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150 YEARS SINCE THE DEATH OF THE DOCTOR
DR. IVAN SELIMINSKI
Vasislav Petrov1, Ivan Trifonov Ivanov2,
Rozalina Spasova1, Zhaneta Uzunova3, Maria Todorova1
1

Multi-profile Hospital Dr. Ivan Seliminski - Sliven
2
CH Gaston Ramon – Sens, France
3
Trakia Hospital - Stara Zagora

Abstract: Dr. Ivan Seliminski was born at the end of 1799 in the town of Sliven with the birth name Yordan
Georgiev Hristov. Later he started to sign himself as Ivan Seliminski, and he remained in Bulgarian history with
this name. He received solid high school education in Kidonia - Greece in the period 1817-1821. After having
graduated from high school, he traveled through Austria, Italy and Greece. He returned to Bulgaria and opened
a school in his hometown of Sliven. He created his secret association "People's Brotherhood", a revolutionary
organization that aimed to free the Bulgarian from the slavery of the Ottoman Empire. The life of Dr. Ivan
Seliminski was dedicated to a number of progressive scientific and philosophical ideas. At the age of 40 he went
to study medicine in Athens, where he graduated with honors. He specialized in the cities of Pisa and Florence
(Italy), and received his diploma in surgery in the town of Siena - Italy in 1845. Dr. Ivan Seliminski, after
completing his medical education, for two decades had often treated Bulgarian refugees free of charge in
Romania and Bessarabia. In 1858 the Romanian government appointed him as a district doctor in the district of
Ialomitsa having Calarasi as main city. There he gave a brilliant example of his dedication to the profession, his
humanity and his experience as a medic. The introduced by him reforms were preserved forever not only in
Ialomitsa district but also in all state hospitals in Romania. The works of Dr. Ivan Seliminski are mainly in the
field of natural sciences and philosophy, and have mainly an enlightening character. In his "spiritual testament"
written three years before his death, he determined three young people of his same ethnic group to study in
European universities using funds coming from properties of his own, the third youngster being from Sliven. In
1866 he bequeathed his surgical instruments to Bulgarian medics from Sliven. Dr. Ivan Seliminski died on July
21, 1867 in the Dalhautsi Monastery (Romania). The Sliven Hospital was established in the spring of 1879.
Nowadays it is a leading medical institution in Sliven and in the Sliven region. In 1956 it was awarded the name
of the distinguished physician, teacher and public figure Dr. Ivan Seliminski. On April 7, 1980 a monument of
Dr. Ivan Seliminski was inaugurated in front of the Regional Hospital.
Keywords: Association "People's Brotherhood", “Spiritual testament”, same ethnic group, Dalhautsi
Monastery.

150 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЛЕКАРЯ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ
Петров Васислав1, Ivan Trifonov Ivanov2, Розалина Спасова1,
Жанета Узунова3, Мария Тодорова1
1

МБАЛ „Д-р Иван Селимински”- Сливен
2
CH “Gaston Ramon” – Sens, France
3
Болница Тракия - Стара Загора

Резюме: Д-р Иван Селимински е роден в края на 1799 г. в град Сливен с рожденото име Йордан Георгиев
Христов. По-късно започва да се подписва с името Иван Селимински, с което и остава в българската
история. Получава солидно гимназиално образование в Кидония- Гърция в периода 1817- 1821 г. След завършване на гимназия пътува из Австрия, Италия и Гърция. Връща се в България и отваря училище в
родния си град Сливен. Създава своето тайно сдружение „Народно братство”, една революционна организация, която иска да освободи българина от робството на Османската империя. Животът на д-р
Иван Селимински е посветен на редица прогресивни научно-философски идеи. На 40 години той отива
да следва медицина в Атина, която завършва с отличие. Специализира в градовете Пиза и Флоренция
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(Италия), а дипломата си по хирургия получава в град Сиена - Италия през 1845 г. Д-р Иван Селимински,
след завършването на медицина, в продължение на две десетилетия често лекува безплатно българските бежанци в Румъния и Бесарабия. През 1858 г. румънското правителство го назначава за окръжен
лекар на окръг Яломица, с главен град Калараш. Там той дава блестящ пример за своята всеотдайност
към професията, за своята хуманност и опитност като медик. Въведените от него преобразования се
запазват завинаги не само в окръг Яломица, но и във всички държавни болници в Румъния. Съчиненията
на д-р Иван Селимински са главно в областта на естествените науки и философията, които имат основно просветителски характер. В своето „Духовно завещание”, написано три години преди смъртта
му, определя трима негови млади „еднородци” да се учат в европейски университети със средства от
имотите му, като третият младеж да бъде от Сливен. През 1866 г. завещава неговите хирургически
инструменти да се предоставят на българите медици от град Сливен. Д-р Иван Селимински умира на
21 юли 1867 г. в манастира Дълхъуци (Румъния - б.р.). Сливенската болница създадена през пролетта на
1879 г., днес е водещо лечебно заведение в град Сливен и Сливенска област. През 1956 г. е удостоена с
името на бележития лекар, учител и общественик Д-р Иван Селимински. На 7 април 1980 г. е открит
паметник на д-р Иван Селимински пред Окръжна болница.
Ключови думи: Сдружение “Народно братство”, “Духовно завещание”, еднородци, манастира Дълхъуци.

УВОД
Д-р Иван Селимински, роден в град Сливен, завършва медицина в Атина, специализира хирургия в Италия, лекува често безплатно българските бежанци в Румъния и Бесарабия, работи като
окръжен лекар на окръг Яломица (Румъния). Съчиненията му са главно в областта на естествените
науки и философията, които имат основно просветителски характер. Завещава част от имуществото си за образованието на млади българи. Умира на 21юли 1867г. в Румъния.
Целта на проучването е да отрази дейността на д-р Иван Селимински като бележит лекар,
учител и общественик.
Използвана методика: Анализ на съдържанието на документи.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Д-р Иван Селимински е роден в края на 1799 г. в град Сливен с рожденото име Йордан Георгиев Христов. По-късно започва да се подписва с името Иван Селимински, с което и остава в българската история.
В свидетелство, издадено от руските военни власти през септември 1856 г. се отбелязва на
базата на лични документи на д-р Селимински, че той произхожда от „благородни родители, първенци в Сливен и имащи собствени имения, които и до сега владеят”. До 14-годишната си възраст
той израства в рода на майка си Малама, с дядо си Георги и баба си Драгана. Тези контакти са определящи за формиране на неговия мироглед и поведение. Д-р Симеон Табаков предполага, че по
баща Селимински е от рода на Газибарови. Този род е най-старият в Драгойчевата махала в „Клуцохор“. Прабабата на Селимински по майчина линия е потомка на болярски род. В такава относителна освободеност израства и се възпитава бъдещият д-р Иван Селимински, който носи през годините достолепието на средновековния род, свободата като личен и обществен идеал. Брат му
Васил с енциклопедичните си знания и ексцентричност е известен като сливенския Диоген.
Макар и сирак, Иван Селимински получава солидно гимназиално образование в Кидония,
при гръцките просветители – Венеамин Лезвиос и Теофилос Каирис и др., в периода 1817- 1821 г.
Благодарение на своите учители, той за пръв път се докосва до идете на Френското просвещение.
След завършване на гимназия пътува из Австрия, Италия и Гърция. Тези негови пътешествия му
помагат да разшири своя мироглед и да узрее за идеите на новото време. Връща се в България и
отваря училище в родния си град Сливен. Този необикновен мъж създава своето тайно сдружение
„Народно братство”, една революционна организация, която иска да освободи българина от робството на Османската империя. Сдружението е предшественик на тайните комитети и вътрешната
революционна организация на Георги Сава Раковски.
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Животът на д-р Иван Селимински е посветен на редица прогресивни научно-философски
идеи. Въпреки активната си дейност той не е удовлетворен от постигнатото, разочарован е от
всичко, което го заобикаля. Така 40-годишният Селимински заминава за Атина с основната цел да
продължи своето образование. Той търси най-верния път, за да бъде максимално полезен на себе
си и на своето отечество и същевременно да получи духовното удовлетворение, към което се е
стремял. Той решава да следва медицина в Атина. Медицината му осигурява необходимото положение, за да работи за оздравяването и за борбата с болести и зарази не само на отделния човек, но
и на обществото като цяло. В писмо до Цариград от 26 юли 1842 г. до своя приятел Георги Злотич,
той пише: „Във Влашко се занимавах с учителство и земемерство, но много важни причини ме
принудиха да напусна всичко и да прегърна медицината, за да мога в бъдеще чрез нея да допринеса за обществото ни повече, отколкото с предишните занятия. Дойдох до заключение, че едно от
най-разумните средства за помагане на нещастната ни родина е и медицинската наука, която следвам сега. Тази наука избрах по предпочитание сред всички други, заради нейната обширна област,
сила и влияние в целия цивилизован свят, заради многобройните и мощни средства, които тя дава
за постигане на човешки добродетели и благоденствие”. Макар, че следването по медицина е тежко, той завършва с отличие.
Стремежът му за усъвършенстване не го напуска и воден от него, Д-р Селимински заминава
за Италия. Тук той се надява да разшири своите познания, за да получи добро образование, като е
съгласен по-скоро да се откаже от медицината „отколкото да се яви пред света невеж лекар и да
стане безсъвестен търгувач на най-скъпото на човека - живота”. Това той споделя в писмо до Д-р
Петър Берон. От тук разбираме, че Селимински прекрасно е осъзнавал същността на думата лекар.
Да бъдеш лекар означава не само да се титулуваш като такъв, не само да използваш облагите, които ти предлага професията, но и да твориш изкуство, да притежаваш дарбата за това и да осъзнаваш пълната тежест на отговорността, която си обречен да носиш. Защото медицината - това е
призвание, за което заслужава да отдадеш безкористно живота си, без да търсиш нищо в замяна.
Още по време на своето следване в Атина, Селимински е твърде недоволен от качеството на
самото обучение там, затова намира начин да специализира в градовете Пиза и Флоренция (Италия), а дипломата си по хирургия получава в град Сиена - Италия през 1845г.
Д-р Иван Селимински след завършването на медицина в продължение на две десетилетия
лекува често безплатно българските бежанци в Румъния и Бесарабия. Изключително самовзискателен към себе си и вече като дипломиран лекар, той практикува в различни градове на Румъния,
най-вече там, където има много български преселници - колонисти, включително от Сливен и региона му в Браила, Болград, Букурещ, Калараш и др.
Д-р Селимински поставя на личния си печат соколът като белег за родова принадлежност, за
да отстоява националните ценности. А вдясно от квадратния щит със сокола, той поставя в личния
си знак друг класически хералдически елемент - лъв, чиято символика се свързва с царственост,
смелост и благородство.
За жалост, през по-голямата част от живота си, Д-р Иван Селимински живее и работи извън
пределите на своето „отечество Сливен”, извън пределите на родната си земя, но като професионалист и българин остава свързан с тях, чрез прокудените си сънародници. През 1858 г. румънското правителство го назначава за окръжен лекар на окръг Яломица с главен град Калараш. Той попада в среда, населена с румънци, но и с много българи, “често намиращи тук що-годе прибежище” на левия бряг на Дунав. За времето на работата си като главен лекар там дава блестящ пример
за своята всеотдайност към професията, за своята хуманност и опитност като медик. Най-напред
се заема с преустройството на болницата като премахва цяла поредица от установени до тогава
практики, очевидно в ущърб на болните. Налага му се да се справи с потресаващи ситуации при
занемареното болнично лечение - “лечението на болните беше безсмислено, случайно – нито се
определяше вярна диагноза на болестите, нито лечението беше подходно” – четем в спомените му.
“В рецептите се предписват количества лекове само в полза на аптекаря на болницата, без да се
дават на болните. Така се вършеше голям грабеж”. Д-р Селимински се справя не само с фалшивиISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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те месечни отчети на аптекаря на болницата, обръща сериозно внимание на големите злоупотреби,
свързани с храната на болните, с хигиената на болничното заведение, с дейността на помощниците
– хирурзи, с работата на селските фелдшери в областта. Настоява за необходимостта да се установи „проверочен преглед на децата”, за да се премахне опасната практика за “лъжливите сведения”.
Особено голямо внимание обръща на ветеринарните служби – свързано с неразпространение на
заразни болести и качествената храна на населението. Скоро усилията му са забелязани от Главната здравна инспекция и Държавния здравен комитет в Букурещ. Въведените от него преобразования се запазват завинаги не само в окръг Яломица, но и във всички държавни болници в Румъния.
В две писма до Васил Априлов от 1841 г. Д-р Селимински приветства разпространението на
просветата сред народа. Първото писмо е написано по времето, когато той следва медицина в
Атина, но не забравя нуждите и тежненията на своя народ. За Д-р Иван Селимински болестта
представлява „съвкупност от проявени телесни недъзи и нравствени пороци”. Това в духа на идеите на Ренесанса за култа към човека – личност, като единство на физическа и духовна същност,
определя и ролята на лекаря като фигура, която да поддържа баланса между двете и хармонията
им като цяло.
Макар и изказано по различен начин, това е днешната представа за здравето, защото според
дефиницията на Световната Здравна Организация (СЗО) то е „състояние на пълно биологично,
психично и социално благополучие”. Така позицията на този виден възрожденец представлява
взаимстване и използване на достиженията на научната мисъл, като едновременно с това те биват
пречупени през призмата на собствените наблюдения и опит, а това води до формирането на идеи,
които учудват със съвременното си звучене и актуалност.
В писмо до Георги Золотович, Д-р Селимински заявява „…отдалеч не мога да изследвам болестта и да определя диагнозата й”, което показва и метода на работа, свързан с принципа на Хипократ за “лечение при леглото на болния”. Уникалността на личността, произволното съчетаване
на различните фактори, които влияят върху нея многопосочно, определя и необходимостта от индивидуален подход при лечението. А това е принцип, който съвременните общества осъзнават
едва напоследък, като противовес на съществуващото понастоящем практика за унифициране и
обезличаване на пациента, както и прилагане на готови схеми при лечението му.
Съчиненията на Д-р Иван Селимински са главно в областта на естествените науки и философията, като имат основно просветителски характер. Достатъчно е дори само съчинението му „Естественото предназначение на човека”, написано в Атина през 1843 г., за да се докаже преклонението на автора пред науката, вярата му в силата на човешкия разум и в прогреса. В останалите му
произведения може да се проследи желанието му да вдъхне на българите самочувствие, да ги призове на борба за извоюване на достойно място сред другите народи и да ги насърчи в усилията им
за духовно и политическо освобождение.
В своето „Духовно завещание”, написано три години преди смъртта му, Д-р Селимински
диктува волята си: Понеже само чрез науката може да се придобие благополучие и благородство,
то да се определят трима негови млади „еднородци”, които със средства от имотите му, да се учат
в европейски университети. Освен, че избраниците трябва да бъдат “по баща и майка чисти Българе”, но третият младеж “ще има предпочтително право … да бъде от отечеството ми Сливен”.
През 1866 г. в “Завещанието” му се нарежда неговите хирургически инструменти да се предоставят на “отечеството му Сливен”, “за да служат като помагала на българите медици, каквито с
време ще има и там…”
Невероятно силна като послание е неговата “Политическа заповед” завършваща с препоръка,
поставена в доста ултимативен тон: “всеки българин – сутрин и вечер да завършва молитвата си
със заклинание, което трябва да е написано на неговия иконостас: „Българийо, ако те забравя, десницата ми да се забрави, езикът ми да се залепи о гърлото, ако не си спомня за тебе на първо място, като най-драг за мене предмет”.
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Селимински напуска родния си град за последен път през 1830 г., за да живее до смъртта си в
чужбина. Въпреки това, той остава завинаги дълбоко привързан към съграждани и отечество, на
които посвещава всичките си сили.
След търговски фалит, в който губи голяма част от състоянието си, той прави сериозно психично разстройство, заради което е изпратен в приют в манастира Дълхъуци (Румъния - б.р.), където умира на 21 юли 1867 г.
С името на тази енциклопедична личност косвено е свързано и здравеопазването в гр. Сливен.
В град Сливен през пролетта на 1879 г. се открива първата градска болница в три стаи на
стара турска къща, на базата на руски военен лазарет.
През 1903 г. д-р Начо Планински като управител на тогавашната болница инициира изграждането на нова болница – сегашната централна сграда на бившата Пневмофтизиатрична болница, в
която се създават много по-добри условия за работа. Новата болница е със 100 легла, разпределени в 2 отделения – вътрешно и хирургично.
През 1938 г. леглата нарастват на 120 с три отделения – вътрешно, хирургично с гинекология
и отделение за гръдно болни. А през 1949 г. болничните легла вече стават 200. Образуват се нови
специализирани звена, изграждат се клинична лаборатория, рентгеново, физиотерапевтично и патологоанатомично отделение.
През 1955 г. в град Сливен е построена новата сграда, в която е разположена и днес болницата.
В следващата година Сливенската болница е удостоена с името на бележития лекар, учител и
общественик Д-р Иван Селимински.
През 1974 г. започва строежът на административната част на болницата, където е изграден и
паметник на Д-р Иван Селимински. На 7 април 1980 г. той е открит от академик Радой Попиванов
– тогавашен министър на Народното здраве и социалните грижи. Болницата тогава е със структура, включваща стационар от 1148 легла, три поликлиники и три филиала за рехабилитация на болните.
След множество промени и реформи днес Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р
Иван Селимински“ АД – Сливен е водещо лечебно заведение в град Сливен и Сливенска област.
Цялостната дейност на лечебното заведение е насочена към устойчиво развитие, предоставяне на
качествени услуги на национално и европейско ниво, нови възможности за социално включване и
равен достъп на групите в неравностойно положение, чрез обновяване и модернизиране на МБАЛ
“Д-р Иван Селимински” АД.
Лечебното заведение има ясно формулирани цели, задачи и приоритети, които съотстветстват и отговарят на здравните потребности и очаквания на населението в региона.
През последните 10 години, въпреки, променящите се условия на здравната реформа и засилващата се конкуренция, ръководството и колектива на болницата успяха да се справят с всички
основни задачи стоящи пред нея. Обновена е материалната база. Закупи се и се въведе в експлоатация нова, съвременна апаратура за навременна и качествена диагностика. Безспорно особено
внимание се обръща на запазването на персонала и повишаване на квалификацията му.
Към момента в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД работят 172 лекари, от които 130 са със
защитена основна специалност, 28 са с две специалности, а останалите 53 в момента специализират. Значителен е броят на медицинските сестри и акушерки придобили бакалавърска и магистърска степен по специалността „Управление на здравните грижи” – 17 бр. са бакалаврите и 18 бр. са
магистрите.
През 2017 г. МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД премина през акредитационна процедура и
получи най-високата акредитационна оценка “Отлична” за пет години и акредитация като база за
специализация и следдипломна квалификация на лекари, медицински сестри и акушерки.
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Висока оценка на нашите усилия дават и самите пациенти. През лечебното заведение през
2016 г. са преминали на лечение 24 800 човека, като от тях 2 269 не са жители на Сливенска област.
Благодарение на всеотдайността на целия медицински персонал, в дух на приемственост, без
да пренебрегваме традициите, предаваме на идващите след нас млади специалисти своята обич,
своя емоционален заряд, знания и практически умения в изпълнението на основната цел: опазване
и възстановяване здравето на хората.
Заключение
И днес в своето забързано ежедневие, обръщайки се към мемоарите на Д-р Иван Селимински, откриваме много красноречиво изказано мнение, че „приспособяването към чуждото нерядко
води до здравословни проблеми, които изчезват, когато болният се върне при “бащиното си огнище”, че само родната среда, родният език, родният въздух и храна могат да способстват за развитието на човека и добруването му”.
Поклон пред делото, живота и светлата памет на нашият патрон Д-р Иван Селимински!
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Technical sciences
USING THE INTERNET OF THINGS (IoT) FOR FOOD
TRACEABILITY
Krassimir I. Kolev, e-mail: k_kolev@uft-plovdiv.bg
Abstract: The paper focuses on an approach for using new wireless technologies and rapidly evolving field of
Internet of Things (IoT) for traceability of foods. A variant of using Zigbee technology for implementing network
connectivity between objects representing end-nodes providing objective technology information about food is
presented. The end-node for traceability of foods is synthesized. An analysis and comparison is made with
existing food traceability systems.
Кеуwords: Internet of Things, Food Traceability, Zigbee

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (IoT) ЗА
ПРОСЛЕДИМОСТ НА ХРАНИ
Красимир И. Колев, k_kolev@uft-plovdiv.bg
Резюме: В публикацията се разглежда един подход за използване на новите безжични технологии и бързо развиващото се направление на Интернет на нещата (IoT) за проследимост на храни. Представен е
вариант на използване на Zigbee технология за реализиране мрежова свързаност между обекти, представляващи крайни възли предоставящи обективна технологична информация за храни. Синтезиран е
краен възел за проследимост на храни. Направен е анализ и сравнение със съществуващите системи за
проследимост на храни.
Ключови думи: Интернет на нещата, проследимост на храни, Zigbee

Увод
Проследяването на храните се превърна в нарастваща загриженост на потребителите и учени
по целия свят. Проследяването на храни в момента се извършва предимно на административно
ниво с използването на средства за документално проследяване на суровини и крайни продукти.
Проследяването се превърна в правен инструмент през 2005 г. в Европа, който се прилага към
всички хранителни продукти, които са търгуеми, с цел гарантиране на тяхната безопасност на
храните съгласно член 18 от Регламент на ЕС 178/2002. Според действащото законодателството,
отговорността за безопасност на храните е на всички стопански субекти. В последните години,
хранително–вкусовата промишленост бързо се превръща в индустриален бизнес, който е „задвижван“ от клиенти с нарастващи изисквания за безопасна храна с доказан произход. При тези обстоятелства стана задължително да се реализират системи за проследяване, за да се сведе до минимум
производството и разпространение на опасни или лоши качествени храни. Освен това новите системи за проследимост на храни трябва да събират обективна машинна информация без участие на
човека за да може да се осъществява превантивен контрол за избягване на инциденти с храни.
Трябва да се отбележи, че докладваните хранителни заплахи в последните години не винаги са
били свързани с наличие на патогенни микроорганизми. Повечето от тях са свързани с нови технологии, замърсяване на околната среда и промени в управлението на съвместните продукти. Настоящата публикация дава едно примерно решение за активно проследяване отчитайки тенденциите за мрежова свързаност между обекти на база на съвременни компютърни системи и технологии.
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Технологични постижения за проследяване на храни
С глобализацията традиционните техники за проследяване на база на етикети и книжни документи не са адекватни и напредъкът във внедряване на електронни методи е желателен за ефективна система за проследяване. Радиочестотна идентификация (RFID) е понастоящем наложила се
технология за електронно етикиране. RFID технологията използва различни честоти и идентификатори. RFID идентификаторите притежават антена за предаване и получаване на радио-сигнали.
Пасивните RFID чипове нямат собствено захранване, докато активните имат. RFID идентификаторите на фиг. 1, могат да се прикрепят към обектите като етикети, маркери, карти, капсули, дискове, като пасивните идентификаторите дори могат да бъдат инжектирани в обекти.

