знанията и уменията на прак-

тическо ниво те се оказаха най-интересни, с 

най-голямо предизвикателство към студенти-

те и с най-високи резултати. Всички заложени 

от този тип задачи са с отворен и гъвкав ха-

рактер. Те съчетават разбиране и осмисляне 

на оригинален английски текст и неговото 

използване в конкретна ситуация с определе-

ни участници. Вариантите са различни: 

• проучване на сайт, отговор на въпроси, 

направа на преценка и създаване на собствен 

текст. Пример: задачата, свързана с информа-

ция за Окото на Лондон, Модул 7 (Фигура 2). 

• резюмиране на прослушан текст (Мо-

дул 10. Eat Well. Video. This is Britain. Food. 

10. Blog: Video. Моля, гледайте видеото и 

след това създайте блог, в който накратко да 

резюмирате съдържанието на прослушания 

текст на български.) 

• даване на инструкции и указания (Мо-

дул 2): Разгледайте двете карти (като прика-

чени файлове). Представете си, че трябва да 

дадете подробни указания по тях: от пощата 

до колежа (по карта 1), от колежа до супер-

маркета (по карта 2), от супермаркета до 

Burger Bar (по карта 2). Като ориентири из-

ползвайте автобусни спирки, кръгови движе-

ния, светофари и пр. (bus stop, roundabout, 

traffic lights, etc.) 

• изготвяне на автобиография въз основа  

 

 
Фиг. 2. Пример за учебна дейност: Модул 7. 

 

на прочетена информация (Модул 4. Steve 

Jobs 

Biography): Моля, прочетете внимателно нас-

тоящия текст за живота на Стийв Джобс. Ва-
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шата задача по-късно ще бъде да си предста-

вите, че сте на негово място и да  

изготвите CV на базата на тази информация. 

• Описание и разказ чрез изготвяне на 

семеен албум и проследяване на семейното 

дърво. (Модул 1). Фигура 3 представя пример 

за дейности към един модул: 

 

• An Example of Learning Activities based 
on a Module:

 
Фиг. 3. Разработени дейности към модул 

 

Студентите решават задачите и готовите 

отговори се подават в платформата. Те се 

оценяват от преподавателя и обучаемите по-

лучават обратна връзка за напредъка и за 

грешките. Някои от решенията са дадени в 

Приложението (Фигура 1 и Фигура 2). 

Практическите задачи се оценяват от 

курсистите в проведено анкетно проучване. 

Сумата от количествените оценки Отлично и 

Много добро съответства на качествената 

оценка Разнообразни, приятни и полезни, а 

оценките Добро и Средно – на Добре. И в два-

та случая оценките за предложените езикови 

дейности са много високи и се разполагат в 

диапазона от 86% до 91%. На Фигура 4 са съ-

поставени техните качествени и количествени 

оценки. 

 

Как оценявате предложените Ви дейности?

63%
23%

10% 2%

0%

2%
Отлично

Много добро

Добро

Средно

Слабо

Неотговорени

 
Фиг. 4. Количествени и качествени оценки на учебните дейности 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Удовлетвореността на студентите от 

електронното обучение по английски език се 

заключава на първо място от наличието на 

преподавател, на второ - от създадено сътруд-

ничество между самите студенти и препода-

вателя и на трето, но не на последно място – 

от развитото чувство за принадлежност към 
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определената общност. Успешно създадената 

онлайн образователна общност по дисципли-

ната Английски език доказа, че студентите се 

подкрепят и си помагат, за да постигнат това, 

което те сами не могат да направят. Препода-

вателят, конструирал дистанционния курс на 

обучение, е ангажирал студентите в осъщест-

вяването на учебни дейности за решаване на 

езикови задачи и учащите се са приели пре-

дизвикателството да работят в новата учебна 

среда, като са постигнали напредък в усвоя-

ването на езика. Тези успехи на преподавате-

ля и на студентите определено се дължат на: 

• изградената общност от студенти и пре-

подавател, обединени от чувство за при-

надлежност към изучаващите английски 

език; 

• създадените условия за развитие и усъ-

вършенстване на умения за четене с раз-

биране, слушане, писане, водене на диа-

лог; 

• възможността преподавателят да полу-

чава веднага обратна информация за 

постиженията, затрудненията и пропус-

ките на курсистите и своевременно да 

внесе необходимите корекции; 

• използването на интерактивните инст-

рументи блог, журнал и дискусия, които 

правят обучението различно от традици-

онното – забавно, интересно и увлека-

телно.  