Фиг. 1. Различни видове RFID идентификатори
RFID технология използва различни честоти. Повечето от RFID системите работят в нискочестотен обхват (LF – обикновено 125 kHz) съгласно стандарт ISO/IEC 18000 и високочестотен обхват
(HF – обикновено 13.56 MHz) съгласно стандарт ISO/IEC 15693.
Всъщност, системите тип LF RFID вече са намерили редица области на приложение, когато
етикетът се прилага върху органични тъкани, например идентификация на животни, съгласно
стандартите ISO 11784, където маркерът се прилага директно върху ушите, врата или крака на животното или дори се инжектира или поглъща. Друг случай на електронно етикиране е идентифицирането на метални контейнери, конструкции или машини, където се работи с храна, например в
насипно състояние (кофи, кутии и т.н.), метални рафтове и други. LF RFID системи се използват за
съвременно етикиране на млечни продукти, сирена, животни, ябълки [3]. Основен недостатък на
предлаганите LF RFID системи, че те са пасивни и не могат да предават информация в реално
време за проследяване на храни. Най-важният въпрос в хранителната промишленост е как да се
измери температурата във възможните хранителни обекти без голяма инвестиция. Дори да се използват нови HF RFID полу-пасивни системи с вградени температурни сензори, те работят на
13.56 MHz, с ниска мощност на излъчване и обхвата на четене не е по-голям от три сантиметра.
Извличането на тази технологичната информация дори в този случай не активна и става след определен жизнен цикъл на храната. Има ли решение да се реализира система за предаване на технологична информация в реално време. Да, това е възможно като се използват нови технологии за
комуникация и използва натрупаният опит за дистанционен мониторинг и управление на индустриални системи [1] и изгради сензорна мрежа предаваща информация за храните в Интернет като
се замени използваният вече контролер Arduino Uno. Едно сравнение на широко разпространени
безжични технологии е дадено в табл. 1.

ISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 33(1), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (1), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (1), 2018

15

Табл. 1. Основни характеристики на разпространени безжични технологии
Характеристика
Работна честота
Възли на мрежата [max]
Време за събуждане
Скорост на данни [max]
Топология
Начин на разширяване
Обхват
Време на батерийно захранване

ZigBee
2.4GHz, 868/915MHz
65536
30ms
250 Kbps
star, tree, mesh
автоматичен
0.1~1.5 km
години

Bluetooth
2.4GHz
7
10s
24Mbps
tree
няма
0.1 km
дни

Wi-Fi
2.4GHz
32
3s
600Mbps
tree
автоматичен
0.250 km
часове

Ток в режим на готовност, А

3x10-6

200x10-6

20x10-3

Режим на ниска консумация

поддържа

Не поддържа

Не поддържа

Първите две технологии (ZigBee и Bluetooth), принадлежат към групата на персоналните безжични мрежи (WPAN) с група стандарти IEEE 802.15, а Wi-Fi към локалните безжични мрежи
(WLAN) със стандарти IEEE 802.11. От представените технологии най-подходяща до момента за
реализиране на активна система за проследяемост на храни е ZigBee IEEE 802.15.4 стандарт дефиниран през 2003 и анализиран за прилагане на безжична IP мрежа (стандарт IEEE 802.15) в Smart
Grid среда. ZigBee IEEE 802.15.4 поддържа голям брои устройства, устройствата имат ниска консумация на енергия, подходящи са за батерийно захранване, притежават най-голям обхват от
предлаганите технологии, поддържа множество топологии, имат малко време на преминаване в
активен режим и възможност за изграждане на самоорганизиращи се мрежи при излизане на крайно устройство или шлюз от мрежата [2]. Освен това ZigBee осигурява защитена връзка като използва 128 битов криптиращ ключ. На пръв поглед по-ниската скорост за предаване на данни спрямо
другите представени технологии, не е недостатък, тъй като сензорните мрежи не предават големи
масиви от данни и мултимедийно съдържание, а технологични данни (обикновено температура,
влажност, налягане) които не изискват големи скорости за предаване.
Компютърна система на база Zigbee за активна проследимост на храни
На фиг. 2 е показана структурната схема на предложената компютърна система използваща
свързаност на Интернет на нещата (IoT) посредством реализиране на крайни възли на база технологията Zigbee за активна проследимост на храни.

Фиг. 2. Структурна схема на компютърната система за проследимост на храни
Тя се състои от крайни възли (I) за събиране технологична информация, стандартен Zigbee
шлюз (II) за връзка към Интернет, облачна инфраструктура на IoT (III) и централен сървър за съхранение на данни (IV). В приложената структура основен компонент за събиране на данни е крайният възел. Именно за него е представена детайлно описание на структурните компоненти – микISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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роконтролер с вграден Zigbee (1), бутони за управление (2), усилвател на приемо-предавашият
сигнал (3), постоянна памет (4), сензор за температура (5), часовник за реално време (6) и резервирано захранване (7).
За реализация на схемо-техническата част на микропроцесорната система на крайният възел се
изхожда от общите принципи за реализация на база възприетата структурна схема. На фиг. 3 е показана принципната схема на реализираната микропроцесорна система.

Фиг. 3. Принципна схема на Zigbee краен възел за проследимост на храни
Синтеза на микропроцесорната система е на база на вграден микроконтролер в един чип (SoC)
CC2530 (IC1). CC2530 е с вграден Zigbee, 256 KB флаш памет, 8 KB RAM, 8 канален 12-битов
АЦП, многофункционален таймер, AES128 копроцесор, таймер за наблюдение, таймер за режим
на заспиване, верига за нулиране, верига за детекция на мощност и 21 програмируеми дискретни
входове/изходи [4]. CC2530 използва свободен софтуер за разработка от фирмата производител. В
системата има универсален 5-канален DMA контролер. Много от хардуерните периферни устройства, като AES ядро, флаш контролер, USART, таймерите, АЦП, постигат високоефективна
работа, като използват DMA контролера за трансфер на данни. Ключът за криптиране и декриптиране AES позволява на потребителя да криптира и декриптира данни, като използва алгоритъма
AES с 128-битови ключове. Ядрото е в състояние да поддържа операциите AES, изисквани от
IEEE 802.15.4 MAC сигурността, мрежовия слой на ZigBee и слоя за приложение. Ядрото на
ZigBee контролира аналоговите радиомодули. Освен това, той осигурява интерфейс между MCU и
ZigBee, което дава възможност за подаване на команди, четене на състоянието и автоматизиране и
последователност на радио събитията. Предложеният краен възел се програмира чрез JTAG куплунга посредством външен CC Debugger на Texas Instrument. Усилвателя CC2591 (IC2) е поставен
с цел повишаване на обхвата на работа до 1.5 km. Избраният усилвател е с консумация в режим на
предаване под 100 mA и изходна мощност на предаване 22 dBm. В режим на мълчание консумацията на IC2 е под 100 nA. В режим на приемане консумацията на CC2591 е под 3 mA [5]. Сензора
за температура IC4 e типа DS18B20 – цифров едно проводен на фирмата Maxim. Той измерва температурата в обхват от -55°C до 125°C с точност +/-0.5°C, като използва 12-битово цифрово представяне на данните. Сензора има уникален 64-битов идентификационен комуникационен номер,
което позволява да се включват множество сензори към една шина. Като часовник за реално време
(RTC) IC8 e използвана интегралната схема DS1307 на фирмата Maxim. RTC е свързан посредством I2C интерфейс към вграденият микроконтролер. Постоянната памет IC7 е от типа FRAM
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24V10 притежаваща възможности за повече от 1015 цикъла на презапис. IC6, тип LTC4054 е специализирана за зареждане на акумулаторни батерии за осигуряване на автономното захранване на
проектираният възел за проследимост на храни. Бутоните са за локално конфигуриране на режима
на работа на възела.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
Интересът към създаване на съвременни системи за проследяемост на храни налага използването на безжични компютърни технологии. Използването на предимствата на технологията
Zigbee и инфраструктурата на Интернет на нещата (IoT), позволява да се реализират „умни“ системи за проследяване на храни. Представената структура за реализация на система на база на микроконтролера CC2530, позволява да се контролират основни параметри на хранителните продукти
като температура на съхранение, влажност, цвят и мирис. Предложената система е хардуерно отворена и позволява да се разширява с различни видове сензори. Предимство на предложената система е възможността да работи автономно продължително време посредством батерийно захранване. Предложената система е разширяема с възможност за организация на препредаване на данни
от възел към възел. Съществено предимство е достатъчен обхват за предаване на данни в рамките
на даден технологичен обект от хранително-вкусовата промишленост. Друго съществено предимство е че данните при предаване са защитени по подразбиране от технологията Zigbee. Предложената структура адаптира работещи модели и технологии, поради което ще намери и приложение в
хранителната индустрия.
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Technical sciences
TRAFFIC MONITORING AND ANALYSIS
OF COMPUTER NETWORK PROGRAMS
Dimitar Em. Vasilev, d.vasilev@iradeum.com
Abstract: At present, over 20 software platforms for traffic monitoring and analyze of computer networks are
available, and selecting the most appropriate one is quite difficult. In order to make an effective choice a
comparative analysis of 10 platforms in this field was carried out in the article, which fully satisfies the
requirements of the system administrators. Systems analyzed support all network protocols and standards and
already have many worldwide installations.
Keywords: software platforms for traffic monitoring, computer networks, network performance, network
infrastructure analysis and management.

ПРОГРАМИ ЗА СЛЕДЕНЕ НА ТРАФИКА И
АНАЛИЗ НА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА
Димитър Ем. Василев
Резюме: В настоящият момент са налични над 20 софтуерни платформи за следене на трафика, мониторинг и анализ на компютърни мрежи и изборът на най-подходящата е труден. С цел да се направи
ефективен избор в статията е реализиран сравнителен анализ на 10 водещи в тази област платформи,
които максимално удовлетворяват изискванията на системните администратори. Анализираните
системи поддържат всички мрежови протоколи и стандарти и вече имат много инсталации в световен мащаб.
Ключови думи: софтуерни платформи за следене на трафика, компютърни мрежи, ефективността
на мрежата, анализ и управление на мрежовата инфраструктура.

1. Увод
При поддържането на компютърните мрежи потребностите за всяка организация се различават в зависимост от вида и архитектурата на мрежата, броя на сървърите и работните станции, вида на данните и др. В практиката няма универсален софтуер за следене на трафика и мониторинг
на компютърни мрежи, който да е подходящ за всички случаи. Софтуерните платформи, които са
анализирани в статията имат своите предимства и недостатъци, като за нуждите на сравнението те
са категоризирани по основните им характеристики и функции. Сравнителният анализ е насочен
към следните съвременни платформи следене на трафика и мониторинг на компютърни мрежи:
Solarwinds;
Paessler PRTG;
ManageEngine OpManager;
WhatsUp Gold 2017;
Nagios XI;
Zabbix;
Incinga;
Datadog;
ConnectWise Automate;
Logic Monitor.
2. Анализ на характеристиките и възможностите на
софтуерни платформи за следене на трафика и анализ на
компютърни мрежи
2.1. Solarwinds за следене на ефективността на мрежата [1]
Софтуерът за наблюдение на мрежата SolarWinds е лесен за настройка и може да бъде готов за нула време. Инструментът автоматично открива мрежовите устройства и се
разгръща в рамките на един час. Неговият прост подход за
наблюдение на цялата мрежа го прави един от най-лесните за
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използване и най-интуитивен потребителски интерфейс.
Продуктът е изключително адаптивен и интерфейсът е лесен за управление и промяна много
бързо. Можете да персонализирате уеб базираните табла за управление на ефективността, графиките и изгледите. Можете да проектирате специално създадена топология за цялата си мрежова
инфраструктура. Можете също така да създавате персонализирани информационни сигнали за
зависимости, и много други неща. Софтуерът се продава на отделни модули въз основа на това,
което използвате.
Solarwinds NPM има списък с разширени функции, който го прави една от най-добрите решения за наблюдение на мрежата, включващи:
 Автоматично откриване и сканиране на мрежови и кабелни компютри и устройства
 Поддръжка за широка гама доставчици на OEM
 Планиране и прогноза на капацитета
 Бързо идентифициране на проблеми с ефективността на мрежата с функция за визуализация на критичен път NetPath ™
 Лесно използване на таблото за ефективност, за да анализирате точките и пътищата на
критичните данни във вашата мрежа
 Силна система за предупреждение с опции за прости / комплексни задействания
 Следене на мрежите CISCO ASA с новата мрежа Insight ™ за CISCO ASA.
 Следене ACL, VPN, интерфейс и мониторинг на вашия Cisco ASA
 Проверка на защитната стена чрез Firewall Rules Browser
 Стъпка по стъпка анализ на критични мрежови пътища и компоненти
 Автоматични изгледи на мрежовата карта и топологията
 Управление, наблюдение и анализ на Wifi мрежи в таблото за управление
 Създаване на HeatMaps на Wifi Networks за установяване на Wifi Dead Spots
 Следене на състоянието на всички сървъри, защитни стени, маршрутизатори, превключватели, настолни компютри, лаптопи и др.
 Мрежово наблюдение в реално време за за критични мрежови компоненти и снимка на
NetPath устройства
2.2. Paessler PRTG [2]
PRTG платформата за мрежов мониторинг е известна
със своите разширени възможности за управление на инфраструктурата. Всички устройства, системи, трафик и приложения в мрежата ви могат лесно да се показват в йерархичен вид, който обобщава ефективността и сигналите. PRTG
следи IT инфраструктурата, използвайки технологии като
SNMP, WMI, SSH, Flowing / Packet Sniffing, HTTP заявки,
REST API, Pings, SQL и още много други.
Това е едно от най-добрите решения за организации с нисък опит в мрежовия мониторинг.
Потребителският интерфейс е наистина мощен и много лесен за използване.
2.3. ManageEngine OpManager [3]
В основата си ManageEngine OpManager е софтуер за
управление на инфраструктурата, мрежов мониторинг и
управление на производителността на приложения "APM" (с
APM plug-in).
Продуктът е добре балансиран, когато става дума за
мониторинг и анализ. Той може да управлява вашата мрежа,
сървъри, мрежова конфигурация и грешки и ефективност; а
също така да анализира мрежовия ви трафик.
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Акцент на този продукт е, че той идва с предварително конфигурирани шаблони за устройства за мрежови монитори. Те съдържат предварително дефинирани параметри за мониторинг и
интервали за конкретни типове устройства.
2.4. WhatsUp Gold 2017 [4]
WhatsUp Gold (WUG) е софтуер за мрежов мониторинг от Ipswitch. Това е един от найлесните за употреба и високо конфигурирани инструменти на пазара. Интерфейсът за управление
е удобен и визуално привлекателен.
За ежедневното управление на ИТ, WhatsUp Gold е инструмент за балансиране на цена / характеристика на мрежата. Той също е напълно адаптивен. Интерфейсът за управление може да бъде персонализиран така, че да показват вашата ИТ инфраструктура и сигнали, за да отговарят на вашите
изисквания.
Акценти от най-новата версия 2017 Plus са наблюдение
на хибридните облаци, мониторинг на ефективността в реално време, автоматичен и ръчен режим на отказ и разширен
изглед към мрежите.
WhatsUp Gold е ограничен за поддръжка на Windows OS. Този софтуер идва с различни планове за ценообразуване, които да се приспособят към мрежата и портфейла ви.
2.5. Nagios XI [5]
Nagios XI е насочен към широка аудитория: от независими лица, малки и средни предприятия (МСП) до големи
корпорации. Има и безплатна версия, отворен код, еднократен лиценз и абонамент. Това е един от малкото инструменти, които позволяват изключителна гъвкавост към това, което се наблюдава и предупреждава за ниска цена.
Nagios XI се фокусира върху мониторинга. Основните
информационни компоненти, които Nagios XI наблюдава са
мрежа, инфраструктура и база данни. Въпреки че софтуерът
е лесен за инсталиране, първоначално ще отнеме известно време, за да се приспособи към вашите
изисквания, защото Nagios XI не открива автоматично устройствата и е необходимо конфигурирането им.
2.6. Zabbix [6]
Zabbix е инструмент за наблюдение с отворен код.
Той е популярен с лесния за използване и приятен уеб графичен интерфейс, който е напълно конфигуриран. Zabbix
се фокусира върху мониторинга и тенденциите във функционалността. Този софтуер често се използва за наблюдение на сървъри и мрежов хардуер. Едно от най-важните
неща на Zabbix е, че може да предскаже тенденциите в
трафика ви. Zabbix може да прогнозира бъдещо поведение
въз основа на данни от историята.
Тъй като е с отворен код, той има активна потребителска общност разпространена по целия свят и добра документация. Zabbix дава свободата да използвате решението с отворен код без блокиране.
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Zabbix е мощен за SMB мрежи под 1000 възли. Над това софтуерът може да стане по-бавен и
производителността му да намалее. Друг недостатък е, че той не включва тестове и доклади в реално време.
2.7. Incinga [7]
Това е друг инструмент за наблюдение на инфраструктурата и услугата с отворен код.
Incinga е разработен през 2009 г. от същия екип от разработчици, които направиха Nagios.
Той е много лесен за използване и гъвкав инструмент за МСП и корпоративни мрежи. Софтуерът е съсредоточен върху мониторинга на инфраструктурата и
услугите. Инструментът включва също така страхотен
анализ на праговете и функции за докладване/ предупреждение.
Icinga е популярен при предоставянето на подобри алтернативи и доклади за общото добро състояние на вашата ИТ инфраструктура. Всички
предупреждения за зависимости могат да се показват в таблото за управление и да се изпращат по
имейл, SMS или мобилни съобщения.
Тъй като Icinga е с отворен код, той е напълно безплатен. Има силен форум на общността и
можете да получите цялата ви необходима поддръжка.
2.8. Datadog [8]
Това е услуга за мониторинг, специално проектирана за хибридни облачни среди. Datadog може също да
следи ефективността на мрежата, приложенията, инструментите и услугите.
Един от акцентите на Datadog е, че може да осигури
обхват до много API (Application Programming Interfaces)
с много добра документация.
Софтуерът е много лесен за инсталиране и може да
се стартира и работи навреме. За да бъде лесно, агентите
могат да изтеглят и инсталират софтуера. Агентите са
налични за различни платформи като Windows, Mac OS, няколко Linux дистрибуции, Docker, Chef,
Puppet и др.
Можете да създавате персонализирани графики, показатели и сигнали и софтуерът може да
ги коригира динамично възоснова на различни условия.
2.9. ConnectWise Automate [9]
Преди известно като Labtech, ConnectWise Automate
е ново решение за управление и мониторинг, базирано в
облака, което може да следи вашите ИТ инфраструктурни
устройства от едно място.
ConnectWise Automate открива всички устройства в
мрежата ви, за да могат да бъдат проследявани активно.
Видимостта на мрежата се подобрява, тъй като инструментът интерпретира проблеми и инициира автоматично
предварително определено действие за смекчаване на проблема.
Добра характеристика на този софтуер е "Patch Management", тъй като ви позволява да защитите всичките си системи, като едновременно ги следите от централизирания мениджър. Използва
управление Windows Patch или софтуер на трета страна.
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Чрез разширяването на ConnectWise, софтуерът може да позволи и първоначално дистанционно управление. Можете бързо да разрешите проблемите, като разрешите дистанционна поддръжка, отдалечен достъп и дори дистанционни срещи. ConnectWise Automate е насочен към малките и средни фирми.
2.10. Logic Monitor
LogicMonitor е автоматизиран инструмент за мониторинг на ефективността на информационните технологии на SaaS (Software-as-a-Service). С LogicMonitor можете да получите пълна отчет за ефективността и доброто функциониране на вашата мрежа.
Този софтуер автоматично ще открие устройства за
ИТ инфраструктура и ще ги проследява активно. Освен
изключителни възможности за мониторинг, софтуерът
подобрява и ефективността и доброто състояние на вашата мрежа. LogicMonitor може да ви помогне да идентифицирате входящите проблеми, като предложи прогнозни промени и анализ на тенденциите.
Logic Monitor е популярен, защото идва с изключително адаптивно табло за управление, сигнали и отчети.
Софтуерът поддържа над 1000 различни технологии,
включително хибриден облак и мрежови устройства, с цел да предостави подробни показатели за
производителността.
Заключение и изводи
Направения анализ ще помогне на потребителите да се ориентират във възможностите на
професионалните инструменти за следене на трафика, мониторинг и анализ на компютърни мрежи. В зависимост от потребностите и възможностите може да се направи правилен избор преди
нейната реална имплементация.
SNMP (Simple Network Management Protocol) протоколът извършва ефективно управление и
на най-малките локални мрежи. Протоколът осигурява общ механизъм, чрез който оборудване от
различни производители може да бъде наблюдавано и контролирано от общо управляващо устройство. Към повечето от компонентите на една локална мрежа могат да бъдат добавяни SNMP
агенти и те да бъдат наблюдавани и контролирани.
За SNMP мониторинг за сървъри и мрежови устройства най-подходящи са - Solarwinds NPM,
Paessler PRTG, ManageEngine OpManager.
За анализ на мрежовия трафик (Netflow Analyzer) най-подходящи са - SolarWinds Real-Time
NetFlow Traffic Analyzer, ManageEngine NetFlow Analyzer Professional и Paessler PRTG.
За анализ на топологията на мрежата и създаване на карта на мрежовите устройства (Network
Diagram, Topology & Mapping Software) най-подходящи са - Solarwinds Network Topology Mapper и
Paessler PRTG.
SolarWinds е с най-богати функции от всички анализирани платформи и е препоръчително
използването му за следене на трафика и анализ на компютърни мрежи.
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1. Solar Winds: https://www.solarwinds.com/network-management-software
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Technical sciences
DESIGN AND STUDY OF A FULL-DUPLEX, FFSK MODEM BUILT ON
THE FX469 BASIS FOR THE EXCHANGE OF TELEMETRIC
INFORMATION IN COMMUNICATION SYSTEMS
Dimitar Nyagolov, Yuri Zhelyazkov
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
e-mail: yurik@mail.bg
Abstract: In this paper, a full-duplex, FFSK modem built on the FX469 basis, was designed and tested to exchange telemetry information in communication systems. The device can be used in a variety of distributed systems to connect a computer to remote objects or to transmit data from sensors to a computer over a radio or a
wired connection. The results of the development can be used in the practical construction of systems for remote
data exchange in communication systems.
Keywords: FFSK modem, radio network for data exchange.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДУПЛЕКСЕН, ЧЕСТОТНО
МАНИПУЛИРАН МОДЕМ, ИЗГРАДЕН НА БАЗАТА НА FX469,
ЗА ОБМЕН НА ТЕЛЕМЕТРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
В КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Димитър Няголов, Юри Желязков
ТУ - София, ИПФ – Сливен, e-mail: yurik@mail.bg
Резюме: В настоящата статия е извършено проектиране и изследване на дуплексен, честотно манипулиран модем, изграден на базата на FX469, за обмен на телеметрична информация в комуникационните
системи. Устройството може да се използва в различни разпределени системи за свързване на компютър с отдалечени обекти или за предаване на данни от сензори към компютър по радиовръзка или по
проводна връзка. Резултатите от разработката може да се използват при практическо изграждане
на системи за дистанционен обмен на данни в комуникационните системи.
Ключови думи: честотно манипулиран модем, радиомрежа за обмен на данни.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Радиомрежите за обмен на данни в комуникационните системи са създадени за решаване на
комплекс от фундаментални задачи, свързани с организация и наблюдение на състоянието, оперативно-диспечерско управление и информационно осигуряване при условия, когато използването
на други средства за връзка е невъзможно или нецелесъобразно. Значителна част от тези радиомрежи са предназначени като основно или резервно средство за функциониране на критично важна
инфраструктура, спирането на работата на която може да доведе до сериозни аварии и катастрофи.
Съвременните програмно-технически средства позволяват да се създават относително несложни,
ефективни и гъвкави радиомрежи за обмен на данни, способни да функционират в продължение на
много години с минимално техническо обслужване.
Областите за използване на технологичните радиомрежи за обмен на данни се определят от
техните основни оперативно-технически възможности и предимства: надеждност на средата за
предаване, голяма оперативна зона с възможност за ретранслация на сигнала, използване на протоколи за обмен на данни, поддържащи режим на работа близо до реалното време и осигуряващи
гарантирано доставяне на данните, относително малко време за достъп до канала за предаване на
данни, висока безопасност на данните, относително ниски експлоатационни разходи, съвместиISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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мост с разнородно оборудване за събиране и обработка на данни чрез употребата на широко използвани интерфейси.
2. АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА FX469. БЛОКОВА И
ПРИНЦИПНА СХЕМА НА ДУПЛЕКСЕН ЧЕСТОТНО МАНИПУЛИРАН МОДЕМ ЗА
ОБМЕН НА ТЕЛЕМЕТРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
За реализиране на радиомрежата за обмен на данни избираме интегрална схема FX469 на
фирма "СМL", която представлява еднокристална CMOS – микросхема на дуплексен честотно манипулиран модем с избираема скорост 1200, 2400 или 4800 bit/s (фиг.1). Честотите на логическите
"1" и "0" са съответно 1200/1800; 1200/2400; 2400/4800 Нz [3].
За осигуряване на непрекъснатост на фазата, сигналите "1" и "0" се съединяват в точката на
прехода на нула. Скоростта на предаване на данни, честотите на предаване и честотите за синхронизация се задават посредством честотата на опорен генератор (1,008 МНz или 4,032 МНz).