 

5.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
Фиг. 1. Решение на задача от Модул 2. 
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Фиг. 2. Решение на задача от Модул 7. 
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Abstract: The texture profile analysis is typically used, when accurate description of texture 

profile characteristics of the food is required. This technique provides a universal language 

for intercommunication between scientists, food and beverage suppliers, marketing 

specialists and end-users. An understanding of the texture profile of a product helps produc-

ers to determine those characteristics that affect the consumer's behavior on the market. 

The present article analyses the impact of the hardness, elasticity, chewiness and gumminess 

of the rice cake on the resilience of the rice cake. A linear regression model is proposed, 

which predicts the value of the texture profile parameter: resilience of rice cake, when a data 

about texture parameters: hardness, elasticity, chewiness and gumminess is available. 

Key words: texture profile, rice cake, linear regression model, statistical software R 

 

 

1.  INTRODUCTION 

Texture profile analysis (TPA) of the food 

products helps specialists better understand how 

the food is felt into the oral cavity and how it de-

termines customer’s taste. [6,7] 

Measurements of the specific food prod-

uct’s characteristics are usually done through 

pressing of the samples (the tasting). After that 

follows calculation of the force required to obtain 

deformation of the products. 

The main texture profile parameters are the 

following [5]: 

 Hardness – it characterizes the initial power 

of the deformation; 

 Cohesiveness – it presents how the item 

holds together; 

 Viscosity – it characterizes flow rate; 

 Elasticity – it specifies the rate at which the 

deformed sample recovers; 

 Adhesiveness – rate at which item comes 

away from probe (instrumental) or roof of 

mouth/teeth (organoleptic)  

 Resilience – measurement of how a sample 

recovers from deformation in relation to 

speed and forces derived; 

 Brittleness (Fracturability) – the initial 

force needed for a material to fracture; 

 Chewiness – energy required to chew a sol-

id food until it is ready for swallowing; 

 Gumminess – energy required to disinte-

grate a semisolid food until it is ready to 

swallow. 

Often it is used so-called "test of the two 

bites" as it mimics the mouth’s biting activity 

(first bite) and shows how the food behaves in a 

physical sense in the mouth during chewing (se-

cond bite). The positive part is that through one 

single test, it is possible to measure food products 

with heterogeneous consistency. 
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In fact we can add in the listed above tex-

ture profile parameters even more different char-

acteristics which are specific to selected food 

products. For example, mouth coating and melt 

rate are used to describe ice cream much better 

than hardness or chewiness.  

Instrumental TPA has been widely used in 

cases when the product is placed on the tool and 

it is compressed. [2] This action characterizes the 

chewing and helps to create the curve of defor-

mation. The power applied to so-called "first 

bite" and "second bite" is measured against the 

amount of deformation of the food sample for 

analysis. The results of the measurement of all 

attributes are analyzed by the software, uploaded 

in TPA instrument. The samples of the current 

research are prepared using exactly the same 

manner and the test is repeated 41 times for relia-

bility. [1] 

 

2.  TEXTURE PROFILE OF RICE CAKES 

WITH ADDED HYDROCOLLOIDS 
Measurement of hardness, elasticity, 

chewiness, gumminess, and resilience of rice 

cake products with added hydrocolloids (xanthan 

gum, guar gum and combination) are studied, 

where diffrenet concentration of the 

hydrocolloids are applied (0.45, 0.9 and 1.5%). 

41 samples of rice cakes are prepared. The texture 

profile parameters of the cakes are examined 

through the method of texture profile. The 

samples are formed by two slices placed one 

above the other, meanwhile each slice is cut off a 

circular shape as much as 15 mm thick. For each 

sample and each day of the research, the two slic-

es are tested at four points. 

The texture profile parameters are measured 

using a StableMicroSystems TA-XT2Plus texture 

analyzer, the cylindrical sensor has got a diameter 

of 25 mm and the force applied is 1 m /s 

compression deformation fixed to 15 mm. The 

time of the session is exactly 5 seconds between 

two strokes.  The parameters has been examined 

by the texture profile analysis are defined as: 

1. Hardness - maximum value of the force of 

the initial strain; 

2. Resilience - the ratio between the work 

done for deformation to the maximum force of 

the initial strain to reach a force of 0 Newton and 

work for deformation; 

3. Elasticity - the ratio between the maximum 

force for deformation of the second to the first 

compression; 

4. Gumminess - the energy needed for the 

"second bite"; 

5. Chewiness - the energy needed for the "first 

bite". 

The main purpose of the research is to 

determine how the hardness, elasticity, gummi-

ness and chewiness of rice cakes affect their resil-

ience. 

 

3.  LIEAR REGRESSION MODEL 

ABOUT THE STRENGHT OF FOOD 

PRODUCT: RICE CAKE  

Regression analysis is an approach for 

modelling of dependencies between two or more 

random variables. Due to the number of 

explanatory variables, which are also called 

predictors, the regression models are single-factor 

and multiple linear regression. In the regression 

models, the dependent variable is so called a 

response variable. Through the regression 

analysis the researcher seeks to answer the 

following questions: 

1. 1Are the values of the response variables 

affected by the predictors? 