Фиг. 1. Архитектура и структурни особености на дуплексен честотно манипулиран модем на базата на ИС FX469
Предавателя и приемника функционират абсолютно независимо, използвайки индивидуалната функция на включване на понижено потребление.
В интегралната схема има вътрешна схема за откриване на носеща и възстановяване на тактовите импулси при приемане.
Канала на приемане, на предаване и за откриване на носещата съдържат предварителни филтри за формиране на оптимален сигнал.
Микросхема FX469 има голяма чувствителност и добър коефициент на еднобитовите
грешки при лоши условия на преминаване на сигнала. Времеконстантата за откриване на
носещата се определя с външни кондензатори, чиито параметри се определят изхождайки от
способността за най-голяма работоспособност при наличие на големи шумове.
Особености на схемата:
- избираема скорост за ПД 1200, 2400, 4800 bit/s
- използване на честотна манипулация при пълнодуплексна работа
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- приемни и предаващи лентови филтри
- възстановяване на тактовата честота и детектор за откриване на носещата
- разделно включване и изключване на каналите за предаване и приемане
- извод за избор на честота на задаващия генератор - 1,008МНz или 4,032МНz.
FX469 представлява модулатор и демодулатор на цифрови сигнали. Нискочестотният изход
се свързва към входа на предавателя, а нискочестотния вход към изхода на приемника. Когато от
асинхронния, сериен интерфейс RS232C на КС (микроконтролер) постъпят сигналите Тх на
изхода на ИС се получава честотно манипулиран нискочестотен сигнал. В обратна посока когато
приемникът получи честотно манипулиран сигнал след съответната обработка на изхода Rx се
генерират логически сигнали, постъпващи в асинхронния сериен интерфейс RS232C.

Антена

Антена

Предавател

Приемник

Предавател

Приемник

Модем

Модем

Контролер или
терминал

Система за събиране
и обработка на информация

Източник
на данни

Фиг. 2. Структурна схема на радиомрежа за обмен на данни

Фиг. 3. Структурна схема на свързване на модема с компютърната система

Важно е да се отбележи, че FX469 не се интересува от използвания от микроконтролерите
приложен софтуер, а зависи само от начина на конфигуриране за да прочете дадена информация
в определеното време и с необходимата скорост.
Маломощния модем изисква малко външни елементи и се предлага в два корпуса:
1.SOIC-20 - пластмасов корпус за повърхностен монтаж с 20 извода
2.CERDIP-22 - керамичен корпус с 22 извода
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Фиг. 4. Времедиаграма на работа на каналите при предаване

Фиг. 5. Времедиаграма на работа на каналите при приемане

Фиг. 6. Принципна схема на дуплексен честотно манипулиран модем

Схема на радиомрежа за обмен на данни е представена на фиг. 2. Източник на данни на отдалечения обект се явява сензор (група от сензори) или ползвател (група ползватели).
Информацията от източника се приема и обработва от програмируем контролер или отдалечен
терминал, който се свързва с модема по стандартен интерфейс. Модема служи за преобразуване
на постъпващите цифрови данни в аналогов сигнал, който посредством радиопредавателя се
ISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
ISSN: 1311 2864, том 33(1), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven
Съюз на учените в България - клон Сливен

28

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (1), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (1), 2018

предава в пункт за управление (например диспечерски пункт за управление), където процеса на
обработка е в обратен ред: модема преобразува постъпващия от радиоприемника аналогов сигнал
в цифрова форма, удобна за последваща автоматизирана обработка[1]. В стандартното използване
на обмена на данни се извършва управление от централен обект (топология „звезда“), работеща
чрез базова станция по приет за конкретната радиомрежа протокол за обмен на данни. Възможните варианти за построяване на технологични радиомрежи за обмен на данни са следните: точка до
точка, точка до много точки, комутируема, мултиплексна, еднорангова[2].
По този начин се създава радиомрежа за обмен на данни, изключваща флуктуации на информационния поток, способни да попречат на нейната работа и поддържащи работа на отдалечени устройства и ползватели в режим на работа, близък до реалното време. На фиг. 3 е показано свързването на модема с компютърната система. На фиг. 4. и фиг. 5. са снети и представени времедиаграмите на работа на каналите съответно на предаване и приемане.
На принципната схема на модема (фиг. 6) входните канали се използват за връзка с компютърна система, схемата MAX232C реализира серийния интерфейс, а на изхода се осъществява
връзка с АФУ.
3. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Проектираният модем за обмен на телеметрична информация осигурява възможност за работа
със скорост до 4800bit/s и е реализиран на съвременна елементна база. На базата на получените
резултати могат да се направят следните изводи:
1. Ако входните сигнали се подават относително на извод Vвias, то този извод се нуждае от
филтриращи кондензатори както към Vss(C2) така и към VDD(C6). Ако входните сигнали се подават относително на Vss то за вход Vвias е необходим само един развързващ кондензатор към
Vss(C2), а кондензатора С5 се използва за развързване между Vss и VDD.
2. Величината на кондензатора С4 се определя от времеконстантата на схемата за откриване
на носещата. Увеличаването на времевата константа довежда до по-добра шумоустойчивост, но
се увеличава времето за захващане. Големината на кондензатора С4 се избира изхождайки от
компромиса между времето за захващане и шумоустойчивостта.
3. Кондензаторите С1 и С7 служат за стабилизиране на импулсните поредици генерирани от
кварцовия резонатор на задаващия генератор в момента на пускане.
4. Работата на микросхемата без външен кварцов резонатор или тактов сигнал може да предизвика повреждане на модема, ето защо се препоръчва в захранващата шина VDD да се постави
токоограничаващ резистор в случай на изключване на външния кварцов резонатор или на пропадане на тактовия сигнал.
REFERENCES
1. Nenov G.D., Radiokomunikatsionna tehnika., „Tehnika“, Sofiya, 2004
2. Nyagolov D.A., Realizirane na sistema za distantsionen obmen na danni mezhdu lokalnite mikrokontroleri i tsentraliziranata sistema za upravlenie na rezhimnite parametri v razpredeli-telnite mrezhi,
sp. Izvestiya na TU-Sliven, ISSN 1312-3920, №5, 2012
3. www.datasheetcatalog.net/FX469 CML FX469 1200/2400/4800 Baud FFSK Modem.
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ARCHITECTURAL APPROACH TO LOCAL INFRASTRUCTURE FOR
FOOD INTERNET (IoF)
Krassimir I. Kolev, Boriana N. Gareva
Abstract: The paper focuses on a systematic architectural approach for modular implementation of local Infrastructure for the Internet of Food (IoF). The requirements for devices to realization of infrastructure for the Internet of Food are defined. A model of Internet of Food is proposed. A model of computer system is synthesized
on the basis of modern modules and devices for building a local infrastructure for the Internet of food based on
LoRaWAN technology. Proposed are variants of information services to the computer system on the basis of existing modern cloud technologies. The functional analysis is made.
Кеуwords: The Internet of Food, IoF, LoRa, LoRaWAN, Computer systems

АРХИТЕКТУРЕН ПОДХОД НА ЛОКАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ИНТЕРНЕТ НА ХРАНИТЕ (IoF)
Красимир И. Колев, Боряна Н. Гарева
Резюме: В публикацията се разглежда един системен подход за модулно реализиране на локална инфраструктура за Интернет на храните (IoF). Дефинирани са изискванията към техническите средства
за изграждане на инфраструктура за Интернет на храните. Предложен е модел на мрежова инфраструктура на Интернет на храните. Синтезиран е модел на компютърна система на база на съвременни
модули и технически средства за изграждане на локална инфраструктура на Интернет на храните на
база на технологията LoRaWAN. Предложени са варианти за информационно осигуряване на системата на база на съществуващи съвременни облачни технологии. Направен е функционален анализ.
Ключови думи: Интернет на храните, LoRa, LoRaWAN, Компютърни системи

Увод
В последните години с бързи темпове се развива мрежовата свързаност между обекти, като
се обособи отделно направление Интернет на нещата (IoT). В България има вече натрупан опит в
изграждане на инфраструктури за IoT с направен анализ на възможностите за прилагане на безжична IP мрежа (стандарт IEEE 802.15) в Smart Grid среда [2]. Изградени са и безжични сензорни
мрежи на база на Arduino Uno за дистанционен мониторинг и управление на фотоволтаични централи [1]. Този опит в индустриални системи следва да се развива като се отчитат особеностите на
храните. Тъй като храните са особен вид самостоятелни обекти със специфични изисквания е възможно да се дефинира отделна свързаност отчитаща техните особености. Именно тази нова мрежова свързаност на отделни храни, контейнери за храни, технологични линии и суровини може да
се означи като Интернет на храните (IoF). В последните месеци се инициираха разработки в тази
нова област на мрежова свързаност на хранителни обекти. За тази цел в момента се търсят различни решения за изграждане на Интернет на храните [5].Това ново направление в компютърните
системи и технологии, значително ще промени начина, по който можем да извличаме, прехвърляме, съхраняваме и обработваме информация за дадена храна. Възможността за проследимост,
идентификация и контрол на качеството на храните в реално време за отделни региони и държави
с използване на интегриране на сензорни мрежи към съществуващи мрежови инфраструктури е
едно от най-обещаващите приложения на Интернет на храните. Като база за изграждане на IoF
може да се използва натрупаният опит от развитие на технологията Интернет на нещата (IoT), като
се отчитат особеностите за отдалеченост на хранителните обекти от съществуващи мрежови инфраструктури.
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Материали и методи
Крайните хостове на мрежите на Интернет на храните се състоят от множество сензорни
възли, разположени в близост до хранителни продукти, намиращи се в различни териториални
локации. Тези сензорни възли трябва да притежават по-голяма функционалност, а именно:
-да имат възможност за безжична мрежова свързаност по-голяма от 1 км;
-да имат възможност за малка консумация с цел батерийно захранване;
-да „снемат„ и дискретизират съответните технологични сигнали, описващи състоянието на
хранителни продукти;
-да имат възможност за локално буфериране и запомняне на получените данни в облачни
структури;
-да имат възможност за измерване параметрите за съхраняващата среда на продукта;
-да имат ниска цена;
-да имат малки размери за интеграция към типови хранителни продукти и контейнери.
Тези основни изисквания автоматично изключват безжични сензорни възли, поддържащи
Bluetooth и Wi-Fi поради ограничения обхват за мрежова свързаност. Безжичните мрежови възли
на база на мобилните 3G/4G мрежи също не са подходящи поради високата цена на хардуера, месечен план на мрежова поддръжка и висока енергийна неефективност. Като възможен вариант е да
се използват модули поддържащи стандарт на ниско консумираща глобална мрежа (LPWAN) тип
LoRaWAN™. Спецификациите на стандарта LoRaWAN™ е различен в зависимост от разрешеният
спектър на комуникация. За Европа честотният обхват е от 867 МHz до 869 Mhz, разделен на десет
канала (осем за скорост 5.5 kbps, един за 11 kbps и един за 50 kbps) и максимална изходна мощност
+14 dBm. Крайните възли по този стандарт позволяват двустранна комуникация до 5 км.
LoRaWAN™ има две нива на сигурност, базирани на 802.15.4 Security. Защитата на мрежата гарантира автентичността на възела в мрежата, докато слоя за сигурност на приложението гарантира, че мрежовият оператор няма достъп до данни за приложението на крайния потребител както е
показано на фиг. 1.

Фиг. 1 Поточна диаграма за защита на данни
Един възможен вариант на функционална структура за изграждане на отделни клонове на
мрежова инфраструктура за Интернет на храните на база на съществуващите системи за Интернет
на нещата е показана на фиг. 2.
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Фиг. 2 Мрежова инфраструктура за Интернет на храните
Резултати и обсъждане
На база на предложената мрежова инфраструктура за Интернет на храните, посредством интегриране на LoRa вградени микропроцесорни модули е разработен модел на компютърна система
за изграждане на инфраструктура за проследимост, идентификация, мониторинг и дистанционен
контрол на храни (фиг. 3).

Фиг. 3 Модел на компютърна система
За хардуерната реализация са избрани съвременни компютърни модули. Като конкретни устройства на крайни възли са използвани LAIRD 455-0002 (за температура и влажност), TTN-ND868 (за температура, ускорение, осветеност), LoRa32u4 (за температура, цвят, налягане, влажност),
LoRa ESP32 с OLED дисплей (за температура и налягане), за шлюз LAIRD RG186 (поддържа WiFi/Bluetooth/Ethernet), за маршрутизатор към доставчика на Интернет е избран тип Cisco RV340W
с двупортов Wan за балансиране и резервиране на натоварването с комбинирана връзка (поддържа
Wi-Fi и жична Ethernet). Сензорните модули към хранителните продукти са от тип интегрална изработка за даден вид технологичен параметър. Входящият интерфейс на крайните възли поддържа
цифрови и аналогови сензорни входове, така че сензорите могат да бъдат с различни интерфейсни
сигнали. Избора на сензор може да е:
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-за температура LM75A, LM35D, TMP36, DS18B20 и др.
- за цвят TCS3200, TCS34725, TCS3414 и др.
- за налягане MS5540, MPX5500 и др.
- за влажност Si7021, HS1101 и др.
- комбиниран за температура, влажност и налягане BME280 и др.
- за газове MQ-2, MQ-3, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7, MQ-8, MQ-9, MQ-135 и др.
Програмирането на крайните възли се извършва самостоятелно в зависимост от избраният
конкретен сензор за даден хранителен продукт. При това крайните възли позволяват два режима
на програмиране чрез bootloader и външен програматор. За реализиране на обслужващите системни програми се изполва софтуер с отворен код работещи под Linux.
За реализация на приложното програмното осигуряване на системата се използват различни
платформи на база на LoRaWAN™ като:
-The Things Network, свободен с отворен код LoRaWAN™ мрежов доставчик разработен и
поддържан от широка група ентусиасти [7];
-LORIOT.io, глобален публичен LoRaWAN™ оператор за частни и публични мрежи [6];
-Everynet, глобален публичен LoRaWAN™ оператор [4];
За разработване на приложното програмно осигуряване е използвана платформата за отдалечен мониторинг ResIOT [3] (фиг. 4).

Фиг. 4 Среда за обслужване за IoF
Функционалните възможности на Интернет на храните се определят от съвместната работа
на всички компоненти – сензори, крайни възли, шлюзове (gateways) и системен и приложен софтуер. Конфигурирането на всички компоненти се осъществява дистанционно, като се реализира
събиране на данни в централна база данни с изградени права за йерархичен достъп с цел предотвратяване на манипулиране да данни и извършване на трасиране при активиране на алармите за
заплахи от хранително отравяне. Заплахите и превенцията от хранителни инциденти се реализира,
че тригерни статистически функции на проследяване на нерегламентирано отклонение на техноISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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логични параметри и несъизмерими активности. Функционалността на цялата система зависи от
правилният избор на крайни възли и настройване на облачната среда за мониторинг и контрол.
Заключение и изводи
При изграждане на инфраструктура на Интернет на храните следва да се обърне внимание на
избора на крайните устройства. Тези устройства работят с различни хранителни продукти, притежаващи разнообразни параметри за качество при различни параметри на обкръжаващата среда.
При бъдещото проектиране на инфраструктура за Интернет на храните е необходимо да се отчита
и развитието на ново появили се безжични технологии, както и стандарти насочени по-тясно към
облачни технологии за събиране и обработка на данни.
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Technical sciences
SYNTHESIS OF SYSTEM FOR CONTROL OF VOLTAGE ON
AUTONOMOUS LOAD, POWERED BY PHOTOELECTRIC
GENERATOR
Dimitar Kukurigov
TU - Sofia, IPF – Sliven, e-mail: kukurigov@gmail.com
Abstract: In the article is make synthesis, modeling and research of system for voltage regulation on DC autonomous load, powered by a photoelectric generator. The synthesis of the control system was performed in a Matlab
environment, taking into account the parametric uncertainty in the control object (dc/dc boost converter).
The results obtained are presented in the form of graphs.
Keywords:

H  synthesis, parametric uncertainty.

СИНТЕЗ НА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
ВЪРХУ ПОСТОЯННОТОКОВ АВТОНОМЕН ТОВАР,
ЗАХРАНВАН ОТ ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН ГЕНЕРАТОР
Димитър Кукуригов
ТУ - София, ИПФ – Сливен, e-mail: kukurigov@gmail.com
Резюме: В статията е извършен синтез моделиране и изследване на система за регулиране на напрежението върху постояннотоков автономен товар, захранван от фотоелектричен генератор. Синтезът на системата за управление е извършен в среда Matlab при отчитане на параметричната неопределеност в обекта за управление (dc/dc повишаващ преобразувател).
Получените резултати са представени под формата на графики.
Ключови думи:

H  синтез, параметрична неопределеност.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Присъединяването на голям брой възобновяеми енергийни източници към обща постояннотокова шина предполага отделни системи за регулиране, работещи на ниско ниво и поддържащи
напрежението върху нея.
В статията е разгледан такъв сегмент от хибридна система, съставена от фотоелектри- чен
генератор, dc-dc повишаващ преобразува- тел и постояннотоков товар.
Както е известно от теорията [ 1][ 2][ 3] моделирането на всеки постояннотоков прео- бразувател е трудоемък процес, който цели по-лучаването на т. нар. осреднен модел.
Целта на настоящата статия е да бъде синтезиран регулатор на база H  синтез и да бъдат
проведени изследвания при дадена пара- метричната неопределеност в системата. За тази цел са
използвани възможностите на Matlab. Извършени са допълнителни симула- ции в среда Matlab/
Simulink/SimPowerSystems, с цел още веднъж да беде проверена адекватната работа на синтезираната система.
2. МОДЕЛ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛЯ
Моделирането на преобразувателя цели получаването на каноничното му описание [ 1] и дава възможност той да бъде представен с предавателна функция. На фигура 1 е представена изследISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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ваната система, съставена от повишаващ dc-dc преобразувател с вграден високочестотен трансформатор. Управляващите импулси към инвертора са с честота 100 kHz.

Фиг. 1. Схема на повишаващ DC-DC преобразувател с вграден
високочестотен трансформатор.
След получаването на каноничното описание на преобразувателя на база четерите му работни фази се достига до предавателната функция (1) и заместващата схема от фигура 2 [ 4], където n е коефициента на трансформация на трансформатора (n=5).

H  p 

1
 L

LCe p  
 ri Ce  p  1
 Rch


(1)

2

Фиг. 2. Заместваща схема на преобразувателя при присъединяване на фото- електричния генератор към постоянно- токовия товар.
Посредством изменениeто на работния цикъл  (от 0 до 1) се постига дефазиране на напреженията V A и VB като по този начин се изменя стойността на изходното напрежение.
3. H-БЕЗКРАЙНОСТ СИНТЕЗ
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За целите на H  синтеза е зададена 20% неопределеност в параметрите на предавателна
функция (1). Неопределеността на параметрите в Matlab е въведена с командата ureal. На фигура 3
са представени получените честотни характеристики.
Ключов момент при синтез е избирането на тегловните матрици, които трябва да отразят
изискванията за качество в различните диапазони.
s 1.5  10 4
Wu  1 и W p 
0.02 (2)
s  10 4 0.0001
При извършване на синтеза е избрана структура на затворената система от фигура. 4,

Фиг. 3. Честотни характеристики на системата с неопределеност.

Фиг. 4. Структура на затворената система с тегловни матрици за качеството.
където G е предавателната функция на неизме-няемата част, K е предавателната функция на регулатора. При структурата от фигура 4 се цели да се осигури малко усилване от d към управляваните
променливи: e p и eu в ниско-честотния диапазон. Това се постига чрез избор на субоптимален
регулатор K, който прави големината на затворената система малка в смисъла на H  нормата.
H  нормата на дадена система Gs  се дефинира с помощта на максималното сингу- лярно
число на системата като функция на честотата:
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 max  G  j  (3)


H  синтезът в Matlab се извършва с командата hinfsyn. По този начин получаваме
предавателната функция на регулатора:
3391.426 p^2 + 31940210.4663 p  85642071238.8601
W ( p) 
(4)
p^3 + 59559.7152 p^2 + 600828833.4798 p + 600769274.7646
С командата norm можем да намерим, че нормата на затворената система е 0.0718 т.е. удовлетворяват се изискванията за качество

Фиг. 5. Функция на изходната чувстви телност на системата.

  1 . Същият извод можем да направим и на база функцията на изходната чувствителност от
фигура 5.

Фиг. 6. Функция на допълнителната чувствителност на системата.
При симулациите са използвани следни данни: V g  24V (напрежението на фотоеле- ктричния генератор), напрежението върху товара се регулира в границите от 0 до 120V при това регулатора изработва управляващо въздеиствие в границите от 0 до 5V, а  се изменя от 0 до 1.
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Фиг. 7. Изходна реакция на системата и управляващото въздействие,
изработено от регулатора.
От фигура 7 виждаме, че времето на преходния процес за цялата неопределеност е около
1.5ms и отсъствието на статична грешка.
От анализа на робастната устойчивост се вижда, че системата постига робастна устойчивост
за разглежданата неопределеност и неопределеността в модела може да се увеличи 2.93 пъти.
report =
Uncertain system is robustly stable to modeled uncertainty.
-- It can tolerate up to 293% of the modeled uncertainty.
-- A destabilizing combination of 383% of the modeled uncertainty was found.
-- This combination causes an instability at 4.41e+03 rad/seconds.
-- Sensitivity with respect to the uncertain elements are:
'Ce' is 57%. Increasing 'Ce' by 25% leads to a 14% decrease in the margin.
'L' is 45%. Increasing 'L' by 25% leads to a 11% decrease in the margin.
'Rch' is 22%. Increasing 'Rch' by 25% leads to a 6% decrease in the margin.
'n' is 46%. Increasing 'n' by 25% leads to a 12% decrease in the margin.

От анализа на робастното качество се вижда, че системата постига робастно качество за разглежданата неопределеност и неопреде- леността в модела може да се увеличи 2.57 пъти.
report =
Uncertain system achieves performance robustness to modeled uncertainty.
-- The tradeoff of model uncertainty and system gain is balanced at a level of 257% of the modeled uncertainty.
-- A model uncertainty of 298% can lead to input/output gain of 0.335 at 4.41e+03 rad/seconds.
-- Sensitivity with respect to the uncertain elements are:
'Ce' is 48%. Increasing 'Ce' by 25% leads to a 12% decrease in the margin.
'L' is 33%. Increasing 'L' by 25% leads to a 8% decrease in the margin.
'Rch' is 28%. Increasing 'Rch' by 25% leads to a 7% decrease in the margin.
'n' is 55%. Increasing 'n' by 25% leads to a 14% decrease in the margin.

На фиг. 8 е показано семейство преходни характеристики на система, включително и за „най
– лошия” случай.
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Фиг. 8. Семейство преходни характеристики на системата.

Фиг. 9. Схема на изследваната система в SimPowerSystems.
От направените изследвания можем да заключим, че работата на системата се характеризира
с висико бързодействие и ниско пререгулиране за цялата неопределеност.
Интерес представлява резултатите да бъдат проверени и с помощта на тулбокса на Matlab,
SimPowerSystems. На фиг. 9 е предста- вена изградената система, а на фигури 10, 11 и 12 са представени резултатите от извършените симулации при задание за напрежението върху товара 60V.

Фиг. 10. Работен цикъл фи.
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Фиг. 11. Напрежението изработено от регулатора при задание 60V.
От получените резултати още веднъж можем да се убедим за коректната работа на системата. Трябва да се отбележи факта, че

Фиг. 12. Изменение на напрежението върху товара.
при висок коефициент на услване на регулатора затворената система може да стане неустойчива,
тъй като тя е нелинейна по характер.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статията е извършен H  на система за регулиране на напрежението върху постояннотоков
автономен товар, захранван от фотоелектричен генератор. За синтеза е използван осредненият модел на dc/dc повишаващия преобразувател. На база на получените резултати можем да заключим,
че съвременните методи за синтез дават добри резултати при подобен вид системи.
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AUTOMATIC CONTROL OF LAMELLA MACHINE WITH PLC
Peev M.
Sliven Faculty of Engineering and Pedagogy, Technical University – Sofia, Bulgaria,
e-mail: mfpeev@abv.bg
Abstract: The article introduces the "Lamella Machine" management through a Programmable Logic Controller (PLC). The lamella machine are designed for the production of thermal insulation products made of mineral
wool. An algorithm for operating the machine has been developed. PLC control ensures complete automation of
the production process and productivity improvement.
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АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМЕЛНА МАШИНА С PLC
Пеев М.
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“,
Инженерно педагогически факултет – Сливен, ТУ – София, България,
e-mail: mfpeev@abv.bg
Резюме: В статията е представено управлението на „Ламелна машина“ чрез програмируем логически
контролер (PLC). Ламелната машина е предназначена за изработване на изделия за топлинна изолация
от минерална вата. Разработен е алгоритъм за работа на машината. Управлението чрез PLC осигурява пълна автоматизация на производителния процес и повишаване на производителността.
Ключови думи: Програмируем логически контролер, ПЛК.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
През последните десетилетия за управлението на машини и агрегати все повече се налага използването на програмируеми логически контролери спрямо използването на релейно – контакторни схеми за управление. Това е свързано с все по-голямата автоматизация на производствените
процеси, увеличаване на броя на датчиците за следене на състояние на работните органи, увеличаване на сигурността и надеждността при производството.
Програмируемите логически контролери (Programmable Logic Controller – PLC) се появяват
на пазара в средата на XX век във връзка с автоматизацията на средствата за производство. Те са
универсални, компактни и гъвкави (имат възможност за промяна на алгоритъма на работа без да се
променя електрическата схема) устройства за управлението на машини, агрегати и/или технологични процеси [1, 2].
Програмируемите логически контролери съдържат в структурата си микропроцесорен блок
(осигурява обработването на информацията); програмна памет и памет за данни; входен интерфейс (осигурява постъпването на електрическите сигнали от датчиците към микропроцесора); изходен интерфейс (осигурява обработката на командите от микропроцесора към изпълнителните
механизми); модули за връзка към други PLC или компютър.
Програмируемите логически контролери имат входно изходен интерфейс, състоящ се от релейни изходи, цифрови входове, аналогови входове, аналогови изходи. Броят на входовете и изходите зависи от типа и модела на контролера. От повечето производители е възприето модулното
конфигуриране на PLC за управление. Системата за управление се изгражда от основен модул на
PLC, който съдържа микропроцесорния блок, блок памет, и интерфейс с малко на брой входо/изходи (обикновено релейни изходи и цифрови входове). Необходимият брой входове и изходи
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за управление на даден обект се осигурява чрез използване на разширителни модули, съдържащи
цифрови и/или аналогови изходи и релейни и/или аналогови входове. Чрез модулното изграждане
се оптимизира системата за управление и не на последно място цената на устройството.
Програмното осигуряване (ПО) на PLC е базово и приложно. Базовото ПО включва програми
за създаване, редактиране, транлиране на програми, изпълнение на приложните програми, диагностика и комуникация. Доставя се съвместно с техническите средства. Приложното ПО се създава от потребителя и е предназначено да осигури алгоритъма на работа на конкретния обект (машина и/или технологичен процес).
2. ИЗЛОЖЕНИЕ
Предмет на статията е замяна на релейно-контакторна схема за управление на „Ламелна машина“ със система за управление с PLC. Ламелната машина е предназначена за изработване на
изделия от минерална вата. Минералната вата се използва за топло и звуко изолация. Минералната
вата има доби топлоизолационни свойства (коефициент на топлопроводимост не по-голям от 0,039
W/K), поради което е търсен продукт за топлоизолация, както на сгради, така и на промишлени
съоръжения. Минералната вата постъпва в предприятието на блокове. В предприятието блоковете
се нарязват и обработват на изделия с различна геометрична форма и размери за нуждите на крайния потребител.
Чрез ламелната машина се произвежда готов продукт с наименование „Ламелна вата от напречно залепени върху алуминиево фолио или крафт хартия ламели от каменна минерална вата“.
Продуктът е с търговска марка “ISOLLAM” и има следните размери: - дебелина от 20 до 100 mm; дължина от 3 до 10 m.
Опростената механична схема на машината е показана на фиг.1.

Фиг. 1. Ламелна машина – опростена механична схема
На ламелната машина от суровината, която е във вид на блокове, с определена дебелина се
нарязват отделни листове (ламели). Ламелите се залепят към алуминиево фолио или крафт хартия,
с напластени полиетиленови нишки. Залепянето е чрез нагряване и разтопяване на полиетиленовите нишки и едновременно с това притискане. От получената заготовка се нарязват изделия с
необходимата дължина.
Машината се състои от следните основни звена и изпълнителни механизми:
-

-

1 - Корпус;
2 -Избутваща скара (Избутвач). Задвижването е хидравлично от хидравличен цилиндър.
Движението на избутвача е хоризонтално;
3 – Суровина – блок от минерална вата;
4 – Режещ инструмент за нарязване на ламелите (струнник). За режещ инструмент се използва
метална нишка (струна) с непрекъснато действие. Струната се задвижва от електродвигател.
Хоризонталното подавателно движение на струнника е хидравлично;
5 – Притискаща плоча. Притиска получените ламели от минерална вата към алуминиевото фолио
или крафт хартията и към нагревателната плоча. Движението на притискащата плоча е
хидравлично, вертикално;
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6 – Нагревателна плоча.;
7 – Руло с алуминиево фолио или крафт хартия
8 – Задвижващ електродвигател на режещото устройство;
9 – Режещо устройство (струнник 2). Разрязването на заготовката е чрез метална нишка (струна) с
непрекъснато действие. Струната се задвижва от електродвигател. Вертикалното подавателно
движение на режещото устройство е хидравлично;
10 – Транспортен ролков път.

Принцип на работа на машината
Принципа на работа на машината е илюстриран на фиг.2. Основава се на четирите работни
органа (блока) на машината.

Фиг. 2. Ламелна машина – основни движения
Блок 1 е избутващия механизъм. Избутвача се намира в крайно задно положение. След отрязване на ламелата извършва движение напред (12) и веднага извършва движение назад (11) до
задно положение. Блок 2 е хоризонтално движещият се струнник. При изходно положение на избутвача извършва движение назад (21) ако е бил в предно положение, или движение напред (22)
ако е бил в задно положение. Блок 3 е притискащата плоча, която се движи вертикално надолу (31)
за притискане на ламела от минерална вата към алуминиевото фолио или крафг хартия и нагревателната плоча за залепване и след това вертикално нагоре (32) до крайно положение за изчакване.
Блок 4 извършва вертикално движение надолу (41) за отрязване на заготовката и движение (42)
нагоре в изходно положение.
Производствен цикъл
За правилната и безотказна работа на ламелната машина е необходимо движенията на работните органи да бъдат съгласувани и да се изпълняват в строга последователност. На фиг.3 е представена блоковата схема за последователността на движенията при изпълнение на цикъла на работа
на машината.
Преди започване на работа, работните органи на машината трябва да бъдат в следното изходно положение: - Избутвача е в крайно задно поожение; Режещият хоризонтално струнник е в
крайно предно положение; Притискащата плоча е в крайно горно положение; Режещото устройство е в крайно горно положение.
След пускане на машината се извършва проверка дали работните органи са в изходна позиция. Ако не се стартира процедура за привеждане на работните органи в изходно положение. Машината е готова за работа. Стартира се работния цикъл. Последователността на движението на
работните органи е следната (фиг.3): Двигателят за задвижване на режещата метална нишка на
струнника е включен. Струнника извършва хоризонтално движение назад (21) или напред (22), в
зависимост от положението в което се е намирал. След достигане на съответното крайно положение се включва движение на избутвача напред (12).
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Фиг. 3. Ламелна машина – цикъл на работа
Проверява се състоянието на измерващото устройство за достигната дължина на изделието.
Ако е достигната зададената дължина на изделието се спира движение напред (12) на избутвача.
Включва се електродвигателя на струнник 2. Задейства се движение надолу (41) на режещото устройство. След изпълнението му се включва движение нагоре (42) на режещото устройство. Спира
се електродвигателя на струнник 2. Включва се отново движение на избутвач напред (12) и се довършва движението до крайно предно положение. Избутвача се връща в изходно задно положение
– движение (22). Задейства се движението на притискащата плоча надолу (31). При достигане на
долно положение се задържа за време за залепване на ламелите от минерална вата към алуминиевото фолио или крафт хартия (от 1 до 5 s). Задава се движение на притискащата плоча нагоре (32).
Ако при проверката не е достигната зададената дължина на изделието избутвача извършва движението напред (12) без спиране и следват движението му за връщане в изходно задно положение и
движенията на притискащата плоча. След достигане на горно изходно положение на притискащата
плоча машината е готова за следващия цикъл.
Реализиране на управлението
За осъществяване управлението на ламелната машина е използван програмируем логически
контролер LOGO на фирма Siemens. На фиг. 4 е представен общ вид на конфигурация на PLC тип
LOG [3], състояща се от базов модул, два релейни разширителни модула и един аналогов разширителен модул.

Фиг.4. Програмируем логически контролер LOGO – примерна конфигурация
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Фиг. 5. Алгоритъм за управление на машината
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Подпрограма
Установяване на работните
органи на машината в
изходна позиция

Старт
Работни органи в изходна позиция
/Бутон ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ/

Проверка
Работни
органи в изходно
положение

да

не

Работните органи са в
изходно положение
МАШИНАТА Е ГОТОВА ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ

Включване
ел.двигатели
струнник 1 и струнник 2

Задействане движение
струнник напред

не

Достигнато
Предно положение
струнник

да
СТОП движение
струнник напред

Задействане движение
избутвач назад

Достигнато
Задно положение
Избутвач

не

да
СТОП движение
избутвач назад

Задействане движение
притискаща плоча нагоре

не

Достигнато
Горно положение
Притискаща
плоч а

да
СТОП движение
притискаща плоча нагоре

Задействане движение
режещо устройство нагоре

Достигнато
Горно положение
Режещо у-во

не

да
СТОП движение
режещо устройство нагоре
Изключване
ел.двигатели
струнник 1 и струнник 2

Фиг. 6. Алгоритъм за управление на машината - продължение
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За реализиране на управлението е използвана конфигурация, състояща се от един основен
(базов) модул и два разширителни модула. Входно-изходния интерфейс на базовия модул съдържа
четири релейни изхода и осем цифрови входа. Двата разширителни модула са с по четири релейни
изхода и по четири цифрови входа. Захранването на модулите е с постоянно напрежение 24V. Това е и напрежението с което се захранват датчиците и бутоните за управление.
Въз основа на разгледаните принцип на работа на машината и последователност на действието на работните й органи е съставен алгоритъм за управлението й. Блоковата схема на алгоритъма
е представена на фиг.5 и фиг.6. На фиг.6 са представени последователността от операциите за изпълнение на подпрограмата за извеждане на работните органи на машината в изходно положение.
Алгоритъма за изпълнение на основните операции на работните органи за изпълнение на производствения цикъл е представен на фиг.5.
При съставянето на алгоритъма са съобразени последователността на движенията на работните органи и недопускането движение на едновременно недопустими механизми, които биха довели до авария и бракуване на продукция. При аварийно спиране на машината от бутон „Авариен
стоп“, от задействана защита, или оперативно от „Стоп бутон“, програмируемият логически контролер запомня съществуващото положение и след възстановяване на работа продължава цикъла на
работа от мястото на прекъсване.
При отпадане на електрозахранването на машината е необходимо отново изпълнение на процедурата по привеждане на работните органи в изходно положение.
В съответствие с разработения алгоритъм чрез програмното осигуряване на PLC контролера
LOGO е съставена потребителската програма за управлението на ламелната машина. Използван е
графичният език за програмиране “Function Block Diagram” (FBD).
4. ИЗВОДИ
Пълната автоматизация на управлението на Ламелната машина с PLC спрямо управлението
чрез релейно контакторна схема отстранява получаването на грешни действия на изпълнителните
механизми на машината след спиране (аварийно от авариен стоп, или оперативно от стоп-бутона),
водещи до брак и престои на машината.
Използваният програмираният логически контролер LOGO на фирма Siemens AG има възможност за бъдещо надграждане, като отчитане работни часове, време на престои, брой изработена продукция, брой откази и други. Надграждането може да бъде осъществено без промяна на
електрическата схема, а само чрез промяна на потребителската програма на контролера.
Управлението на ламелна машина с PLC е внедрено в предприятие „Химически продукти“
ООД гр. Ямбол. След замяна на релейно – контакторната схема за управление на ламелната машина с управление с PLC производителността се увеличи с 10-15%, като заедно с това намалява получаването на бракувани изделия.
REFERENCES
1. Bryan L., Bryan E., (1997), Programmable controllers – theory and implementation, Atlanta GE
USA, Industrial text.
2. Hackworth J., (2002), Programmable Logic Controllers: Methods and Applications, USA,
Pacontrol.
3. User’s Manual Siemens Logo PLC, Manual Edition 06/2003, Siemens AG,
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/461/16527461/att_82564/v1/Logo_e.pdf
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ACHAKNITCABLE PROGRAM FOR OPTIMIZING THE PROCESS
OF STITCHES CROSSING
Andreas CHARALAMBUS, email: charalambus@tu-sofia.bg
Abstract: The threads are put under different mechanical force, when knitting of knitwear of inclined
structures (netlike, interlaced design, arans etc.) on cross flat knitting machines. The initial geometry of
some structural elements forming (loops) in the process of these structures obtaining is drastically
changed. The passing geometric length of the thread in these elements [1, 2] repeatedly increases. This
leads to comparatively high relative thread prolongation in these elements, which is much higher than the
disruptive one of the most frequently used threads at knitting.
It is necessary maximum decreasing of the passing geometric length of the thread for a normal
technological process and for avoiding depreciation of goods qualities, so the value of the relative
prolongation to be shorter than the disruptive one. Different methods for the purpose are used in the
practice [3]. On the other hand, a number of technological parameters effect on the passing prolongation
through regulation, whose passing relative prolongation we could optimize in admissible limits.
The effect of those parameters is complex and it is very hard to be examined and analyzed. The
parameters, effecting on the size of the passing geometric length in the process of loops crossing
(longitudinal moving of the needle beds) are the depth of folding (h), the diameter of the needle section in
its hook (d), the conventional diameter of the thread (F), the needle step (t), the size of the longitudinal
moving (n) etc.[4].
The author created a theoretical geometric model (fig. 1) in number of researches, which allows
determining the passing geometric length of the thread by sufficient precision in the structure elements
during the process of cross-knitting stitches. An expression is derived on the grounds of the created model,
which determines the passing relative prolongation, depending on the abovementioned parameters.
Methods are created through analysis of this expression, which determines the optimal values of the
different technological parameters so, the relative prolongation not to exceed the disruptive prolongation
of the used threads. The methods also give the opportunity to define the prolongation size, which has to be
balanced by the structure changes in the knitwear and if it is possible in the particular case. Proceeding
from the value of the disruptive prolongation of the used thread the parameters of the technological
process and the used technological equipment can be defined as well for maximum efficiency of the
process. Achaknitcable software program /fig. 2/ was created through theoretically derived subordinations
on the grounds of the geometric model on fig. 1, which optimizes the separate parameters at interlaced
design knitting. Adobe Flash program product and ActionScript program language are used. The following
algorithms are used during the program designing:
A. Determination of an appropriate structure change at appropriate folding depth
1. Determination of the machine class and needle’s module “t”.
2. Determination of the yarn type (cotton, wool and so called coefficient k) and its relative
prolongation (ε0).
3. Determination the thread diameter F.
4. Determination of maximum number of loops, crossing “n” in dependency on the applied knitting
structure.
5. Value fixing to the folding depth “h”.
6. Determination of the coefficient of structure changes m at ε≤ε0.
7. It returns to module 5 at m> and gives a new higher value to h.
8. We determine m again at ε≤ε0.
9. Determination of ε.
10. Display of all parameters (h, t, F, n, T, E, m, ε, ε0).
ISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 33(1), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (1), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (1), 2018

49

B. Determination of the necessary maximum optimal relative prolongation, which must possess
the yarn used
1. Determination of the machine class and needle’s module “t”.
2. Determination of the yarn type (cotton, wool and so called coefficient k), “T”, and “F”.
3. Determination of maximum “n” in dependency on the applied knitting structure.
4. Determination of maximum permitted structure changes “m”.
5. Value fixing of “h”.
6. Determination of “ε”, which must possess the used yarn for the value of maximum permitted
structure changes.
7. For higher value of “ε” we fix a new higher value of “h” or change the value of the structure
changes “m”.
8. Display of all parameters (h, T, F, n, T, E, m, ε).
In appendix I the sequence for determination of the necessary structure changes is given when there
is interlaced design knitting 3:3 by 12E machine of W/PAN yarn 50/50 32tex with ε=18% and at folding
depth 5 mm. That way calculated value of coefficient m=0.718 defines that at the above-mentioned
technological parameters comparatively big structure changes must be done for a normal crossing process.