2. What is the functional relationship between 

the values of the variables? Or: Can we find an 

appropriate model and can we estimate its 

parameters? 

3. Is the designed model adequate? Or: How 

much does the prognosis match to reality? 

4. What can we expect from a response 

variable if other predictor values set is used? Or: 

Let’s us predict! 

Multiple linear regression models describe 

the relationship between one process and two or 

more processes, who play the role of factors. 

Generally the multiple linear regression model is 

presented by the formula:  

Yi = f (X
1

i , X
2

i ,.. , X
k
i ,εi). 

Once we have designed the model, we can 

predict the texture profile characteristics, in our 

case it is the resilience of the rice cake.  We have 

to find the expected value of Y, which we denote 

by Ŷ and it is appointed as Ŷ=f(X). The 

differences between the observed values for Y 

and the expected value of Y are so called 

residuals. In the model they are randomly 
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distributed and independent from each other. The 

smaller is the absolute values of the residuals, the 

better it describes the observed values of the 

regression model. 

We consider the following multiple linear 

regression model: 

 

      

 

Where: 

 Y is the resilience of the rice cake; 

 X1 is hardness of the rice cake; 

 X2 is elasticity of the rice cake; 

 X3 is chewiness of the rice cake; 

  X4 is gumminess of the rice cake; 

  βi, i=0,1,…,4, are coefficients of the model; 

  is the error and ε ∈ N(0,σ2), i.e. we suppose 
that the errors of the observation are independent, 
normally distributed random variables with expecta-
tion equal to zero. [4] 

 

4. LINEAR  REGRESSION  MODEL 

USING  R  ENVIROMENT  

 

When it is used  a 

free software environment for statistical compu-

ting and graphics, named R, the data of all availa-

ble variables can be visualized by function: 

pairs(). [3] The graphics provides us some 

guidance how to design the linear regression 

model and also outlines the peculiarities of the 

data. In our current case, the following graphics is 

presented on Figure 1.  

We are interested to predict the value of the 

dependent variable Y, where the value of Х1, Х2, 

Х3, Х4 , or so called predictors, are fixed. It is wide 

known that if the value of texture profile parame-

ters: hardness, elasticity, gumminess and chewi-

ness are equal to 0, thus will immediately mean 

that the value of resilience parameter will be 

equal to 0. Therefore we will design a linear re-

gression model, where the value of β0 will be 

equal to 0, i.e. β0=0. 

 

 
Figure 1. Visualizations of data about the texture profile 

 

The linear regression model is presented 

with the following equation of interest:  

 

The errors are independent normally dis-

tributed variables, where the mean is equal to 0 

and the standard deviation σ
2 

is a constant.  

If a statistical software R is used, the func-

tion lm() calculates the values of the coefficients: 

βi, i=1,…,4. 

The information concerning model fit is the 

following:  

lm(formula = table$y ~ table$х1 + table$х2 

+ table$х3 + table$х4 - 1) 
 
Residuals: 

      Min            1Q             Median          3Q            Max  

-0.028103    -0.010514   -0.000225    0.011061   0.041646  

 

Coefficients: 
                    Estimate                  Std. Error    t value     Pr(>|t|)     

table$X1  -0.011481  0.001318     -8.708  1.73e-10  *** 

table$X2   0.425498  0.019901   21.381   < 2e-16  *** 
table$X3    0.027553  0.006691    4.118  0.000206  *** 

table$X4  -0.016236  0.006704     -2.422 0.020462  * 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.01729 on 37 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.9964,    Adjusted R-squared:  0.996  

F-statistic:2568 on 4 and 37 DF, p-value:<2.2e-16 
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As a result we have built the following 

model: 

 

                            

                         

 

Where Ŷ is the expected value of the resili-

ence of  the rice cake, X1 is hardness of the rice 

cake; X2 is elasticity of the rice cake, X3 is chew-

iness of the rice cake,  X4 is gumminess of the 

rice cake.  

The submitted results contain:  

 table, named  Residuals, which includes 

summaries characteristics of the residuals; 

 table, named Coefficients, which contains 

the estimates of the coefficients of the model  and 

their standard errors. The table also contains 

the t statistics and the corresponding p-values for 

testing whether each parameter is significantly 

different from zero; 

 Residual standard error is estimated and it 

is equal to 0.01729; 

 Other meaningful coefficients of the re-

gression model.  

The adjusted R-square is 0.996, which 

means that the current model describes 99.6% of 

the available data.   

The null hypotheses for significance of re-

gression coefficients are rejected. Alternative 

hypotheses are accepted. The p-values are lower 

than the significance threshold of 0.05, which 

describes that the coefficients βi, i=1,…,4, have 

significant impact. 

Through statistical software R we have 

produced two more useful plots: Residuals vs 

Fitted values graphics and Normal Q-Q graphics.  

It is visible on Figure 2, that the residuals 

are randomly scattered as a cloud. The normal Q-

Q graphics represents us that the residuals lay on 

a diagonal line. It is possible to make the assump-

tion that the requirements for independence and 

normality of the errors of the model are fulfilled. 

Therefore the main objective: designing of an 

adequate model, which describes the impact of 

hardness, elasticity, gumminess and chewiness of 

rice cake to the resilience of rice cake has been 

achieved. Using the described model, the values 

of texture profile parameter resilience of rice cake 

can be predicted if we are aware of the predictors 

of the model, in our case they are the texture pro-

file parameters: hardness, elasticity, gumminess 

and chewiness. 

 

 
Figure 2. Graphics of Residuals vs Fitted values 

graphics and Normal Q-Q graphics 

 

5. CONCLUSIONS  

The texture profile analysis is a 

sophisticated tool that accurately describes the 

texture characteristics of food products. 

Typically, the texture profile curve of dough in-

cludes the measurement of the following 

parameters: hardness, elasticity, resilience, 

cohesiveness, gumminess and chewiness. Typi-

cally the resilience, measured when the dough is 

prepared, is an important indicator, used in 

rheology. It demonstrates dough’s ability to 

recover its structural and mechanical properties 

after mechanical treatment. It directly influences 

the quality of the final product. 

We designed a linear regression model, 

which describes the influence of hardness, 

elasticity, gumminess and chewiness of rice cake 

on its resilience. For the impact of the hardness, 

elasticity, gumminess and chewiness of the rice 

cake on the resilience of the rice cake, we can 

summarize the following conclusions: 
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1. When we increase the elasticity of the 

rice cake by one unit, its resilience increases by 

0.4255 units. 

2. When we increase the chewiness of the 

rice cake by one unit, its resilience increases by 

0.02755 units. 

3. When we reduce the hardness of the rice 

cake by one unit, its resilience increases by 

0.0115 units. 

4. When we reduce the gumminess of the 

rice cake with one measuring unit, its resilience 

increases by 0.016 units. 
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Abstract: In our modern world a great part of storing, modelling and analyzing data is be-

ing done in an automatic way by machines and much less is done manually by humans. The 

main advantages of machine processing are fast actions and less chance of error. To be a 

part of this world trend a great margin of software companies develop their business into us-

ing cloud services. This tendency is being observed also in the software firms that deal with 

the creation of systems for mathematical and symbol model simulations. Such step has been 

taken in the pioneering company AnyLogic Cloud. The development of this branch is creat-

ing the foundations of durable trends leaving more and more tasks to such distant services. 

For example, such task can be the analysis of incoming results of a completed simulation of 

mathematical model and the determination of the stage of completion as well as forecasting 

the results. The creation of such system requires deep analysis of the cloud computing prob-

lem. Stable foundation is required and this can be any simple cloud system such as CDH[1]. 

The aim is the addition of a module that analyses the incoming data and reports the change 

and development of the mathematical models. To achieve this aim in the general cases it is 

advised to expand an already existing architecture. After a long analysis a decision has been 

taken to use an already established architecture that will be expanded with the implementa-

tion of a Domain Driven Design Architectural Style (DDD). This advancement includes the 

separation of different projects, so a guarantee of independence can be reached. Build in 

such a way the cloud system presents the users with a fast and reliable environment for stor-

ing of mathematical models as well as a tool for simplified analysis of simulation results. The 

exportation of the simulation environment made the storing system autonomous from the oth-

er modules.  

Keywords: cloud system, cloud computing, mathematic models, simulation, system architec-

ture. 

 

 

1. INTRODUCTION 
In the age of high tech technologies a great-

er part of the analytical work is being done with 

the help of software systems equipped with com-

plicated mathematical algorithms for computing. 

The trend of these automations is the reduction of 

the error count and the shortening of the required 

time to complete such tasks. In the early stages 

the development was aimed towards desktop sys-

tems like [2], [3] and [4]. However with the ad-

vance of mobile services it changed towards the 

web. This pattern can be observed also in big 

scientific centers that research software solutions 

for simulating processes. Example for such com-

pany is AnyLogic Cloud [5]. Their system pro-

vides different products in a cloud that enables 

remote access. To increase the quality of such 

services the need of presenting availability of 

analysis of incoming data is required as well as 

the forecasting capabilities.  