ПРОГРАМА ACHAKNITCABLE ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ПРОЦЕСА НА КРЪСТОСВАНЕ НА ПРИМКИТЕ
Андреас ХАРАЛАМБУС
ТУ – София, Колеж – Сливен, Технически Университет- София, България,
гр. Сливен, бул. “Бургаско шосе” №59
charalambus@tu-sofia.bg
Резюме: Предлага се компютърна програма, която оптимизира параметрите на процеса на кръстосване на примките при плетене на различни плетачни структури на плоскоплетачни машини. След редица изследвания е създаден теоретичен геометричен модел, който позволява да се определи с достатъчна точност моментната геометрична дължина на нишката в структурните елементи в процеса на
плетене на кръстосани плетки. Чрез получения от този модел математически израз с използването на
програмния продукт Adobe Flash и програмния език ActionScript е създадена софтуерната програма
Achaknitcable.
Ключови думи:Оптимизиране, ефективно плетене, Achaknitcable, кръстосване на бримки

При плетенето на плетива при които се налага част от бримките в един ред да се кръстосват
(плетеници, арани и др.) нишките се подлагат на различни механични въздействия. Първоначалната геометрия на някои от образуваните структурни елементи (примки) в процеса на получаването
на тези структури се променя драстично. Моментната геометрична дължина на нишката в тези
елементи [1, 2] многократно расте. Това води до сравнително голямо относително удължение на
нишката в тези елементи, което понякога надвишава разривното удължение на най-често използваните нишки при плетене. Това може да доведе най-малко до промяна в структурата на преждата
и понякога и до скъсването й и прекъсване на плетенето.
За да може технологичният процес да протича нормално и да не се влошават качествата на
получените изделия е необходимо максимално да се намали моментната геометрична дължина на
нишката, така че стойността на относителното удължаване да бъде по-малко от разривното. В
практиката се използват различни начини за тази цел [3]. От друга страна върху моментното
удължаване влияят редица технологични параметри, чрез регулиране, на които може да се оптимизира моментното относително удължаване в допустими граници.
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Влиянието на тези параметри е сложно и много трудно може да се изследва и анализира. Параметрите, които влияят върху големината на моментната геометрична дължина в процеса на
кръстосване на примки (надлъжно изместване на иглените легла) са дълбочината на нагъване (h),
диаметърът на сечението на иглата в кукичката й (d), условният диаметър на нишката (F), иглената
стъпка (t), големината на надлъжното изместване (n) и други[4].
Създаден е [5] теоретичен геометричен модел (фиг.1), който позволява да се определи с достатъчна точност моментната геометрична дължина на нишката в структурните елементи в процеса
кръстосане на примки. На база на създадения модел се извежда израз, който определя моментното
относително удължаване в зависимост от споменатите по-горе параметри. Чрез анализ на този израз е създадена методика, чрез която се определят оптималните стойности на различните технологични параметри така, че относителното удължаване да не надвишава разривното удължение на
използваните нишки. Методиката също дава възможност да се определя големината на удължени-

Фиг. 1

Фиг. 2

ето, което трябва да се компенсира от структурните
промени в плетивото и в конкретния случай дали това е възможно. Изхождайки от стойността на
разривното удължение на използваната нишка може да се определят параметрите на технологичния процес и на използваното технологично оборудване, така че ефективността на процеса да е
максимална.
Чрез използване на теоретично изведените зависимости на база на геометричния модел на
фиг. 1 се създаде софтуерната програма Achaknitcable фиг.2, чрез която се оптимизират отделните
параметри при плетенето на плетеници. Използва се програмния продукт Adobe Flash и програмния език ActionScript. При разработването на програмата са използваните следните алгоритми:
А. Определяне на подходяща структурна промяна при подходяща дълбочина на нагъване.
1. Определяне Класа на машината и иглената стъпка t.
2. Определяне на вида на преждата (памук, вълна и т.н. коефициент к) и относителното й удължаване ( 0 ) .
3. Определяне диаметъра на нишката F.
4. Определяне максималният брой на примките, които се кръстосват n в зависимост от прилаганата плетачна структура.
5. Даване на стойност на дълбочината на нагъване h.
6. Определяне на коефициента на структурните промени m при    0
7. При m е по-голямо се връща в стъпка 5 и дава нова по голяма стойност на h.
8. От ново определяме m при    0 .
9. Определяне на  .
10. Показване на всички параметри (h, t, F, n, T, E, m,  ,  0 ) кaто стойност.
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Б. Определяне необходимото максимално оптимално относително удължение, което трябва
да притежава използваната преждата.
1. Определяне Класа на машината и иглената стъпка t.
2. Определяме вида на преждата (памук, вълна и т.н. коефициент к), линейната плътност Т и
впоследствие и F.
3. Определяне максималното n в зависимост от прилаганата плетачна структура.
4. Определяме максималните позволени структурни промени m.
5. Даване на стойност на h.
6. Определяне на  , което трябва да притежава използваната прежда за стойността на максималните позволени структурни промени.
7. При голяма стойност на  даваме нова по- голяма стойност на h или променяме стойността на
структурните промени m.
8. Показване на всички параметри (h, t, F, n, T, E, m,  ) кaто стойност.
Чрез използването на предложения софтуер при плетене на плетеница 3:3 на машина 12Е от
прежда В/ПАН 50/50 32тех с ε=18% и при дълбочина на нагъване 5 mm се определя коефициентът
m. Имайки предвид, че m=0.0-1.0, изчислената по този начин стойност на коефициента m=0.718
показва, че при горните технологични параметри трябва да се извършват сравнително големи
структурни промени за да протича нормално процесът на кръстосването.
REFERENCES:
1. Charalambus A., Analyses of Interlaced Design Knitting Process, Textile Industry journal, Sofia,
1995, issue number 6.
2. Charalambus A., Petar Hadzhidobrev, Analysis of Interlaced Design Knitting Processes by Cross
flat-knitting Machines through Video control, General Textile Conference, October 2005.
3. Charalambus A., Complex interlaced design, Textile Industry journal, Sofia, 1995, issue number
6.
4. Charalambus A., Theoretical Analysis of the Geometry of the Inclined stitch as a Structural
element of Interlacings, International journal of Clothing science and Technology, June 2002, p. 328-33.
5. Charalambus A., Gani Stamov, Stavros Andreu, Optimizing of Technological Parameters at
Interlacing design knitting by Cross flat-knitting machines, 43 International Congress of IFKT, October
2006, Plovdiv, Bulgaria.
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DESIGNING A LADY DRESS IN NATIONAL STYLE
Margaret SIVOVA
Technical University - Sofia, College – Sliven, Bulgaria
e-mail: margaretsivova@mail.ru
Abstract: The design presents a modeling of a national style dress using elements of the traditional

Sukmann costume,which is specific for the Thracian folklore field. Based on a pre-specified basic design of a women's dress in a semi-woven silhouette, built by Mueller's method and soon a design of a
contemporary dress has been developed and executed. Modeling on the constructional base is accomplished by applying the following constants: strain transformation; additional detail conical extension of the details; the change in shape and dimensions of the shoulder area and the hand curve.
The development is based on BDS 8371-89.
Keywords: clothing design and modeling, national style, sukmann women dress costume, ladies

dress.

1.INTRODUCTION
The dress - casual or formal, designed with elements of traditional women costume, is now gaining
a lot of popularity.
National-style dresses are either a precise or stylized pattern of traditional folk clothing
The design presents a dress, skillfully combining elements of the sukmann female costume [3] and
contemporary fashion trends in a unified whole.
2. DESIGNER PROJECT
The design model is depicted in Figure 1.
3. SELECTION OF A STRUCTURAL BASIS
The modeling of the dress was made on the basis of a predetermined basic structure of a women's
dress in a semi-velvet silhouette [4], built according to Muller & Soon [2] standard size model 164-92100 according to BDS 8371-89 [1].
The dress is designed with an extended back in the shoulder area, a horizontal waistline cut, the
shoulder knob in the back is removed.
For this purpose, adjustments were made to the OK of the lady‘s dress [4], which resulted in the
original model of the dress being obtained (Figure 2).
4. MODELING
Based on the detailed design of the lady’s' dress (Figure 5), the work patterns of the basic details
were designed. Using AutoCAD 2010 software in automated mode, material consumption [5] is determined with a 140 cm fabric width of 164-92-100 in a manual arrangement of work patterns.
Figure 6 illustrates the model made of material, in which the skillful embedding of the folk elements in a modern stylish dress is shown.
5. CONCLUSION
There is an author's design of a lady's dress inspired by the beauty of the Bulgarian folk costume
and in keeping with the current fashion trends.
The original model was obtained through adjustments and changes in the basic details.
Modern clothing, designed using national elements, do not lose their relevance and attractiveness.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ДАМСКА РОКЛЯ В НАЦИОНАЛЕН СТИЛ
Маргарет Сивова
Колеж – Сливен, ТУ – София, България, e-mail: margaretsivova@mail.ru
Резюме: В разработката се представя моделиране на дамска рокля в национален стил с използване на
елементи от традиционната сукманена носия, характерна за Тракийската фолклорна област. Върху
базата на предварително уточнена основна конструкция на дамска рокля в полувтален силует, построена по методика на Muller & Soon, е разработен и изпълнен в материал дизайнерски проект на съвременна рокля. Моделирането върху конструктивната основа е осъществено чрез прилагане на следните прийоми: трансформиране на свивките; допълнително членение на детайлите; конично разширение на детайлите; изменение на формата и размерите на раменната област и ръкавната извивка.
Разработката се базира на БДС 8371-89.
Ключови думи: конструиране и моделиране на облекло, национален стил, сукманена женска носия,
дамска рокля.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Колоритът и самобитността на българските народни носии са неизчерпаем източник за вдъхновение за създателите на съвременната мода. Роклята – ежедневна или официална, проектирана с
елементи от традиционната женска носия, днес стремително набира популярност.
Роклите в национален стил са или точен или стилизиран модел на традиционното народно
облекло и се характеризират със следните особености:
 Подчертана талия с помощта на колан и /или пафти;
 Хармония с природата – използват се естествени материали: лен, памук, вълна, кожа,
коприна;
 Наличие на ярки изразителни наситени цветове;
 Използване на разнообразни гарнитури – шевици, ширити, гайтани, ленти, дантели.
В разработката се представя проект на дизайнерска рокля, умело съчетала в единно цяло
елементи от сукманената женска носия [3] и съвременните модни тенденции.
2. ДИЗАЙНЕРСКИ ПРОЕКТ
Дизайнерският модел, изобразен на Фигура 1, представлява дамска рокля в национален
(фолклорен) стил, в полувтален силует, без ръкави, предназначена за млади дами за летния сезон,
изработена от сатениран памук в два цвята – Greenery (зеленина) и класическо черно. Дължината
на модела е до линия на прасеца.
Роклята е с хоризонтално срязване по линия на талията, което я разделя на две части – корсаж и пола.
Гърбът на корсажа е с талийни свивки и среден шев, а в предната част обединената раменна
и талийна свивка е трансформирана в страничния шев.
Корсажът в предната част се състои от два елемента – платка и страничен детайл. Платката е
с фигурална форма, следваща линията на деколтето, изработена в черно. Върху фигуралната линия
на платката е пришит златен ширит.
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Фигура 1. Техническа скица на модела
Полата е от две части само със странични шевове, със средно разширение по линия на
дължината. На 2,0÷5,0 cm над линия на дължината е вмъкнат декоративен широк детайл в черно,
върху когото са пришити златни ширити и шевици, оформящи група от декоративни елементи.
Закопчаването е в левия страничен шев със скрит цип.
По ръкавните извивки, деколтето и подгъва са изминати едноконечни украсителни шевове.
Коланът е самостоятелен елемент, завършващ цялостната визия на модела. Той е широк,
правоъгълен, с пришити шевици и гайтан. Поставя се асиметрично върху талията.
3. ИЗБОР НА КОНСТРУКТИВНА ОСНОВА
Моделирането на роклята е извършено върху базата на предварително уточнена основна
конструкция на дамска рокля в полувтален силует [4], построена по методика на Muller & Soon [2]
за стандартен типоразмер 164-92-100 по обмерни данни съгласно БДС 8371-89 [1]. Към основните
конструктивни участъци са приети следните прибавки за свобода:
 Към полуобиколката на гърдите – трета - 5,0÷8,0 cm (7,0 cm);
 Към полуобиколката на талията - 5,0÷8,0 cm;
 Към полуобиколката на ханша: - 4,0÷7,0 cm (5,0 cm).
Роклята се проектира с удължен гръб в областта на плещите, хоризонтално срязване по линия на талията, раменната свивка в гърба е премахната.
За целта са направени следните корекции в ОК на дамска рокля [4], в резултат на което е получена изходната моделна конструкция (ИМК) на роклята (Фигура 2):
За гърба:
Гърбът се разрязва по хоризонталната линия, минаваща през върха на свивката, т.е. по линия
П-П1-П2, а секторът над тази линия се повдига на 0,5÷1,0 cm вертикално. Следва пълно затваряне
на раменната свивка.
11-11ʹ = 1,0 cm – по линия на гърдите.
Точка n – среда на линия 11ʹ-43ʹʹ.
19'-11ʹ - крива, минаваща през т 21, определяща преоформената ръкавна извивка на гърба.
n-n1 = 0,5 cm – по перпендикуляра на линия 11ʹ-43ʹʹ.
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11'-n1-43ʹʹ - крива, определяща преоформената линия на страничния шев за гърба.
За предната част:
Предната част се разрязва по линия 22-26, секторът 26-22-27а-32ʹ се завърта в посока по часовниковата стрелка при ротация с център т 26 на разстояние, равно на отварянето в гърба при
затваряне на свивката (22-22ʹ = 1,5÷2,0 cm вертикално).
11а-11аʹ = 1,0 cm – по линия на гърдите.
22-22а = 0,5 cm.
Точка m – среда на линия 22а-27а.
m-m1 = 1,0 cm – перпендикуляр на линия 22а-27а.
27а-m1-22а-11аʹ - крива, определяща преоформената ръкавна извивка на предната част.
Точка n' – среда на линия 11аʹ-43аʹʹ.
n'-n1' = 0,5 cm – по перпендикуляра на линия 11аʹ-43аʹʹ.
11а'-n1'-43аʹʹ - крива, определяща преоформената линия на страничния шев за предната част.

Фигура 2. Изходна моделна конструкция на дамска рокля
4. МОДЕЛИРАНЕ
А: Корсаж (Фигура 3):
Гръб
Вратната извивка се удълбочава, така че 1-1а = 1,0 cm, 16ʹ-16а = 1,8 cm.
Раменната линия се скъсява: 19-19" = 3,0 cm.
Ръкавната извивка се оформя като гладка крива, минаваща през т 21а (21-21а = 2,5 cm).
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Предна част
Положение за трансформиране на раменната свивка в страничния шев - линия 11b-26 (11а'11b = 6,0 cm).
Раменната линия се скъсява: 27а-27аʹ = 3,0 cm, 30'-30а = 1,5 cm.
Оформя се деколте: през т 30а се прекарва линия 30а-31а, успоредна на изходната вратна извивка 30'-31.
31а-31b =1/6 30а-31а
13b-13с = 1,0 cm – перпендикуляр през средата т 13b на линия 13а-31b.
Ръкавната извивка се оформя като гладка крива, минаваща през точки 22а' (22а-22аʹ =
2,3÷2,5 cm).
Б: Пола (Фигура 3):
Полата на роклята е от две части – предна и задна, при необходимост се допуска среден шев
в задната част.
7-Х1 = Х1-Х2 = Х2-Х3 = ¼ 7-б
Талийната свивка в задната част се измества наляво до съвпадане на върха т в2 с вертикалната линия, минаваща през т Х1.
42-42а = 3,0 cm
Талийната свивка в предната част се преоформя.
Линии в2ʹ-Д1, Т1-Д2, Т2-Д3 и 42а-48ʹ- линии на срязване на детайлите за последващо конично
разширение на съответните сектори.
За Фигура 4:
Секторът в2ʹ-Д1-45-43ʹ'-в2ʹ (от Фигура 3) се завърта в посока обратна на часовниковата
стрелка спрямо т в2ʹ до пълно затваряне на свивката.
Секторът Т1-Д2-45-43ʹ'-Т1 се завърта в посока обратна на часовниковата стрелка спрямо т Т1
така че Д2-Д2ʹ = 6,0 cm.
Секторът Т2-Д3-45-43ʹ'-Т2 се завърта в посока обратна на часовниковата стрелка спрямо т Т2
така че Д3-Д3ʹ = 6,0 cm.
Допълнително разширение на страничния шев 45-45ʹ = 6,0 cm.
Секторът 24ʹʹ-42а-48ʹ-45а-бʹ-43аʹ'-24ʹʹ (от Фигура 3) се завърта по посока на часовниковата
стрелка спрямо т 42а до пълно затваряне на свивката.
Допълнително разширение на страничния шев 45а-45аʹ = 6,0 cm.
За Фигура 5:
Построяват се линии 8а-8а' и 8b-8b', успоредни на линия 8-45' и линии 48а-48а' и 48b-48b',
успоредни на линия 48-45а',така че:
8-8а = 5,0 cm, 8-8b = 20,0 cm
48-48а = 5,0 cm, 48-48b = 20,0 cm
Раменната свивка на предна част корсаж се затваря и се отваря в страничния шев по линия
11b-26. Секторът 11b-26-24''-43а'' се завърта в посока обратна на часовниковата стрелка спрямо т
26 до пълно затваряне на талийната свивка.
Върхът на свивката в страничния шев се измества на 2,0 cm от т 26.
Оформя се платка, чиято форма наподобява формата на деколтето, при следните условия:
30а-30b = 6,0 cm, линия 30b-31с – успоредна на линия 30а-31b.
Въз основа на детайлно разработения конструктивен чертеж на дамската рокля (Фигура 5) са
проектирани работните шаблони на основните детайли. Чрез програмен продукт AutoCAD 2010 в
автоматизиран режим e установен разходът на материалите [5] при широчина на плата 140 cm за
типоразмер 164-92-100 при ръчно подреждане на работните шаблони, а именно:
 За сатениран памук цвят Greenery – 1,40 cm;
 За сатениран памук в черно - 0,71 cm.
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Фигура 3 Моделиране на дамска рокля – първи етап

Фигура 4. Моделиране на полата на дамска рокля
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Фигура 5 Конструктивен чертеж на дамска рокля
На Фигура 6 е представен изработеният от материал дизайнерски проект, в който на практика е показано умелото вграждане на фолклорните елементи (златни ширити и шевици с растителен и геометричен орнамент, гайтан) в една съвременна стилна рокля.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представен е авторски проект на дамска рокля, вдъхновена от красотата на българската народна носия и съобразен с актуалните модни тенденции.
Моделирането е осъществено върху базата на предварително уточнена и многократно използвана в практиката на автора основна конструкция на дамска рокля в полувтален силует, построена по методика на Muller & Soon. Оригиналният модел е получен чрез внесени корекции и промени в основните детайли на ИМК.
Съвременното облекло, проектирано с използване на национални елементи, не губи от своята актуалност и привлекателност.
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Фигура 6 Реализиран в материал дизайнерски проект
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Technical sciences
PROBLEMS IN THE INVESTIGATION OF A TRAFFIC ACCIDENT
WITH COMPLAINT IDENTIFICATION
Gulieta Edreva
Department MMT, FEP – Sliven, Technical University of Sofia,
e-mail: julieta_edreva@abv.bg
Abstract: In this paper several examples for complex determination of accident reconstructions are presented.
The contradictory and unclear data for the car accident make difficulties of the expert work to reveal the exact
road situation.
The task of the expert is to take in consideration all the evidence, to analyze them and using engineering
methods to determine precisely the car accident.
Keywords: wheels,car accident, auto - technical expertise, impact impulse.

ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНО
ПРОИЗШЕСТВИЕ СЪС СЛОЖНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Жулиета Едрева
1

Катедра ММТ, ИПФ – Сливен, Технически Университет - София,
e-mail: julieta_edreva@abv.bg

Резюме: Предмет на настоящата научноизследователска разработка е анализ на конкретни примери
от инженерната практика в областта на автотехническата експертиза, когато по различни причини
данните в материалите по досъдебното производство при разследване на пътнотранспортно произшествие са оскъдни или противоречиви и създават трудности при идентификация на пътния инцидент.
Ключови думи: МПС, ПТП, автотехническа експертиза, импулс на удара.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Автотехническата експертиза е основното доказателствено средство в досъдебното
производство, наказателния и гражданския процес. Тя се изготвя на базата на всички данни по
делото – оглед на местопроизшествието, фотоалбуми, документи за техническа изправност на
автомобилите, протоколи за химически анализ от кръвни проби на водачите, медицински
експертизи, свидетелски показания [1].
Задачата на експерта е да направи задълбочена преценка на всички събрани доказателства и
като използва съвременни научни методи, да направи точна идентификация на
пътнотранспортното произшествие [2].
2. ИЗЛОЖЕНИЕ
В публикацията са представени и анализирани четири конкретни примера от разследването
на пътнотранспортни произшествия.
Пример 1: ПТП представено с мащабна скица на фиг.1 е възникнало на 20.08.2010 г. на
кръстовището на пътя Бургас - Каблешково и м.с."Черно море" между лек автомобил (л.а.). Рено,
управляван от Иван Петров, л.а. Фолксваген, управляван от Стоян Николов и автобус ДАФ на
междуградски транспорт с водач Георги Митев.
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В резултат на ПТП водачът и пътникът от л.а. Рено получили средни телесни повреди, на
място починал водачът на л.а. Фолксваген. Двата автомобила са тотално унищожени. Автобусът
няма никакво съприкосновение с автомобилите.
Автобусът завива наляво срещу л.а.Рено. Водачът на автобуса заявява, че спрял в лентата за
завиване наляво на линията за изчакване, пропуснал л.а. Рено и тогава завил наляво. Водачът на
л.а. Рено заявява, че автобусът му отнел предимство, затова той отклонил автомобила си наляво,
навлизайки в насрещната лента, където удря челно л.а. Фолксваген. Свидетел заявява, че лекият
автомобил преминал в кръстовището отляво на автобуса, след което автобусът завил наляво.
След съставяне на динамична мащабна скица - фиг.1, на която се фиксираха местоположенията на трите МПС през една секунда и се извършиха изчисления при различни скорости, експертизата установи, че автобусът не е спирал на линията за изчакване. Водачът само намалил скоростта. Не е било възможно л.а. Рено и автобусът да се разминат. Изследвано е времето, за което
автобусът освобождава кръстовището и е установено, че водачът Митев отнел предимство на л.а.
Рено. Водачът на автобуса предприел маневра завиване наляво пред л.а. Рено в опасната му зона
за спиране.

Фиг. 1. Мащабна скица на ПТП – пример 1.
Предприетата маневра наляво към насрещната лента се оказала единствената спасителна маневра за водача на л.а. Рено, за да избегне сблъсък в автобуса. Водачът на л.а. Фолксваген възприел опасната ситуация и предприел аварийно спиране, но ударът настъпил преди да успее да спре.
Скоростта на л.а. Рено е определена по ∆V-метода, според който остатъчната скорост за деформации ∆V се определя по формулата [1],[3]:
√

(1)

където:
-

Е - енергията за деформации;
m - маса на л.а. Рено плюс теглото на водача и пътничката в (kg).

Енергията на деформациите - Е се определя по формулата [3]:
A

 2 .(C1  2.C2  2.C3  2.C4  2.C5  C6 ) 



L B
E  (1 tg 2s ).   .(C12  2.C22  2.C32  2.C42  2.C52  C62  

5 6

2 
A
 C1.C2  C2 .C3  C3 .C4  C4 .C5  C5 .C6 )  5.


2.B 

(2)

където:
- θs - ъгъл между нормалата на повърхнината на удара и ударния импулс;
- L1 - ширината на деформацията в (m);
- c1, c2, c3, c4, c5, c6 - дълбочина на деформацията в шест равномерно разпределени по ширината точки
в (cm);
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- А, В - приведени коефициенти, съответно в N/cm и N/cm2 (Краш коефициенти, характеризиращи
еластичността и якостта на конструкцията за даден клас автомобили при различни видове удари).

След анализ на мястото на удара между л.а. Рено и л.а. Фолксваген, крайните местоположения на двата автомобила и пътя, който л.а. Рено изминава, за да се отклони странично по ширината на две пътни ленти, се доказва, че не е възможно л.а. Рено да е заобиколил спрелия автобус отляво и тогава да е навлязъл в насрещната лента. Няма и причина да го прави. Завивайки наляво,
автобусът затворил пътя на л.а. Рено и водачът инстинктивно заобиколил автобуса отдясно, при
което навлиза в насрещната лента. „На косъм“ се разминали автобусът и л.а. Рено.
Така, след задълбочен анализ на всички доказателства по делото, е идентифицирано възможно най-точното местоположение на трите МПС, изследвано е кога е възникнала опасността за
всеки от водачите, как са реагирали и как е следвало да реагират, съобразно правилата по Закона
за движението по пътищата.
Макар и привидно автобусът да не е участник в ПТП, неговият водач се оказва единствено
виновен за настъпилия вредоносен резултат. Ако водачът на л.а. Рено беше предприел аварийно
спиране, той ще се удари в автобуса и вероятно ще причини повече от една човешки жертви. Инстинктивно завивайки наляво, водачът на л.а. Рено заобикаля автобуса отдясно, но навлиза в насрещната лента и удря челно л.а. Фолксваген.
Пример 2: ПТП е възникнало рано сутринта на след Т-образно кръстовище. ТИР напуска
пътното платно и убива мъж, чакащ автобус на спирката. Международния водач на ТИР-а заявява,
че го заслепил лек автомобил и той неволно се отклонил от пътя.
След справка в близката метеорологична служба се установи, че към часа на произшествието
слънцето вече е изгряло и при дневна светлина не е възможно заслепяване. От разчитането на тахошайбата на камиона се установи, че водачът е спрял само за 30 минути, когато е настъпило времето за задължителна почивка.
От анализа на всички факти и обстоятелства, се установи, заспиването на водача на ТИР-а.
Пример 3: ПТП, възникнало на 10.07.2015 г. около 15:00 часа на второкласен път извън населено място между л.а. Шкода Фабия, управляван от Георги Василев и л.а. Субару Импреза, управляван от Нено Диков.
В резултат на ПТП водачът Диков получил средна телесна повреда.
Произшествието настъпило в светлата част от денонощието при ясно, сухо време. Пътният
участък е с ограничена видимост и забрана за изпреварване поради наклона на пътя.
Водачът на л.а. Шкода извършвал изпреварване на товарен автомобил по наклон на изкачване. Не успял да завърши маневрата и да се върне в лентата си за движение преди знака за забрана
за изпреварването, където няма достатъчна видимост поради наклона.
И двамата водачи предприемат аварийно спиране. Ударът настъпва при спиране.Произшествието е идентифицирано по спирачните следи и по находките на пътя. Товарният
автомобил не е установен и водачът не е разпитан.
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Фиг.2 Мащабна скица на ПТП - пример 3.
Въз основа на изготвената динамична мащабна скица (ДМС) представена на фиг.2, по изчислителен път се доказва, че ударът е бил предотвратим, ако водачът на л.а. Шкода прекрати маневISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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рата изпреварване или я завърши преди началото на зоната с ограничена видимост. Двата автомобила биха могли да се разминат и без удар, в случай че са били предприели аварийно спиране от
началния момент, като единият водач запази праволинейното си движение, без да напуска лентата
за движение, а другият водач насочи автомобила към банкета.
Пример 4: ПТП, възникнало на 10.09.2013 г. около 09:00 ч. в населено място в близост до
хранителен магазин, между л.а.Рено Канго, управляван от Марин Коев и дете на 8 месеца в детска
количка пред магазина.
В резултат на ПТП на място e починало детето.
Извършената диагностика на автомобила в автосервиза констатира, че всички отговорни
възли и системи на автомобила са били технически изправни преди произшествието. Наличните
повреди съответстват да са вследствие удара.
От изготвената ДМС представена на фиг.3 се вижда, че пътният участък е в плавен завой
надясно. Автомобилът се качил на левия тротоар, където се намирала бебешката количка, след
като от дясната лента преминал през лявата лента и през левия бордюр на пътното платно. Няма
спирачни следи.
В материалите по делото има данни водачът да е бил преуморен и недоспал. В кръвните
проби на водача се доказва наличие на 0,58 промила алкохол, а в имунологичните тестове на кръв
и урина, взети от водача се доказва наличие на канабис.
От всички събрани доказателства по делото се установи, че причината на ПТП е заспиване
на водача поради преумора, под въздействие на алкохол и наркотично вещество канабис.
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Фиг. 3 Мащабна скица на ПТП - пример 4.
От всички събрани доказателства по делото се установи, че причината на ПТП е заспиване
на водача поради преумора, под въздействие на алкохол и наркотично вещество канабис.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Точната идентификация на пътнотранспортното произшествие е от изключително важно
значение за правилното разследване на настъпилия пътен инцидент. Автотехническата експертиза
е основното доказателствено средство в досъдебното производство, наказателния и гражданския
процес. Тя се изготвя на базата на всички данни по делото – оглед на местопроизшествието, фотоалбуми, документи за техническа изправност на автомобилите, протоколи за химически анализ от
кръвни проби на водачите, медицински експертизи, свидетелски показания. Изготвя се детайлен
мащабен чертеж на местопроизшествието, като се фиксират всички находки, следи и местоположения на МПС. Прилагат се съвременни научни методи за идентификацията на ПТП, каквито са
∆V-метода, механоматематично моделиране движението на автомобила, симулации и др.
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Technical sciences
EXPLOATATION RELIABILITY
OF A ROBOTIZED WELDING COMPLEX "MOTOMAN"
Stancho Edrev
University "Prof. Dr. Assen Zlatarov", Technical college, Bulgaria,
e-mail: stancho.edrev@abv.bg
Abstract: The operating reliability of a robot weldindg complex MOTOMAN is defined in this paper by means
of a complex indicator coefficient of readiness. During the observed period various kinds of failures have been
registered with different duration. A short characteristic of each failure has been given. On the basis of the
achieved values of the coefficient of readiness recommends have been given for the increase of the reliability of
the effectiveness of the robot complex.
Keywords: operating reliability, welding robot, coefficient of readiness

ЕКСПЛОАТАЦИОННА НАДЕЖДНОСТ НА РОБОТИЗИРАН
КОМПЛЕКС ЗА ЗАВАРЯВАНЕ „МОТОМАН“
Станчо Eдрев
Университет " Проф. д-р Асен Златаров", Технически колеж, България,
e-mail: stancho.edrev@abv.bg
Резюме: В доклада са отразени наблюденията върху надеждната работа на роботизиран комплекс за
заваряване „МОТОМАН“. Установени са видовете откази и времето за възстановяване на работоспособността на комплекса през наблюдавания период от време. Пресметнати са коефициентите на
готовност на комплекса и неговите елементи и са дадени препоръки за повишаване на надеждността
им.
Ключови думи: надеждност, заваряване, роботизиран комплекс, коефициент на готовност.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
В процеса на експлоатация надеждността на всяка автоматизирана производствена система
(АПС) се променя в зависимост от качеството на провежданите работи по техническото
обслужване (ТО) и ремонта. Цел на настоящото изследване е да се установи нивото на надеждност
на роботизиран комплекс за заваряване „МОТОМАН“, чрез един от комплексните показатели –
коефициента на готовност, който отчита както времето за безотказна работа, така и времето за
възстановяване на работоспособността на АПС при възникнали откази. Коефициентът на
готовност е много важен комплексен показател за надеждност. От неговите стойности зависи
ефективната експлоатация на автоматизиращата техника. В [6] са дадени препоръчителните му
минимални стойности, като за роботизирания комплекс и неговите елементи, те са:
-за автоматизиращи устройства – Кг=0,98;
-за промишлени роботи - Кг = 0,95;
-за роботизирани технологични модули – Кг = 0,88;
-за автоматизирани комплекси (линии) – Кг= 0,85.
Роботизираният комплекс за заваряване „МОТОМАН“ е в експлоатация от 11.09.2007 г.
През това време автоматизираната система за управление е работила над 30 000h, а заваръчните
роботи „МОТОМАН НР-6“ – над 10 000h. Това е сравнително дълъг срок на експлоатация и
качеството на ТО и ремонта несъмнено са оказали влияние върху надеждността на комплекса.
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2. РОБОТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА ЗАВАРЯВАНЕ „МОТОМАН“ – СТРУКТУРА И
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ.
Роботизираният комплекс за заваряване „МОТОМАН“ участва в сглобяване на рамата
(фиг.1) на талигата на товарния вагон. Той е изграден от две работни клетки. Те са напълно идентични по структура и управление. Различни са само заваръчните приспособления, които са съобразени с размерите на детайлите и вида и положението на заваръчните шевове. Използваните роботи „МОТОМАН НР-6“ са конзолен тип с три глобални степени на подвижност (транслации),
три регионални степен степени на подвижност (ротации) и три локални (ротации), което им
позволява да достигат всяка точка на заваръчните шевове на рамата, подпомогнати и от заваръчните приспособления [4].
В първата работна клетка се заварява рамата от робот „МОТОМАН-1“ върху едноместно
двукоординатно приспособление. Продължителността на изпълнение на програмата е 1 h и 17 min.
Времето за зареждане и освобождаване на детайлите от приспособлението е 8 min, като е необходимо и технологично време (20 min) за престой на детайлите в приспособлението.
Във втората работна клетка робот „МОТОМАН-2“ заварява централноболтова греда върху
двупозиционно еднокоординатно приспособление. На първа позиция се заварява долния пояс с
продължителност 41 min., а на втора позиция – самата греда (с добавен горен пояс) за 1 h и 9 min.
Програмите се изпълняват една след друга след зареждане и на двата детайла. Времето за зареждане и освобождаване на детайлите от приспособлението е 7 min, като е необходимо и технологично време (20 min) за престой само на детайла от втора позиция. Затова и нейната програма се
стартира първа.

Фиг.1 Рама на талигата на товарен вагон
1-надлъжна греда; 2-централноболтова греда; 3-напречна греда; 4-букса

Технологичният процес на сглобяване на рамата като всеки технологичен процес съдържа
информационни, материални и енергетични потоци, чиито посоки са дадени на блок-схемата на
работната клетка (фиг.2).
Автоматизираната система за управление съгласува и управлява работата на робота, приспособлението, заваръчната машина, подаването на добавъчен тел и почистването на заваръчната
горелка в определени моменти.
Операторите ръчно зареждат системата с добавъчна тел, следят за количеството на охлаждащата течност, наблюдават за възникнали откази и работят върху тяхното отстраняване.
Пускането на комплекса става в следния ред – включват се системите за подаване на въздух
под налягане и защитен газ, включва се захранването на автоматизираната система за управление,
включва се захранването на заваръчната машина и се поставя в режим на дистанционно управлеISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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ние, избира се съответната програма, зарежда се приспособлението с детайла, стартира се програмата и за безопасност се включва светлинната бариера и се поставя механичната преграда.

ЗМ
ЗМ
АСУ

Фиг.2 Блок-схема на работна клетка
1-ел. захранване; 2-сгъстен въздух; 3-защитен газ; 4-охладителен агент; Р-робот „МОТОМАН НР-6“; АСУ- автоматизирана система за управление; УТ-управление на телоподаването; ДТдобавъчен тел; Т1, Т2 и Т3-телоподаващи устройства; ПС-почистваща станция; М-Д-манипулатор
с детайл, ЗМ- заваръчна машина.
3. НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТАТА НА РОБОТИЗИРАН КОМПЛЕКС „МОТОМАН“
Наблюдението е проведено в продължение на един месец при двусменна работа на роботизирания комплекс.
Възникналите откази и времето за тяхното отстраняване бяха основните моменти на наблюдението. Събраната информация е
систематизирана в таблици 1 и 2 и се използва при определяне на коефициента на готовност
на роботизирания комплекс и неговите елементи. Времето за възстановяване на работоспособността на робот „МОТОМАН-1“ е 408 min., а на „МОТОМАН-2“ е 695 min.
По-долу накратко са дадени видовете откази, причините за възникването им и последствията
от тях за качеството на продукцията и за производителността:
Отказ на комресора, захранващ системата със сгъстен въздух – предизвиква спиране на работата на роботите, поради невъзможност за почистване на горелката. На петия ден от наблюдението компресорът бе изключен, а роботозираният комплекс бе присъеднинен към заводстката
магистрала. До края на наблюдението бе получен само един отказ на захранването със сгустен
въздух;
Отказ на токоподаваща дюза – случва се обикновено в началото и в края на заваръчния
шев, като се изразява в заваряване на добавъчния тел за дюзата. Дюзите трябва са бъдат поръчвани съгласно спецификацията на доставчика на роботите, защото практиката показва завишаване
на интензивността на потока на отказите при използване на други марки дюзи;
Отказ в подаването на защитен газ – при внезапно спиране на централното захранване се
получава некачествен шев (шупли, раковини, пори), защото роботът няма датчик за прекратяване
на заваряването в този случай.
Отказ при стартиране на заваръчния шев – в този случай липсва добра маса между детайла и заваръчната горелка. Отказът се отстранява ръчно от оператора чрез изместване на горелката в друга точка;
Отказ на телоподаващо устройство – общата дължина на телоподаването е 24 m, за което
се използват три телоподаващи устройства. При отказ на кое да е от тях, заваръчният робот спира
работа до възстановяване на телоподаването, за което е необходимо да се свали и почисти жилото,
а в някои случаи да се замени и ел. двигателят. При амортизирани телоподаващи устройства (както в случая) на оператора му е необходим помощник, за да възстанови телоподаването;
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Отказ от грешка в програмата – този отказ рядко се случва и е от така наречения „сбой“
при който след известно време имаме самовъзстановяване на системата, но последствието може да
е финансова загуба (бракуване на рамата). Рискът от възникване на такъв отказ може да бъде определен по методиката, дадена в [3].;
Отказ от повреда в почистващата станция – при единия от роботите почистващата станция е повредена, моето налага намесата на оператора. На този робот се заваряват два детайла, като
при единия в програмата са заложени две почиствания на заваръчната горелка, а при другия –
шест. Това формира един „изкуствен“ поток от откази. Отказът на почистващата станция прави
работата на оператора изключително интензивна по тяхното отстраняване.
Tаблица 1. Времена за възстановяване при откази и за ТО на първа работна клетка

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отказал елемент/ ТО

Брой
Време за отсоткази траняване на
един отказ
(min)
1
180
10
2
1
15
8
1
1
180
1
120
80
1
4
30

Компресор
Токоподаваща дюза
Защитен газ
Лоша маса
Телоподаващо устройство
Грешка в програмата
Почистване заваръчна горелка
Зареждане добавъчен тел

Общо
време
(min)
180
20
15
8
180
120
80
120
Всичко: 723 min

Таблица 2. Времена за възстановяване при откази и за ТО на втора работна клетка

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отказал елемент/ ТО

Брой
Време за отсоткази траняване на
един отказ
(min)
Компресор
1
180
Токоподаваща дюза
20
2
Защитен газ
1
15
Лоша маса
15
1
Почиств. и смазване токоподаваща дюза и
640
1
подрязване добавъчен тел
Зареждане добавъчен тел
4
30

Общо
време
(min)
180
40
15
15
640

120
Всичко: 1010 min
Голямото разнообразие от откази изисква систематизиране и своевременно обработване на
информацията от ТО, което може да се постигне чрез изграждане на автоматизирана система за
обработка на информацията от контрола на ТО [2].
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
Коефициентът на готовност Кг на роботизирания комплекс се определя по формулата [5,7]:

K Г  К1.К 2

(1)

където:
-К1 – коефициент на готовност на първа работна клетка;
-К2 - коефициент на готовност на втора работна клетка.
Коефициентите на готовност К1 и К2 се определят с израза [1,3]:
K1, 2  Т р : Т рТ В
където:
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-Тр [min] – общо време на работа през наблюдавания период;
- Tв [min] – общо време за възстановяване през изследвания период.
Времето за технологично задържане на детайлите в приспособленията е специфично време.
То влияе върху производителността като спомагателно неприпокрито време, но не и върху надеждността (практически работният цикъл е завършен.) Затова времето на работа Тр при пресмятане
на надеждност се определя, като се вземат предвид - времето за изпълнение на програмата, времето за зареждане и освобождаване на детайлите от манипулатора, брой работни цикли за 1 работен
ден (по 4 за всяка клетка) и брой на дните на наблюдение (22 работно дни).
За първа работна клетка се получва Тр =7480 min., а за втора Тр =10 296 min.
Коефициентите на готовност, пресметнати по формули (1) и (2), са дадени в табл.3.
4. РЕЗУЛТАТИ
1.Коефициентите на готовност на роботите „МОТОМАН НР-6“ са под минимално необходимите – 0,95 за ефективно функциониране, което налага да се подобри качеството на ТО и ремонта с цел повишаване на надеждността и производителността.
Табл.3. Кг на роботизирания комплекс и неговите елементи
Вид
автоматизираща Коефициент на
техника
готовност Кг
Робот „МОТОМАН-1“
0,933
Робот „МОТОМАН-1“
0,943
Първа работна клетка
0,912
Втора работна клетка
0,911
РК „МОТОМАН“
0,831
2.Работните клетки, които всъщност са роботизирани технологични модули имат Кг, поголям от минимално необходимия 0,88, което се обяснява с надеждната работа на приспособленията, блока за управление на телоподаването, заваръчната машина и експресната работа на операторите при зареждане с добавъчен тел.
3.За целия заваръчен комплекс коефициентът на готовност е по-малък от минимално необходимия – 0,85, което е следствие от недостатъчната надеждност на „МОТОМАН НР-6“.
4. Необходим е ремонт на почистващата станция на „МОТОМАН-2“ и телоподаващите устройства на „МОТОМАН-1“, което ще повиши надеждността на заваръчния комплекс.
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Технически науки
UTILIZATION OF ASHES FROM THERMAL POWER STATIONS –
NECESSITY, PROBLEMS, ACHIEVEMENTS, PERSPECTIVES.
Enev, Nikolay
Technical University of Sofia,
Faculty of Engineering and Pedagogy of Sliven, Bulgaria,
e-mail: niko7@abv.bg
Abstract: The continuous growth of energy consumption, determined by the growing population and the reduction of fossil resources for the production of fossil energies create an imbalance between production and consumption. Fossil fuel plants provide up to 70% of the energy produced and they are with key priority to the
global energy. A major problem in this production is the release of large quantities of gas emissions, fly and
bottom ash as waste products, which adversely affect climate change and pollute the environment. To reduce
the negative impact of waste ash in the production of fossil fuel energy, it is necessary the ash to be
transformed from waste into mass-utilised products. The waste ash has a favourable structural and chemical
composition and can be used for the production of various products in building (cement, polymer alumosilikate
materials, gypsum, bricks), agriculture (soil improvers and alkali fertilizers), industry (pollutant purification
filters), auxiliary energy processes ect. For the safe and effective conversion of ash from waste into products, it
is necessary to carry out broader and thorough innovative research and develop new technological solutions.
Keywords: energy waste, ashes from thermal plants, ashes utilization

1. INTRODUCTION
One of the global problems in the modern stage of humanity development is the negative impact of
industrialization and continuous intensification of production, related to securing the needs of the
growing population with products for consumption and Energy. The problems that arise in the production
of energy from fossil sources have an negative impact on the environment. Among the importances for
the environment it is the dust particles matter that has an adverse impact on the health of the population.
The released and accumulating ash products and their storage are a problem not only for the
ecology but also related to the destruction of large areas of arable land, which should be used for
production of plant products for food purposes. Environmental protection requirements, climate change
and global warming, the preservation of natural resources (mainly Earth as an essential and irreplaceable
means of production) require the introduction of non-waste technologies in industrial productions.
2. CURRENT SITUATION
In the area of energy production from fossil resources, waste ash and other products must not be
treated as waste but should be used as raw materials for new products [20]. Transforming these complex
ash composits from waste into feedstock to produce a variety of broad-use products in industry,
agriculture, infrastructure, chemistry, etc., require the introduction of transperant and well-defined
regulations to control the activities of transformation. In the production of energy from fossil sources, a
major problem is the fly and the bottom ash as waste products, which are released in significant quantities
(in order of approximately 30% of imported solid fuel), have a damaging effect on the air, soil and water
and pollute the environment and balance in nature if not managed properly. In the countries of Central
and Eastern Europe, about 490 mill tonnes of lignite coal are incinerated and over 71 mill tons of ash are
emitted [14].
Globally to date, more than 3000 GWatts of electricity is mined through over 10 thousand coalfired TPP (in the study involved over 95 countries at average workload of power plants of 52%). Each of
these plants faces a problem-the correct treatment of the waste ash formed in the combustion processes.
While the legislative framework is wide-ranging and allows power generators to treat their waste
incinerators at their discretion, the business engtities (producers) are looking for a workable solution
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because the material clusters are voluminous and storage is labor intensive. The utilization of these ash
masses on the other hand would pressures decreased the operational production costs and increase the
competitive capacity of the production. To propose a uniformly unified solution is almost not feasible as
fuel types – in particular coal are of different origins (volcanic, lignite, stone, etc.) and the ash is therefore
different in its composition (Fig. 1). On the territory of Bulgaria, although it is small due to the
differences in relief and philo-genetic alteration of vegetation, coal deposits are of 4 different types (Fig.
2). The ash fractions obtained as a byproduct of these different types of fuels are of different composition.
In an investigation into a seemingly similar Morfological region, such as Northeast Asia, significant
differences in surface sedimentary fractions and volatile ash particles were reported (Fig. 3).

Fig.1. World map of distribution of fossil deposits [27].

Fig. 2. Map of the different types of coal on the territory of Bulgaria [49].
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Fig. 3. S/Si vs. Ti/Si plot showing data for SCPs extracted from surface sediments
in Northeast Asian cities. [19]. Different composition of the ash fractions
depending on the type of coal.
In order to bring together efforts to find workable solutions and share experience in the 1990 year
energy producers from the European Union (EU), establish a specialized association-ECOBA European
Coal Combustion Products Association, whose task is not only to develop technologies and investigate
the application of created ones, but also to be a balancer in legislation by actively participating in creating
standards and thus forming part of EU legislation, representing producers in different Euro committee as
Cement producing Committee-CEN TC 51, Concrete producing-CEN TC 104, Infrastructures erecting CEN TC 227 and Gypsum and gips derivatives-CEN TC 241), at the same time it seeks to combine
efforts in the field by building a Interconnection with partner organisations and other continents. At the
present time, the American Coal Ash Association (ACAA) [50], the Canadian Industries Recycling Coal
Ash (CIRCA), the Japan Coal Energy Center (JCOAL), the National Coal Ash Board of Israel (NCAB),
the South African Coal Ash Association (SACAA) and the United Kingdom Quality Ash AssociationUKQAA are special members of ECOBA. [14].
In the EU (including in Bulgaria) on the basis of the not coordinated legislative framework, ash
streem is distributed as follows:
- In underground mines and through Nonecological landfill-accumulation about 55% ash [30].
International Ash Utilization Symposium);
- In open mines, quarries and landfills-about 33% (for Bulgaria-the ashes of TPP 2 and TPP 3 (Fig.
4);
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Fig.4. Ways of storing ash wastes in Energy production [21].
- Wet delivery-approximately 10% (for Bulgaria-ash from TPS Bobov Dol and Brikel EAD);
- Temporary landfills and stacks-up to 2%;
These methods are unacceptable against the background of a deepening environmental crisis that
outpaces global technological progress. The same legislative framework that today requires until
yesterday was a stumbling block treating the product as waste and not allowing other than landfilling.
The laws of the E U (the Waste Framework Directive, 2006/12/EC [46], [51], [52] and the United
States (Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), and all those affected by environmental
factors, introduce increasingly stringent regulatory requirements aimed at both reducing the greenhouse
effect and energy efficiency at every level. This global legislative system poses new challenges to the
industrial capital part of which is for the energy producers.
Many countries in the European Union, the United States, Japan and all countries affected by
environmental problems are increasingly demanding regulatory requirements aimed at both reducing the
greenhouse effect and energy efficiencying at every level. This global Legislative System-(Kyoto
Protocol 1997 [29] for control of the gaseous emissions (CO2, CH4, N2O, PFC, SF6) and their reduction
in relation to the reduction of the harmful effect of global warming, poses new challenges and the
industrial capital part of which is the energy producers.
In Bulgaria the Kyoto Protocol is ratified by a law adopted by the 39 National Assembly
17.07.2002, State Newspaper (SN). 72 from 25.07.2002, issued by the Ministry of Environment and
Waters, promulgated, S N 68 the 19.08.2005, in force since 16.02.2005, in the National Waste
Management Programme, 2008 [36], has defined many of the legal provisions relating to waste
management and Energy production.
EU legislation transposed in Bulgaria through the latest update from 19.09.2017 of the
Environmental Protection Act [53] defines the following sequence for treatment of secondary products
from the production of electricity-if it is impossible from the prevention of formation to apply recovery
and landfilling is the lowest priority. It is this legal sequence that gives a chance and direction of some of
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the smaller energy station to change the way of production going from solid fuels to gas-carrying out
prevention of the formation of waste (example of such a business is TPP Plovdiv Operated by EVN).
However, this approach cannot provide the necessary sustainability because the gas is an imported EU
product and its price is a factor which is difficult to predict even for the manufacturer.
On the other hand, some countries, in their capacity as a monopolist in coal mining, prefer the use
of own resources, which is also a serious prerequisite for sustainability and state energy independence,
and therefore they are starting to offer a number of alleviatings to the business structures of energ y producers through their associations, who manage to effectively utilise the ashes. For this reason, the
preferences of the operators and the owners of TPP are to focus on the business development of the
second hierarchical measure and look for a way of efficient utilization.
Depending on the composition of the ash derivatives, which is mineral in nature, several recovery
areas have been developed (Tabl. 1).
Table 1. Chemical composition of flying ash from TPS, mass%.
Sample SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO TiO2 MnO Na2O K2O P2O5% GMC
1

49.84 17.39

17.80

4.17

2.69

0.92

0.04

1.44

0.96

0.22

3.95

2

48.32 19.48

17.90

4.52

2.34

0.90

0.04

1.46

0.94

0.23

3.41

3

48.10 18.01

16.88

4.41

2.41

0.87

0.04

1.63

0.92

0.26

5.91

4

48.06 18.23

16.54

4.26

2.71

0.89

0.04

1.36

0.93

0.26

4.89

Based on the mineral composition of the ash from energy production in TPP, various scientific
research and Introducing decisions, financed by state, private and European structures, are being
developed worldwide, for the recovery of ash and the conversion from waste into products of practical
interest, carried out in working procedures or in the course of a study. At this stage the ashes of the fossil
resources from TPP can be utilized in different directions, for the production of different kinds of
products, with different purpose and to solve various problems of production and the Environment:
1) In the construction: At the beginning of the 21st century a growing share of the constructe was
occupied by polymer alumosilicate materials. Their physical characteristics and in particular their frost
resistency makes them preferred building materials giving them an advantage over most cements [5];
-utilization of gypsum which is a waste ash product from FGD installations of TPP (Fig. 5).