The aim of this paper is to develop and in-

tegrate functionality that delivers already devel-

oped prototypes of cloud services like [1] with 

the availability of closer and more specific inte-

gration of systems that deal with real simulations. 

For such aim to be accomplished a certain change 

of advancement and change in the architecture of 

the application is required with the idea of escap-
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ing limited capability for expansion with different 

autonomous analysis modules. The future devel-

opment of the project has predetermined the 

change of the architecture with another that will 

advance the process without making sufficient 

changes to the current and also provide future 

support capability. When choosing the new ad-

vancements of the prototype two main factors 

were taken into account to achieve high level of 

abstraction that will allow easy automation and 

capsulation of different modules as well as keep-

ing the structure in a way that will allow future 

developments. 

2. ADVANCING THE ARCHITECTURE 

WITH DOMAIN-DRIVEN DESIGN 

(DDD) ELEMENTS 

The change in architecture of one applica-

tion with the aim to expand functionality in most 

cases means full rewriting, which by itself re-

quires a load of resources and effort. There is 

another solution and it is the expansion of the old 

architecture with new elements. However it is not 

that perfect as excessive difference from basic 

functionality may lead to low quality of code 

(spaghetti code). To avoid such issues when cre-

ating the new module for prototype [1] two sim-

ple rules were followed: no change to the already 

existing and working code to be made and no 

increase in the level of abstractions, except the 

cases that require such changes. The presentation 

of common terminology in the project is a man-

datory part of the understanding of a project and 

irreplaceable step in the creation of DDD ele-

ments. The next step was the taking of the core of 

the database connection module, that is made 

with the Repository Pattern and rewrite it. In its 

foundation the template works with entities that 

represent objects and this allows the easy passage 

towards domains. To complete the process of 

transforming the identified common elements of 

entities have to be taken out in separated object 

variables. This step increases efficiency and reuse 

of code. All these elements were separated into 

standalone project called CDH.Domain. Abstrac-

tions and interfaces that describe the foundation 

of domains and DDD architectures were also sep-

arated in different project named 

CDH.Infrastrucutre. To increase the discretion 

when transferring data between different parts of 

the core and modules, data transfer objects (DTO) 

were introduced. With the change from entities to 

DTO-s, specific checks are being made towards 

incoming data from business logic point of view. 

When registering a problem, the first step is to 

decide its critical level and the second step is to 

decide if it were to be left to emerge and visualize 

towards the client with an informing manner. An 

example table with steps is required to transit 

from N-tier architecture towards N-tier with DDD 

modularity:

STEPS Steps in the project 

Definition of terminology Define language to the specifics of the project. 

Determination of Abstraction Level Average Abstraction Level. Change is made only if 

this does not disturb the level of abstraction. 

Create a Domain Structure Separate common parts of entities into separate 

"object variables" to create domains. 

Separation of individual modules Separate a large part of the important functionality 

of the project into separate modules in order to 

achieve atomicity. 

 

Table 1. Steps to transform n-tier architecture to modular system 

 

3.  CREATION AND DEVELOPMENT OF 

THE FUNCTIONALITY OF DIFFERENT 

MODULES 

The next step in the creation of a separate 

module for analysis of data is the realization of 

functionality of collection of results. To achieve 

this an extension of part of the functionality is 

required. The functionality that had to be extend-

ed was the inquiry module. In its foundations, this 

module makes inquiries only when asked. To 

achieve independence of inquiry and manual in-

tervention and automatization, the module suf-
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fered major rework and was exported as separate 

project called CDH.ResultProcessor. When in-

formation about the model of the distant device 

arrives and it is loaded into the database, the 

module starts to cycle inquiries for output data 

while in the meantime it keeps the parallel inquir-

ies. To achieve this a new separate project was 

created that checks a specific time period if the 

process has finished. If the process is not being 

defined a new inquiry is being made and it is  

loaded into a dynamic stack until a specific time 

in which this has to happen. When changing the 

architecture, the separation of the service imple-

mentation module into two different modules was 

imposed. The first one is the core 

CDH.AppServices that summarizes and repre-

sents the whole logic that describes the types of 

services. This part summarizes in itself five gen-

eral components of abstractions which are: Inter-

faces, Implementation (containing the general 

services), Messaging (describing the main types 

of communication), Exceptions (uniting all the 

messages of errors and results of invalid data) and 

ViewModels (different objects from different 

services). The second project is 

CDH.WebServices and it plays the role of mid-

dle-man that provides the consumption of the 

general services of the system. The module 

CDH.WebServices represents in its core the 

Bridge design pattern. 

4.  DATA ANALYSIS MODULE 
The module for data analysis 

(CDH.CompareAnalyzi) is responsible for the 

analysis of incoming data. When achieving a re-

sult the system analyses it and checks the re-

quired flag which signalizes for end of communi-

cation. If such flag is being found, the system 

appoints a new inquiry and sends the signal to-

wards the wait queue. The system has two general 

channels for communication and they are: the 

new CDH.ResultProcessor and CDH.WebApi, 

which presents RESTful services that provide end 

full functionality of the cloud service to the end 

client. When data arrive the module from com-

munication it is being processed and validated 

before being recorded. After the processing is 

being done, further analysis of the already stored 

and received information is being made. Then a 

description of the progress of the mathematical 

model simulation is being made. After the end of 

this analysis the information is being visualized 

and presented to the user. 

 

Fig 1. Simple diagram of processes in the sys-

tem 

The analysis of data is being made in a step-by-

step computation of the future results. Everything 

happens based on a coefficient that is being set by 

the architect of the model in advance. 

The following code is part of the module 

CDH.ResultProcessor, which sends data for anal-

ysis towards CDH.CompareAnalize, as well as 

there are queries for new results: 

while (true) { 

var ea = (BasicDeliverEventArgs) 

consumer.Queue.Dequeue(); 

var body = ea.Body; 

var message = SerializationU-

til.Deserialize<Result>(body); 

try { 

Console.WriteLine(" [x] Received request by 

{0}: With Subject {1} ", message.UserId, mes-

sage.Nomer); work-

er.SendRequest(message.UserId); 

string itemForLog = work-

er.GetStringForLogResult(message); 

CompareAnalyze(message);  

log.Info(itemForLog); chan-

nel.BasicAck(ea.DeliveryTag, false); 

Console.WriteLine(" [x] Done");  

}} 
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5.  CONCLUSIONS 
The prototype of the new module provides 

new possibilities and advancements, which add 

and expand the old functionality. The change in 

the architecture gives the potential for work in a 

bigger team which by itself increases the capabili-

ties for future growth and development with addi-

tional modules. The described process of steps for 

creation of modular n-tier architecture can be 

applied towards any system built with n-tier ar-

chitecture that needs additional functionality that 

can be autonomically independent from the con-

cept of the project. 

Different systems that are being distributed 

and sold to the end client as little parts of one 

bigger system would take advantage of such divi-

sion of modules. Examples for such systems are: 

CRM, ERP and HR applications and each of 

them can be distributed in the model way. When 

needed, the general services offered by this type 

of systems, separated modules can be ordered to 

complement their functionality. This by its own 

improves the marketing capabilities of such prod-

ucts. 
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Abstract: In the present paper the least squared method implementing circular regression to fit scat-

tered data is considered. The effectiveness of its computational model is discussed and its complexity 

and accuracy have been challenged. 
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1. INTRODUCTION 
The problem of fitting circles to given 

points in the plane is very complicated and inter-

esting (see [1]). It arises in many application are-

as, e.g. pattern recognition and computer vision, 

coordinate metrology, petroleum engineering (see 

[3]), statistics (see [4]), biology, medicine, nucle-

ar physics, archeology, industry and other areas 

of human practice. In the past (see [5]), algo-

rithms on the algebraic equations have been given 

to fit circles in some least squares sense, but 

without minimizing the geometric distance to the 

given points. Therefore, they were not reliable 

and did not guarantee an effective solution of the 

problem. There exists an approach to convert the 

problem to a problem of linear programming (see 

[2]). But today, the most popular method used to 

solve this problem is orthogonal least squares, i.e. 

the minimization of the sum of squares of the 

distances from the data points to the fitting circle. 

This method is often called geometric fit or or-

thogonal distance regression.  

2. METHODOLOGICAL ISSUES 

Circles for which the sum of the squares of 

the distances to the given points is minimal will 

be referred to as “best fit” or “geometric fit”. The 

algorithms for their generation will be called “ge-

ometric”.  

Circles may be presented algebraically by 

an equation of the form
2,0)( Rxxf  . If a 

point is on the curve then its coordinates 

),( 21 xxx   satisfy this equation, i.e. they are a 

zero of the function f. Determining the parame-

ters of the algebraic equation 
2,0)( Rxxf   in 

the least squares sense will be denoted by “alge-

braic fit” and the algorithms will be called “alge-

braic”. 

Let us consider such an algebraic approach. 

Assume, we have given m points 

mixxx iii ,..,1,),( 21   and have to solve the 

problem of fitting a circle to these points. If every 

point is on the circle with a centre point 

),( 21 ccC   and a radius r , then we have 

mircxcxxf iii ,..,1,0)()()( 22
22

2
11  , 
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and obviously the last system has a (non-trivial) 

solution TcccC ),2,2,1( 21  , because as we 

mentioned above, all the points are on the circle. 