Fig. 5 Comparison of Gypsum from TPP with natural gypsum [54].
Because of the low price combined with the constant quality (Fig. 5) in the composition of gypsum,
the producers of the building materials are cooperating with energy producers for creation of recovery
structures – an example is KNAUF which in 2007 starts Construction of a production line on the territory
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of TPS Maritza East 3 and in 2010 is with production of more than 30 million sq. m. Gypsum plaster
boards and panels for European market [54].
-The use of flying ash caught by the electrostatic precipitators as a substitute for clinker in cement
is another method of recovery. An example of this is cement producers TITAN [56], operating the plant
in Zlatna Panega for cement that use waste raw materials used as a substitute for natural resources, from
which clinker is produced or as a supplement to cement. Waste materials replace natural resources, such
as Ca, Si, Al and Fe, these are the main components of clinker. Additives in cement replace natural
gypsum with industrial or improve its qualities-Okalina (addition Fe); bottom Ash (addition to cement);
wet ash (addition to cement); Industrial gypsum (addition to cement); furnace slag.
Chinnam et al. use aluminum slag with the trade name Valoxy of company RVA (France),
containing about 70mass% A12O3 and chlorides less than 0, 5mass%, which is used as a substitute for
bauxite and aluminum oxide in the production of cements, binders, bricks, aluminates and refractory
materials [9].
 Use of ash from TPP Sliven in volume up to 8 000 tons/year from company Keraminvest Ltd.
Sliven for obtaining bricks of high porosity [7]. Adeosun et all. Synthesize refractory bricks of bentonite
(10 – 50%) and aluminium slag (50 – 90%) with a particle size of 106 – 184μm [1]. The obtained bricks
possess optimal physicochemical and mechanical properties: Linear compressibility – 29.8%, low apparent porosity – 15%, apparent density – 1.9 g/cm 3. In this way, this industrial waste can be used in the
manufacture of refractory bricks, resistant to acid slag.
 New building ceramic materials consist of up to 40% clays and 60% slag, ash and construction
waste [21].
 Use of flying ash formations as mineral filler for road, Bridge and dam construction:
 In the U.S. through the creation and application of ASTM C618 standard in 2015 use of flying
ash - is permitted in mixing with cement flying ash is [43].
 In India - in road construction and embankment works stabilization [58];
• In Denmark-in the construction of Great Belt Bridge;
• In Poland, the Sochaczew Ring road;
• In Greece-Platanovryssi dam;
• In Germany – Construction of complex road bridges over Maine Donau Canal in 2005 [59].
 In Bulgaria the method had been occasionally expressed for construction of Trakia highway,due
to the insufficient legislative base and negative public responces the application is a lump sum and still
contested to what extent some standards have been met [57, 60].
2) In agriculture field:
The application of the flying ash in agriculture is one of the promising directions for the recovery of
ash and the solution of global problems related to the conversion of ashes from waste into a product for
use in agricultural production. The interest to apply the ьshes in agriculture is determinira by the fact that
they are rich in many mineral substances such as Ca, K, Na, Zn, Mg, Fe, Mn and others. In this way they
can be used as soil improvers of degraded soils to improve the physical, chemical and biological
properties of the soil and source of macro and trace elements for the plants. Furthermore, it is considered
that they can contribute to the reduction of the use of calcium fertilisers in the agriculture of acid soils,
which are responsible for increasing the carbon dioxide emitted into the atmosphere and global climate
changes. By the mass application of the ash in agriculture instead of calcium fertilisers, global global
worming can be mitigated [6, 24].
The most precious thing in ashes for agricultural production is, that they are an important source of
essential macroelements (Ca, Mg and S) and trace elements (Zn, Fe, Cu and Mn), which are very
important for the change of soil structure, to improve its density, increase aeration ability related to soil
cultivation, water binding ability, associated with improving of water supply [28].
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Application of flying ash at 10 tonnes/ha resulting in soil enrichment and increased organic carbon
content by (27kg) of phosphorus with (32 kg) potassium (25 kg), calcium 33 kg), magnesium (17 kg),
iron (127 kg), manganese (2.8 kg), Zinc (238 gm) and copper (178 gm) [44]. The degree of increase in
yields depends on the specificity of metabolism in the different cultures. The application of 50 t/ha. flying
ash leads to increased productivity and increased yields in wheat by 10-15%, maize with 36-40%,
potatoes 25-37%. [4]
An essential role in increasing the productivity of plants plays the ability of flying ash to alter the
the soil acidity. Due to the fact that the flying ash pH reaction is neutral to slightly alkaline (ph 7.56)
when imported into the soils with high acidity (ph 6.65) with increasing quantity of imported ash up to
50% the reaction reaches the ph 6.96. The high content of mineral substances and the high electrical
conductivity of the ash (ECon 600 μs/cm) led to increasing the soil electrical conductivity from 281
μs/cm increased to 358 μs/cm [44].
Improved soil reaction and increased intensity of metabolism also play an essential role in reducing
the strength of heavy metals in the soil by increasing their immobilization [45].
Flying ash can be used successfully and to protect the plants in combat adversely affecting the
detrimental factors. It can be successfully applied in pest control as a crop insecticide [31] [33], [35],
[37], [41]. The authors confirm the insecticide action of ashes from lignite coal to pests such as
Epilachna, Spodoptera, Lepidoptera and Coleoptera, which can be applied in the cultivation of rice,
vegetables and other crops.
Over 50 species of insects are susceptible and can be destroyed by the use of flying ash as an
insecticide. They are used successfully in the fight with larvae, overwhelming digestive tract [34].
The application of 30% flying ash stops the damage from the root nematode in the tomatoes [22].
The introduction of 5% of flying ash into the soil significantly improved the growth of tomatoes
and reduced the damage to the roots by the Galova cyst [2].
3) In the industry:
-In Europe, the United States and Canada are extracted aluminium from the slag [3, 16]; [42];. The
slag contains 5 – 7mass% aluminium, 10 – 50mass% salts and 50 – 85mass% oxides – mainly aluminium
oxide with negligible amounts of cryolite, magnesium oxide, magnesium aluminate, etc [15]. In leachate
of aluminum slag with H2SO4, received η-A12O3 [10]. The resulting product is used as adsorbent or as a
rootstock for the application of catalysts. El – Katatny et all. reduce the slag aluminum by precipitation
using a solution of NaOH [13]. The resulting aluminium hydroxide is then activated at 600 °C to obtainAl2O3. By acid leachate of aluminum slag at low temperature, David and Kopac received aluminium with
a high degree of purity – 99.28% [11]. Murayama et all. and Kim et al. have used aluminum slag as a
source of aluminum for the production of crystalline microporous alumofosfate molecular sieves [32, 23].
Synthesized materials show comparable textural properties with those obtained from pure raw materials.
A number of studies related to establishment and analysis of chemical, mineral and granulometric
composition of the aluminum slag and their physico-chemical and mechanical properties have been
performed. The data presented in the literature on the chemical and mineral composition of the
aluminium slag differ, which is most likely due to the different sources of slag and the methods of
processing. From the data of granulometric analyses, it has been found that slag can be successfully used
as a filler in the synthesis of ceramic materials, because in the majority contain particles smaller than
0,63mm, which allows to synthesize materials with high strength and to preserve the consistency of the
volume at the expense formation of a sturdy structural skeleton [1, 38]. Bruckard and Woodcock have
published results from the chemical and mineral analysis of two samples of Australian aluminum slag
extracted from two melting furnaces [8]. The resulting data show that the salt slag contains at least 12
basic metals present in minimum 19 identifiable phases. Davies et all. present results from chemical and
mineral studies of Australian salt slag [12]. Their chemical analysis shows that eight elements are present
ISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
ISSN: 1311 2864, том 33(1), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (1), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (1), 2018

77

in quantities greater than 2 mass%: Al: 37.2; Cl: 9.39; Na: 8.52; N: 7.53; F: 5.15; K: 3.18; Mg: 2.59, etc.
They report that salt slag contains many toxic and water soluble compounds. The following phases have
been identified: corundum (Al2O3), Halim (NaCl), aluminium nitride (AlN), Karnalit, Silvinit (KCl),
Bajerit (Al(ON)3), metal Aluminium (AL), Cryolite (Na3AlF6), fluorite (CaF2), Gibsit (Al(ON)3), etc.
Perepelicin, et all.. proposed a method for obtaining acid-resistable plates. Aluminium slags are
hardened at 900 – 920 °C. After hardening to 920 °C their chemical composition is enriched with
aluminum oxide to 75 mass%. By increasing the content of Al2O3 in the ceramic masses, as a rule, the
strength of formated dry and baked goods is increased [39].
Dropped aluminum slag has been used to obtain a frosting glaze [25, 26, 47]. The results show that
the optimal amount of slag is 10 – 20 mass%. The brightness of the ceramic glaze is transformed from
very light to medium and then to matte, with increasing slag content. The slag used is pre-dried and
hardened to produce a resistant glaze and prevent cracks. For optimum firing temperature, it is set at 1200
°C.
Special ceramik-silicate filters are developed in Chemical Technological Univercity Burgas with
the participation of ash from TPP [26].
The application of the above filters is unusually broad in the following areas:
- Purification of wastewater – biopurge, wastewater treatment;
- Food industry – extraction of proteins from lactase, clarification of fruit juices, purification of
alcoholic beverages;
- Biotechnology – production and purification of ferments and enzymes;
- Pharmacology-sterilization of medicinal solutions;
- Textile industry-recycling of colouring agents;
- Paper industry-cleaning of lignin;
- Machine-processing of emulsions, oils and lubricants;
- Oil industry – refining of used oils.
Ceramic membranes store properties in temperatures up to 1000 ºC, capable of operating under
high pressure-up to 10 МРа, can be sterilized with steam at 120 ºC, have a wide range of pH and long
usability, make it easy to control porosity.They possess extremely high permeability and compared with
the polymer membranes are distinguished by better strength [25].
Ashes form coal combustion energy production are successfully used for producing of different geopolymer products with wide application [18].
4. In the auxiliary energy processes: This is a new direction in the recovery methods. Here the
emphasis is finding appropriate applications of the ashes in the auxiliary energy processes. A
methodology and a technological process is developed in Bulgaria, which achieves this requirement and
to which the methodology currently popularizing. As the application of most of the methods shown in the
listed directions requires significant investment in equipment and third party interested (to operate the
facilities), development time and product market formation, quite energy producers use the latest
hierarchical model namely landfilling of ashes. In this approach mainly (and new from the legislative
point of view) is the protection of the environment. This means that the ashes must be disposed of in the
so-called designated dry way requiring the construction of specialised high ecological landfills. Leaders
in this direction worldwide are the United States. The method is also applies in the UK. In Bulgaria there
is only one such depot, which is owned and operated together with its own TPP by AES in the Maritza
East Complex region of Galabovo [48].
Having in mind the growing need for efficient and safe recovery of the ash in energy production in
the TPP, further continue finding opportunities for innovative technological solutions with high scientific
and applied value for solving global issues of production and ecology. Of interest is the decision of the
local government in the region of Odisha (India) which on 10th of June,2018 have published a law
according to which public buildings will be built only by the use of ash bricks. In this way, all the ash
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from the four main TPS will be utilized and the environmental problem will be solved at the local level
[55].
At this stage, in terms of environmental protection, the construction of other landfills, the updating
of the understanding of waste, the formation of electricity and environmental assessment, and only
through technological advances based on scientific research is possible to find the solution that will
satisfy both the user and the manufacturer.
Pooling efforts and sharing experienced achievements in relation to the appropriate, safe and
effective recovery of waste ash is the key to finding the right solutions.
It is time for mankind to realise the conclusion that nothing is lost in nature, only is modified.
(Presented by Michel de Montaigne as early as the 16th century [17].
3. CONCLUSSIONS
1) The ashes, from the energy production by TPP, have a favourable physical, mineral composition
and structure that allows them to be transformed from waste, creating problems with environmental
pollution, in the raw material for manufacture of products of different purpose.
2) At this stage, the main part of the ashes are stored by landfill, which from the point of view of
ecology and environmental protection is inappropriate-especially as landfilling is not carried out in
specialised landfills and is chaotic and requires the expansion the application of other methods of
recovery.
3) The structure and composition of the ashes allow their successful application for producing
various products that are useful in the construction, infrastructure, industry, chemistry, energy, as well as
soil improvers to increase the fertility of soils, increase crop productivity, replace alkaline fertilizers,
reduce carbon dioxide emissions and mitigate the dangers associated with global warming and climate
change.
4) The proposals for the production of various products from the ashes at the present stage are still
insufficient and with limited application, which requires more extensive and thorough innovation
research to be carried out and develop technological solutions for the safe and effective conversion of the
ashes from waste in products to construction, industry, energy, agriculture, etc.
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YOUTH AND FAMILY VALUES
Kostyukova Tatyana
Faculty of Psychology of National Research Tomsk State University, Russia
e-mail: kostykova@inbox.ru
Abstract. This paper is devoted to the study of students` attitudes towards the subject of reproductive health,
starting a young family and reproduction. The results of the empirical study “Awareness of adolescents and
young people on the subject of reproductive health” are presented here. The study was carried out in the Siberian city of Tomsk (Russia) in 2017-2018. The results of the study allowed us to make adjustments in the main educational program of higher education on the course “Organization of work with young people”.
Keywords: organization of work with young people, family values.

1. INTRODUCTION
Drastic changes in the economic, political, sociocultural and spiritual fields have led to a transformation of young people’s family relations. Today the perception of such values as marital status,
parenthood status, and marriage is changing. Marriage increasingly ceases to be a legitimate form of family relations. The study of these issues is especially relevant among young people, since this sociodemographic group constitutes the basis of future society in terms of the family. The study project
“Awareness of adolescents and young people on the subject of reproductive health” was intended to reveal many aspects concerning family values. This study project was implemented in the Siberian city of
young people, Tomsk (Russia).
In the broader context, educational management includes research and informational functions, essential, among other things, for administering the main educational programs (MEP). The urgent and
multidimensional challenge, within MEP “Organization of work with young people” conducted by
Tomsk State University is oriented towards the vital values of different age groups among young people.
These values are identified by means of carrying out certain sociological studies.
2. PRELIMINARY NOTES
One of these problems is young families created by undergraduates and post-graduate students.
These families often face a number of serious problems. The first problem is the inability to build family
relationships, to overcome conflicts and crises associated with their development and commonly leading
to family breakdown. The second problem concerns the birth of a child. This problem comes from the
lack of knowledge about the special aspects of the developmental age and upbringing, and the lack of
psychological and pedagogical competence. The third problem is the decreased level of education and
living standards determined by the need to earn money in the conditions of economic recession, to take
care of a baby and, as a result, the lack of time for studying and having a fulfilling life. The condition of
the reproductive health of adolescents and young people is recognized as one of the most urgent medical
and social problems and, at the same time, a factor of national security. Russia`s ongoing demographic
decline is largely due to the low reproductive potential of young people of child-bearing age.
Given the urgency of the topic, in 2017-2018 a study focusing on the level of adolescent and youth
awareness on the subject of reproductive health was conducted in order to compare its results with those
that were obtained in 2002.
The structured interview was used as the main method of collecting data. Structured interviews
were held in Tomsk educational establishments (11 schools and 6 universities: pedagogical, polytechnic,
construction, medical, etc.). 450 respondents within the age range of 15-24 were interviewed in September-December 2017.
The objectives of the study are to reveal:
• concepts concerning the structure of the term “reproductive health”;
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• the structure of needs and wishes related to getting information about reproductive health;
• the sources of information about reproductive health;
• preferences and credibility of the sources of information;
• the degree of satisfaction with specialists in the area of reproductive health;
• awareness of reproductive rights, advantages and disadvantages of different forms of contraception, modes of venereal disease transmission, the attitude towards the use of protection against venereal
disease and unwanted pregnancy.
3. MAIN RESULTS AND DISCUSSIONS
The study has produced the following results.
1) In 2002 the vast majority of respondents associated the problem of reproductive health mainly
with bad habits (59%) and physical health (52%).
In 2017 the situation changed: the impact of physical health on the opportunity to give birth to
healthy children was mentioned most frequently (68%), second come sexual partners` concerns about
each other’s health (49%). 40 % of respondents mentioned the impact of protection against sexually
transmitted infections in comparison with 8 % in 2002. In 2002 only 3 % of respondents suggested that
termination of pregnancy can bring problems with having healthy children, in 2017 65% of respondents
were informed about it;, in our view, this fact is connected with raised awareness among young people
about reproductive health.
The vast majority of respondents considered drug use and smoking to be negative factors for reproductive health in both 2002 and 2017. 82 % of respondents mentioned alcohol abuse as a factor influencing the opportunity to give birth to healthy children in 2002, in 2017 the proportion of respondents with a
similar opinion was reduced by half to 44%.
2) In 2002 and fifteen years later the greatest interest is for means of preventing an unwanted pregnancy (48% and 49% respectively), lifestyle patterns that foster reproductive health (43% and 41% respectively) and questions concerning venereal diseases (40% and 29% respectively ).
Fewer respondents are interested in reaching mutual understanding with a partner and where to apply for help and advice with intimacy issues, but tendencies that these issues concern approximately a
third of the respondents persist and do not lose their relevance.
3) The main source of informing adolescents about reproductive healthcare peers both in 2002 and
in 2017 (75% and 41% respectively). In second place there is the mass media (68%) in 2002, and doctors
in medical institutions (39%) in 2008. In 2017, the role of the media in informing young people about the
subject of RH was reduced from 68% to 29%, parents from 45% to 24%, teachers from 17% to 4%, while
the role of the Internet increased from 16% to 28%.
At the same time, young people show a low level of confidence in the main source of information
on reproductive health - peers (12% in 2002, 11% in 2017). The respondents trust doctors in medical institutions, considering them to be the most qualitative source. But in 2002 only 26% of respondents noted
this point, and in 2017, 61% demonstrated their trust in medical workers and an understanding of the importance of obtaining reliable information from qualified specialists.
The media are the least trusted as the source of information on reproductive health (8% in 2002, 5%
in 2017), the Internet (2% in 2002, 7% in 2017) and, unfortunately, teachers (4% in 2002, 1% in 2017).
4) In general, the majority of respondents have a need for medical care, i.е. examination and treatment, (71% in 2002, 80% in 2017). In second place in 2002 there is the need for information on reproductive healthcare (54%),and in third - psychological assistance (49%). In 2017 these points were noted
by an equal number of respondents with- 37% each.
5) Personal communication is the most preferred form of getting informed: individual consultation
(80% in 2002, 71% in 2017), consultation with one’s partner (40% in 2002, 37% in 2017).
6) According to the opinion of the respondents interviewed in 2002, the age of 16-18 is the most
acceptable for a girl entering into the first sexual contact, 14-15 for a young man. In 2017 this is the age
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of 18 for a girl (37%) and 17 (22%); and the age of 16 (30%), 18 (18%), 17 (17%) for a young man. In
2017, there was a response "after the wedding" that was not found in the 2002 study, which indicates the
variability of the views and principles of young people in relation to sexual matters.
7) 82% of respondents associated the consequences of abortions with infertility in 2002 and 88% in
2017. 21% associated them with miscarriages in 2002 and 59% in 2017. 31% thought of complications in
future pregnancies in 2002 and 58% in 2017. 33% noted genital disorders (inflammation, cysts) in 2002
and 47% in 2017. 21% noted mental and nervous disorders in 2002 and 43% in 2017.
As can be seen, the level of awareness among young people about the possible consequences of
abortion has increased. But only 41% of respondents who are sexually active, interviewed in 2017 -2018,
always use contraceptives, and the remaining 59% sometimes use them or do not use them at all. This
means that it is not enough to simply inform adolescents, it is necessary to develop skills of selfpreserving behavior in adolescents and young people (for example, it would be useful for them not only
to know about the means of contraception, but also to be aware of its correct usage and they should know
where they can receive consultations to choose the appropriate method of contraception, etc.).
8) 53% in 2002 and 43% in 2017 of the respondents believe that a girl should have the right to independently make decisions on abortion from the age of 18; 17% and 12% respectively indicated that
they should have this right at any age. The correct answer (from 15 years old) was given only by 5% of
respondents in 2002 and 3% in 2017, which indicates a low level of legal literacy among the youth of
Tomsk with regard to their health.
4. CONCLUSIONS
The changes that were identified as a result of this study show that young people in 2002 and 2017
differ in their knowledge of reproductive healthcare, reproductive attitudes and values. Preventive work
requires an annual adjustment (in terms of developing city programs, creating a conceptual field on reproductive health issues, involving various universities in Tomsk), which will contribute to the preservation and strengthening of the health of young people in general and reproductive health in Tomsk in particular.
However, this study allows us to see the increase in such priority family values as health, the harm
of abortion, mutual understanding with a partner, and the avoidance of premarital sexual relations among
adolescents and young people.
This study allowed us to make appropriate adjustments in the disciplines of the main educational
program "Organization of work with young people", "Youth and family", "Pedagogical support of work
with young people", "Socio-humanitarian technologies of working with young people", among others.
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WHY AGGRESSION?
Marina I. Nikolova, Tanya St. Yanachkova
Abstract: Тhe report considers aggression and aggressive behavior as a social element. The types of aggression
and the influence of the family environment on the development and upbringing of the child. Using Internet resources for virtual aggression.
Кеуwords: aggression, physical aggression, aggressive behavior, self-aggression, aggressive children and
students, virtual aggression