But in general, if the given m points 

mixxx iii ,..,1,),( 21   happen not to be on the 

circle (m>3), then we cannot expect the system 

(1) to have a solution. Therefore, the problem of 

fitting a circle to the given points depends on 

finding of an approximate solution of the over-

determined system 0. CA , where 
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and TcccC ),,,1( 321 . 

In general, such over-determined systems 

have no solutions. But in the least square sense 

we may say, that TcccC ),,,1( 321  is an approx-

imate solution of the system 0. CA  if it is cho-

sen to minimize (as possible as could be close to 

zero) the function 
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This is a standard extreme problem, which can be 

solved by the system of partial derivatives of (2), 

i.e., 
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The obtained solution of this system 
TcccC ),,,1( 321  can be used to form the de-

sired parameters of the “algebraic fit”: the co-

ordinates of the centre of the circle fitting the 

given points and the relevant radius, as follows: 

2
,

2

2
2

1
1







c
c

c
c , 3

2
2

2
1 cccr  .  (4) 

We have two points of view here. From al-

gebraic point of view, this solution could be ac-

ceptable. But from geometric point of view we 

can not be sure what we are minimizing with this 

solution in a geometrical sense. That is why the 

computational models for such algebraic ap-

proach are ineffective and at some times – mean-

ingless. 

Let consider now the geometrical approach. 

Assume, we have given m points 

mixxx iii ,..,1,),( 21   and they are not on one 

circle. In order to find a circle with a center point 

),( vuC   and a radius w , which fit the given 

points, we have two rich in content ways: 

1. To minimize the sum of the absolute valued 

distances from these points to the circle; 

2. To minimize the sum of the squares of the 

distances from these points to the circle. 

 

Denote “the vector of distances” by  

)),,(),...,,,(,),,((),,( 2 wuudwuudwuudwuud mi , (5) 

where  

miwvxuxwuud iii ,..,1,)()(),,( 2

2

2

1   

are the distances from the points 

mixxx iii ,..,1,),( 21   to the wanted circle. 

The problem of minimization of the sum of the 

absolute values of the distances from these points 

to the circle is reduced to minimization of the 

function 
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The problem of minimization of the sum of the 

squares of the distances from these points to the 

circle is reduced to minimization of the function 
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which viewed from another angle implements the 

minimum of the square of “the vector of distanc-

es”.  

Needless to say that the first criterion (6) 

results in a complicated system of non-linear 

equations, which is difficult to be solved. In con-

trast, there is a very useful algorithm for solving 

the non-linear least square problem (7). This is 

the Gauss-Newton method, which is a modifica-

tion of the Newton’s method for finding a mini-

mum of a function. In this method important role 

plays the Jacobian matrix of the vector-valued 

function (5), which is 
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The method starts with an initial guess val-

ues for initial minimum. A good choice for such 

initial values can be the “algebraic fit“ solution, 

as it is obtained in (3), i.e.  

rwcvcu  )0(
2

)0(
1

)0( ,, . 

Further, we can compute the desired parameters 

of the best circle – the coordinates of its center 

and its radius, using the essential part of the 

Gauss-Newton method iteratively, i.e. proceeding 

by the iterations (8) until we get the desired accu-

racy. 

 

 

        ,...1,0,,,,,,, )()()(1)()()()1()1()1( 
 kwvudwvuwvu kkkTTkkkkkk

 (8) 

 

 

3. DISCUSSION 

Let us consider the set of points  

578767

975321

2

1

x

x
  (9) 

and try to solve the problem of fitting a circle to 

these points. Firstly, by solving the system (3), we 

can obtain the “algebraic fit” solution as a circle 

with a centre point )2532.7,3794.5( 21  ccC  

and radius 037.3r . Of course, this circle is not 

good as a “geometrical fit”, because the square of 

the “vector of distances” has the estimation 

10.85318 (i.e. the sum of the squares of the dis-

tances from the given points to the circle does not 

satisfy us). But this solution can be used as an 

initial starting guess, i.e.  

037.3,2532.7,3794.5 )0()0()0(  wvu  (10) 

in the subsequent Gauss-Newton method (8). As it 

is shown in [1], using the set of points (9) and 

starting the iterations (8) with initial values from 

(10), after 11 steps, we can fit the wanted circle 

under satisfactory norm of the correction vector. 

The centre point of this circle is 

)9835.2,7398.4( 21  ccC , the radius is 

7142.4r . 

Let us analyze the implementation of the 

method from computational and software point of 

view. Obviously, the programming code for im-

plementation of this algorithm will be very com-

plicated and large. Note that the source code for 

the very first system (3) becomes very complex. 

But, even if we had solved this system, we must 
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continue to perform many steps for the following 

Gauss-Newton method iteratively. All this builds 

up and forms not very much favorable vision for 

the method.  

Moreover, the controversial issue has anoth-

er side. The problem is that there exists a little bit 

more accurate circle, fitted to the given points, 

which gives us better estimation not on the sum of 

the squares of the distances from the given points 

to the circle in sense of (7), but on the sum of the 

absolute values of these distances in sense of (6).  

Indeed, for the fitted circle with centre point 

)9835.2,7398.4( 21  ccC  and radius

7142.4r , the estimation of the sum of the 

squares of the distances from the given points to 

the circle is 

    227599.1)7142.4,9835.2,7398.4(),,(min
22
 dwvud  

and the estimation of the sum of the absolute val-

ues of these distances is  

165415.2)7142.4,9835.2,7398.4(),,(min  DwvuD .  

Whereas, in the case with slightly different 

circle with centre point )98.2,74.4( 21  ccC  

and radius is 71.4r  we obtain better assessment 

about the sum of the absolute values of the dis-

tances from the given points to this circle, which 

is  

162226.2)71.4,98.2,74.4(),,(min  DwvuD .  

Curiously in this case is that the estimation 

of the sum of the squares of the distances from the 

given points to the last circle is  

    227896.1)71.4,98.2,74.4(),,(min
22
 dwvud . 

 Obviously, instead of being better, the 

score in this case is worse than the score in the 

previous one. 
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Цели и обхват: Развитието на техническите и житейски науки продължава да расте бързо. От съществено 

значение е, че разпространението на информация, свързано с това развитие, следва същата динамика. Спи-

санието „Известия на Съюза на учените - Сливен" изпълнява именно тази роля, осигурявайки видима среда 

за взаимното обогатяване на идеи и знания, които да се ползват в научноизследователски и развойни прог-

рами. Списанието предлага на своите читатели широк поглед към всички клонове на техническите, соци-
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Указания за авторите: „Известия на Съюза на учените - Сливен" е посветено на оригинални научни ста-

тии, представящи ясно изложени значими аспекти на съвременната наука. Предимство имат непубликува-

ни висококачествени работи, които не са в процес на рецензиране от други списания. Препоръчително е 

езикът на публикуване да бъде английски, но публикации на български, руски, немски или френски език 

също се приемат. Списанието се придържа към строги процедури за рецензиране и приемането на ръкопис 

за публикуване, зависи от препоръките на анонимен рецензент и наблюдаващия редактор. Публикуването 

на статиите не означава непременно, че редакцията е съгласна с гледните точки на техните автори. 

Подаване на Ръкопис: Авторите трябва да подготвят статиите си, ползвайки стандартна програма за текс-

тообработка и да ги изпращат по електронен път на адрес: izv_su_sliven@abv.bg. Ако изпращането на 

имейл не е възможно, моля изпратете електронна версия на диск до пощенския адрес на издателя.  

Подготовка на Ръкописа: Статията започва с едноколонен текст, включващ заглавие (без съкращения), 

автори (без научни степени), резюме (не повече от 20 реда) и ключови думи на езика на статията. Следва-
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техните пълни пощенски и електронни адреси, академични длъжности и работни места. Накрая идва едно-
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mailto:izv_su_sliven@abv.bg


 

ISSN: 1311 2864, volume 32 (1), 2017 ISSN: 1311 2864, том 32 (1), 2017 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of Scientists  

Сливен, том 32 (1), 2017      Sliven, vol. 32 (1), 2017 

130 

 

 

 

COPYRIGHT POLICY 
 

By sending an article to the journal „Announcements of the Union of Scientists – Sliven“ the au-

thor agrees to assign copyrights for announcement, publishing and distributing and guarantee that 

the article is original and does not violate the copyright or any other right of third parties, and that 

the article was not published elsewhere and its publication is not planned elsewhere in any form 

except as provided herein. 

The copyrights of published articles are property of the publisher. 

Not accepted for publication articles are not reviewed and not send back to the authors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА НА АВТОРСКИ ПРАВА 

 

С изпращането на статия за списание „Известия на Съюза на учените – Сливен“ авторът се 

съгласява да преотстъпи авторските права за анонсиране, публикуване и разпространение и 

гарантира, че статията е оригинална и не нарушава авторските права или всяко друго право 

на трети лица, както и че не е публикувана другаде и публикуването й не се планира друга-

де под никаква форма, с изключение на предвиденото тук. 

Авторските права на публикуваните статии са собственост на издателя. 

Неприетите за публикуване статии не се рецензират и не се връщат на авторите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Печат: „Обнова-БТ-СИЕ” ЕООД, гр. Сливен;  

http://www.obnova-bt.com;  

GSM: +359 888 62 72 83 

тел. /офис/: +359 44 62 37 63 

e-mail: manager@obnova-bt.com 

 

 

 

http://www.obnova-bt.com/