Introduction
The problem about aggression attracts attention because it exists in the life of modern person either
directly or indirectly. It is not unnecessary to have a look at it at a time when not only in our country, but
also in the world, the universal values are precisely taken in consideration, because of the applying of
aggression. Now it is important to talk about it. It is also important to take measures to curb it and reduce
it in people's lives when our minds are attacked and manipulated by aggression models through various
media every day.
Aggression - the unwanted guest in the lives of our children
Aggression and aggressiveness are phenomena that are discussed in various occasions and in different sense. One of the reasons for the undefined boundaries of the phenomenon is that it has many
meanings in its life sense. Aggression today is considered as a very dangerous social phenomenon that
exists all over the world and in every corner of our planet where more than one person exists. And for
self-aggression, one person is enough.
In the study of aggression, the focus is directed only or mainly on physical aggression or on aggression expressed in obvious forms. This leads to the following - if it is a matter of aggression, it is necessarily meant to be visible, aggressive attack. Indirect, hidden aggression is defined as psychological aggression. (Marcus-Newhall, A. 2000) Is this correct or not? There are enough arguments in both answers.
Aggressiveness is a topical problem in the pedagogical reality of the Bulgarian school. Why are we
increasingly confronting aggressive behavior among school children? What provokes it? Why is the jungle law more and more common? These are issues that deserve attention and decent answers.
The aggressive behavior of students is expressed in two extreme trends, equally unpleasant and
dangerous.
First of all, demonstrating non-disciplinarity in all its aspects: systematic disorder and discipline at
school, absenteeism, apostrophe, unceremoneness, and fights. If the child conceives the situation and the
intentions of the others as hostile, it reacts aggressively because it expects aggression to be displayed.
Such children see the world as a hostile place and are ready to face the challenges at any moment. Aggressive reactions also occur when causing pain, violence or fear. A kind of defense reaction. And it is
usually self-confidence or fear of negative reinforcements hidden behind it. These students are almost
constantly loaded with strong negative emotions.
Secondly, it is the suppressed, passive aggression expressed through intense introversion. Fear and
self-uncertainty diminish the ability of such students to become established in the classroom. They often
are unnoticed, both by their classmates and by teachers, because they do not want to attract attention.
They seem to be constantly insulted and offended. In fact, they most often feel that way. Outwardly they
create the impression that they are very relaxed, which is not the case. They become a problem for the
teacher only when their extreme restraint becomes an extreme aggressiveness. This is due to the fact that
at some point tension prevails and follows a strong, unexpected, aggressive reaction. Often, in such cases,
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it is also self-aggression. These children think that they can not express what they feel in an other way.
By damaging their health or their lives, they punish both themselves and the people who love and care for
them.
Aggressive school-age children are characterized by frequent mood swings, prolonged sadness and
depression, easy irritability and outburst, strong angry outbursts, use of threats and insults, engaging in
offensive postures, use of fake mock-ups, accusing others of all problems, urgency during work, unreasonable suspicion, permanent tension, distrust, etc.
Behind aggressive school-age behavior, there is often a call for help and a desire of the child to be
noticed by parents and teachers. Reasons for aggressive behavior could be bad relationships and conflicts
in family and school, the negative influence of television and computer games.
Man is conceived with love and taken care lovingly. For the parents, the most precious thing in their life
is their children. There is no parent who does not want the nicest and the best for his child. No one wants
his child to be bad. How does come then so much aggression and children to apply it?
Like everything that is related to the upbringing of a person, in this case also, things start from the
family. Does this mean that the family as a whole and parents in particular, provoke child aggression?
The answer to this important question must be sought in the relationships that exist between the individual members of the family and especially between the parents.
The family has an active role in raising and educating the child. It has a tremendous impact on its
needs - material, emotional, and spiritual. Compared with other social groups, the family has a responsibility to ensure greater stability, security, emotional support and self-confidence in the child.
School-family interaction requires adaptation, as both positive and negative results are reflected on
both sides. They most strongly affect the development of the child. This is why the direction of this interaction is very important. The best result is when the parents take part in the school life of their child. So
we will approach the answer to the question "What about the child who is uncertain and not understood at
home?
If children are really the most valuable to their parents (and this is certainly the case), isn’t it illogically and easy that many of them transfer all or greater responsibility for their education and training to
teachers and the school?
The school is a small scale of society and the crisis in it. Sometimes the wrongly enforced relationship by parents in the family determines the behavior of pupils both at school towards teachers and in
society as a whole. They mechanically transfer the patterns of behavior from family to school. In one
case, they grow up with the feeling of rightful people always and everywhere and are deprived of compassion, in another case - as eternal victims. There is often envy or unnecessary rivalry among them,
which exacerbates relations and creates intolerance. There is a difficulty in adapting to norms and rules at
school, which leads again to aggressive behavior.
The pedagogical factor has a great influence on the process of formation and development of child's
personality. The teacher should help the pupil in adapting to school and the school order, the way of
teaching and the relationship in the class. He must be able not only to teach accessible and interesting. He
is required to be a good psychologist and an examinator. We also shouldn’t forget the fact that the teacher
is the first among the factors for building a positive motivation for learning in pupils. If they do not fulfill
their mission, both the teacher and the school as a whole turn into a cause provoking aggression among
students.
When the child remains not understood both in family and at school, unheard, insecure and under
the influence of the above-mentioned reasons, comes a moment when the aggression prevails and is expressed.
The child's psyche is strongly impressible and easy to be hurt. The younger ones are unaware of the
difference between the real world and the virtual world. Negative emotions from the screen can cause
problems: burden children's psyche, provoke rough behavior, fill their vocabulary with indecent words
and expressions, cause nightmares. Children who watch violent and aggressive films subconsciously assimilate this "skill" and it becomes a way of communicating with others.
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Throughout its existence, the World Wide Web has become a daily environment for communication, work, business and entertainment. Children are online from an early age. The Internet is a part of
our lives and a part of the adolescents’ life. Modern forms of communication enrich traditional patterns of
communication and at the same time are a potential source of risk. Some specifics of the virtual environment create conditions for it to be appropriate for generating and developing aggression and a number of
dangerous situations, some of them even legally defined as crimes. Abuses of the use of the global network have increased so much that today the Internet has become a perfect tool for committing many
types of crime, as sanctions in the virtual world are difficult and often crimes remain unpunished.
In recent years, research into a new phenomenon called "virtual aggression" has begun. Researchers
of the phenomenon call it "cyber-aggression" (Dooley, Pyzalski, & Cross, 2009). Some authors use the
terms "electronic aggression" and even "online social cruelty" (Kowalski, Limber, & Agatston, 2008).
The most common is the sending of any messages with threats, insults, ridicules etc., whether
through social networks, chats, forums, emails or online games. The aggressive behavior in Internet differs from the familiar classical forms so far, it happens everywhere and anytime, and the audience is
countless. In addition, information on the Internet is kept for a long time and it is accessible to everyone.
Through the internet, the aggressor can reach his victim at any time, and the circle of people who can be
hurt is wider. Many cyber-aggressors manage to hide their identity, and this strengthens their sense of
impunity and at the same time increases the victim's vulnerability.
Gradually, in Bulgaria we began to talk about work on its prevention. Proof of this is the foundation
of the Applied Research and Communications Foundation (ARC) in 2006. “Parents” Association and the
Applied Research and Communications Foundation are partners in the National Safer Internet Center and
Children's Portal, Dechica.com.
Conclusions and decisions
According to research done so far, children are increasingly using the Internet, the consumption of
online technologies is constantly growing, and the age of children who start using the new
communications technologies is falling. The phenomenon of virtual aggression has grown and has
become a socially significant problem that requires work on its prevention.
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THE COMMUNICATIVE AND THE EDUCATIOAL FUNCTIONS
OF THE ALTERNATIVE TOURISM: THE PRACTICAL EXPERIENCE
IN THE TEACHING OF THE HISTORICAL DISCIPLINES
Natalia KRASKO
The Department of History of the Faculty of Natural and Geographical Sciences
Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
Abstract: The effectiveness of the educational process largely depends on the student's interest in the subject and his desire for his own active cognitive activity. The alternative tourism
is the most attractive and unburdensome, and in some degree, it is the entertaining form of
the education which is allowed to develop the interest in the studied subject and it contributes
the optimization of the educational process.
For the realization of the actual requirements of the preparation of the future pedagogues
and the formation of the personality in general, the author uses the non-standard approaches
to the conducting of the classes in archeology and ethnology, which is allowed students to
form their own knowledge and gain the experience of the active interaction with both the
teacher and the colleagues.
Keywords: the optimization of the educational process, cultural-cognitive tourism, the interactive education.

КОМУНИКАТИВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ФУНКЦИИ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ: ПРАКТИЧЕСКИ
ОПИТ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
Наталия КРАСКО
Катедра по история, естественно-географски факултет
Мелитополски държавен педагогически университет «Богдан Хмелницки»
гр. Мелитопол, Украйна

nk.tefida@gmail.com
Резюме: Ефективността на учебния процес до голяма степен зависи от интереса на ученика към темата и желанието му за собствената си активна когнитивна дейност. Алтернативният туризъм е
най-привлекателният и не обременяващ и до известна степен забавна форма на обучение, което позволява да се развие интересът към учебния предмет и да се допринесе за оптимизирането на образователния процес.
За да реалезира актуални изисквания за обучение на бъдещи педагози и формиране на личността като
цяло, авторът използва нестандартни подходи за провеждане на занятия по археология и етнология,
позволявайки на студентите да формират своите собствени знания и да придобият опит от активно
взаимодействие както с учителя, така и с колегите.
Ключови думи: Оптимизация учебного процесса, культурно-познавательный туризм, интерактивное
обучение.
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Введение
Формата на многостранна коммуникация в процесса на обучение предполага активността от
страната на всеки субект и е необходимо условие за формиране на собственото мнение на обучаемия В процесса на интерактивното обучение също така и се повдига количеството на интензивни
комуникативни контакти между самите обучаеми, защото всеки от тях има возможност, сблъсквайки със мнението на поненти си, да се напредват в процесса на познание.
В основата на дадения експеримент е положен практическия опит на автора от провеждането на
занятия по история, използвайки екскурзиите, като една от иновационните форми за изучаване на
предмета.
Сама по себе си екскурзията не е нещо ново в образованието и периодично се включва в
учебния процес, но в нашият случай пасивното наблюдение беше заменено с активно включване,
където алтернативния туризъм, със своите комуникативни и образователни функции, ни дава възможност да го приемаме като един вид интерактивно обучение.
Изложение
Както се знае, при подготовката на какъвто и да е вид занятия преподавателят поставя пред
себе си една триединна педагогическа цел, която условно може да бъде разделена на:
- Обучаваща – осигурява запознаване с термини и понятия, формиране на знания по темата,
овладяване на умения и навици за използване на тези знания и т.н.;
- Развиваща – създава условия, при които се развиват мисловните способности на студентите, интуицията им, пространственото въображение и др., развитие на изследователска култура
(наблюдение, хипотеза, експеримент), а също и култура на комуникиране с други хора;
- Възпитаваща – цели да раздвижи личностните качества и чувства на човека като: патриотизъм, хуманизъм, толерантност, любов към прекрасното.
Обеденени тези компоненти дават възможност на преподавателя да постигне основната си
задача – изграждане на добър специалист и социално адаптивна личност.
Съгласно учебните планове, часовете отделени за овладяване на един или друг предмет са
разделени на аудиторни занятия (лекции и семинари) и учебни практики. Именно археологическата и етнографската учебни практики избрахме за апробация използването на алтернативния туризъм като иновативен подход към изучаване на историческите дисциплини.
Съществуват няколко подвида на културно-познавателен туризъм:
- културно-исторически (интерес към историята на страната, посещаване на исторически паметници и паметни места, тематични лекции по история и други мероприятия);
- културно-събитиен (интерес към стародавни традиционни или осъвременени културни
прояви и събития (празници, фестивали) и участие в тях;
- културно-религиозен (интерес към традиционната религия или религии на определена
страна, посещаване на култови обекти, поклоннически места, тематични лекции по религия, запознаване с религиозни обичаи, традиции, ритуали и обреди);
- културно-археологически (интерес към археологията на страната, посещаване на древни
археологически паметници, места на разкопки, участие в археологически експедиции);
- културно-етнографски (интерес към културата на даден народ или отделен етнографски район), обекти и предмети, бит и народни носии, език и фолклор, традиции и обичаи, стари приложни изкуства и др.);
- културно-етнически (посещаване на Родината на предците, запознаване с културното наследство на народа си);
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- културно-антропологически (интерес към етноса в неговото развитие от гледна точка на
еволюцията; запознаване със съвременната «жива култура»);
- културно-екологически (интерес към взаимодействието между човека и природата, посещаване на природни забележитетелности и резервати, участие в културно-екологически програми).
Разработвайки програмата за Международната лятна студенска археологическо-етнографска
практика, ние се стараехме максимално продуктивно да използваме двухседмичния срок за пребиваване на студентите в Република България. Графикът за работа на терен и отдих на младежите
беше съставен, отчитайки учебните планове по историческите дисциплини на двата университета
от Украйна и Молдова.
От горепосочените подвидове туризъм, ние в самото начало избрахме: културноисторически; културно-събитиен; културно-археологически и културно-етнографски, като за самата практика основни бяха:
- културно-археологически – способстваше за ефективно усвояване на преподадения материал по Археология, История на Древна Гърция и Рим и беше използован за придобиване от студентите на умения и навици в провеждането на археологически разкопки, в които те взеха активно
участие. Проявилият се и постоянно усилващ хазарт при откриването на всеки нов артефакт, беше
показател за възникващия интерес към археологията като цяло и археологията на България в частност, което потвърждава тяхното желание да посещават исторически музеи, национално археологически резервати, а също с удоволствие да работят в реставрациона работилница;
- културно-етнографски – позволи да се актуализират и използват на практика знанията, получени в процеса на аудиторното обучение на занятията по Етнология на славянските народи, където като отделна тема е изведен българският етнос. Студентите с голям интерес навлязоха в традиционната култура на българския народ, общувайки с негови представители и запознавайки се с
бита, обичаите, традиционната кухня, елементите на народната носия, езика, фолклора и предметите на материалната култура.
Съществена част от студенската практика беше насочена към активните видове отдих, като
например:
- културно-историческия подвид на туризма, при който студентите се запознаха с историята
на страната, посещавайки исторически паметници и паметни места, слушайки тематични лекции
по история. В дадения случай тези мероприятия способстваха за затвърждаване на вече изучения
материал по История на славянските народи (в т.ч. и българския народ) и беше подготовителна
база за изучаване на последващи теми;
- културно-събитийния подвид – участие в празника «Еньовден» в с. Бяла, Община Сливен.
Преди да се включат в празничното мероприятие, студентите изслушаха лекция за корените на
празника, народните представи и провежданите в този ден ритуали и обреди.
За отбелязване е, че по време на провеждане на практиката, установихме проявен интерес от
студентите и към други подвидове туризъм, които изначално не бяха планирани:
- културно-религиозен – посещавайки различни градове и исторически места, студентите с
видим интерес влизаха в храмове и манастири, разгледаха изложби на старите икони и др.
- културно-антропологически – интересно за нас беше да наблюдаваме удоволствието на
студентите, когато те опитваха традиционните български ястия; когато обличаха народни носи,
кукерско обредно облекло в пълна екипировка и се изумяваха как издържат те цял ден да играят с
тежки колани с хлопки; когато слушаха стари български песни и се опитваха да играят хоро.
- културно-екологически – посещавайки природни резервати и природо-научни музеи, природни забележителности или просто разхождайки се из селата, студентите се радваха като деца на
всяка пеперуда, бръмбар, цвете и др. С удоволствие правиха снимки на планини, реки, езера, изISSN: 1311 2864, volume 33 (1), 2018

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 33 (1), 2018

Съюз на учените в България - клон Сливен

92

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (1), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (1), 2018

ворчета, дервета и домашни животни, особено магаре. Освен това със съжаление констатираха
замърсяване на водата на Черно море.
- културно-етнически – този подвид също беше застъпен в практиката, тей като повечето от
студентите бяха с български произход и за първи път посещаваха Родината на предците си, запознавайки се с нея и влюбвайки се в нейната природа и впечетлявайки от историята й.
Най-ценното беше това, че инициативата да видят и научат повече за България вече идваше
от самите студенти. Както нито един човек не може да живее без различни взаимоотношения с
другите хора, так и нито една етническа общност не е способна да съществува в абсолютна изолация от другите общности. Практически всеки човек и етнос в една или друга степен са открити за
контакти и възприемане на културнитурните достижения на другите хора, етноси и народи и едновременно самите те са готови да споделят соствените си културни достижения и ценности[3].
Опознавайки културните традиции на един или друг народ, студентите се запознават с понятието
«етнопсихология», обединяващо в себе си всички видове емоционално-чувствени реакции.
Заключение:
Нашите наблюдения дават основания да твърдим, че подобно съчетаване на различни форми
в образователния процес е интересно както за студентите, така и за преподаватели; облекчават понататъшния процес на обучение; активират познавателната и изследователска дейност на студентите; носят в себе си и възпитателна функция при формирането на хармонична личност.
Същността на такава форма на обучение се състои в това, че всеки един от студентите се
оказа въвлечен в процеса на познанието, имаше възможност да види и рефлектира по повод на
това което той знае и мисли. Съвместната дейност в усвояването на учебния материал позволи на
всеки обучаем да внесе свой индивидуален принос в процеса на получаване на знания. В атмосфера на взаимна подкрепа и доброжелателност протече обмен на знания, изразяване на мнения, идеи,
способи на дейности, което позволява не само да се придобият нови знания, но и да се активизира
самата познавателна дейност.
Запознаването с етнопсихологическите черти на един или друг народ, изразени в поверия,
вярвания, представи, обичаи и непосредствено участие в обредни действия способства за развитието на културата на чувствата, културата на поведението и толерантното отношение към традициите на един или друг народ.
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THE BINARY LESSON AS AN INNOVATIVE TRAINING
IN THE MULTICULTURAL CLASS ROOM
Snejana Konsulova, Gabriela Atanasova
Abstract: The binary lesson gives different opportunities to pedagogues working in the difficult conditions of the
multicultural classroom. Through its application, teachers can achieve cross-curricular links, combine
formalities with non-standard implementation in the educational process, thus enhancing the quality of
education, being moderators in the classroom, demonstrating innovative spirit and achieving a higher level
concentration and engagement of students. This paper presents the author's attempt to lead a lesson, moderated
by two educators, integrating two subjects. Some of the peculiarities of the binary lesson, its structure and
didactical benefits from its application are described. The difficulties encountered in the implementation of this
training model are also highlighted
Keywords: binary lesson, integrated lesson, multicultural classroom, interrelationship, innovate.

БИНАРНИЯТ УРОК КАТО ИНОВАТИВНО СРЕДСТВО
ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНАТА КЛАСНА СТАЯ
Снежана Консулова, Габиела Атанасова
Снежана Консулова, ТУ – София, ИПФ – Сливен,
e-mail: snejanakonsulova@yahoo.com
Габриела Атанасова, ТУ – София, ИПФ – Сливен,
e-mail: gabrielaatanasova6688@gmail.com
Резюме Бинарният урок дава различни възможности на педагозите работещи в нелеките условия на
мултикултурната класна стая. Чрез прилагането му учителите могат да осъществят
междупредметни връзки, да съчетаят в образователно – възпитателния процес формалността с
нестандартната му реализация и по този начин да повишат качеството на обучението, да бъдат
модератори в учебния час, да проявят новаторски дух и да постигнат по – високо ниво на
концентрация и ангажираност у учениците. В настоящата публикация е представен опитът на
автора от повеждането на такъв урок, модериран от двама педагози, в който интегрира две учебни
дисциплини. Описват се някои от особеностите на бинарният урок, неговата структурата и
дидактическите ползи от прилагането му.
Ключови думи: бинарен урок, интегриран урок, мултикултурна класна стая, междупредметни връзки,
иновации

УВОД
Образователната система е твърде консервативна, а педагогическите технологии, като вид
социални технологии, са твърде дискусионни и субективни, което прави промените бавни и
мъчителни. Тези трудности обаче не да спират учителите в търсенето и прилагането на нови
интерактивни техники на обучение.
Съвременната образователна реалност поражда у педагозите професионална потребност от
усвояване на нови стратегии, които да въздействат продуктивно върху мотивацията за учене. Едно
от предизвикателствата е да отговорят на представата на обучаемите за урок съчетаващ в себе си
научна информация, ангажираност на обучаемите и атрактивност. Все по ясно се очертава
тенденцията учителят да бъде модератор, използващ разнообразен набор от средства за
привличане на интереса и задържане на вниманието на учениците към учебния процес.
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Бинарен урок
Чрез прилагането на бинарния урок се използва един по-нетрадиционен начин за провеждане
на една традиционна форма на обучение. Целта е да се засили интереса на учениците към
учебната информация, да се развиват и уменията им за трансформиране на знанията и прилагането
им в нови ситуации.
Този вид урок все още се смята за относителна новост за българското образователно
пространство и по тази причина се практикува рядко. Урок от такъв тип предполага съчетаване в
обща цялост на знания от различни области на науката, изкуството, културата и конкретиката на
житейски ситуации.
Бинарният урок по своята същност е вид интегриран урок, при който обучението се
провежда в рамките на един и същи учебен час от двама педагози, които съчетават (интегрират)
поне два учебни предмета за постигане на целите на конкретната методическа единица. При
уроците от този тип в процеса на преподаване ролите на учителя и на ученика по време на часа се
променят. В интегрирания урок учителят е координатор, инструктор и помощник на ученика,
улесняващ процеса на учене. Ученикът същевременно е приемник на информация и активен
участник в процеса на обучение.
Интегрираният урок променя средата на учене, която включва и нематериални компоненти –
преподаване, учене, план на взаимодействие между учител и ученици и техники на оценяване. Той
се явява стратегия за повишаване ефективността на учебната среда и води до по качествени параметри на самия учебен процес.
Планиране и провеждане на бинарен урок
В настоящата разработка се споделя опитът от реализирането на бинарен урок, състоял се в
Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен.
Урокът съчетава предметите География и икономика и ИТ е на тема: „Географски региони
на България и умения за компютърното им презентиране“. Бинарният урок е проведен с ученици
от X клас като преговорно – обобщителен урок за проверка и оценка на знанията и уменията по
География и икономика и ИТ. Наученото по география за регионите се демонстрира чрез възможностите на ИТ за търсене в интернет на информация и изображения, както и боравене с програмите MS Paint и MS Powerpoint. Върху географска карта учениците са обособени отделни географски
региони на България, разграничавайки ги с различно цветово оцветяване. След това всеки ученик
изработва презентация за избран от него регион, като информацията е представена спазвайки вече
познатият алгоритъм за изучаването им. Урокът протича при повишен интерес от страна на учениците. Изготвените материали са изпратени по електронен път на имейлите на учителите. Обучаемите получават оценката си с необходимата рецензия също по електронен път. Получените резултати са удовлетворителни. По този начин учениците се убеждават в практическата насоченост
на изучавания материал и по двете учебни дисциплини. Урокът пречупва стереотипите в преподаването. За това допринася и създаденият състезателен характер при изпълнение на поставените
задачи. Учениците са стимулирани да работят качествено, чрез обявени награди за „ Най – добре
презентиран регион“. В края на часа най – добре представилите са поощрени.
Анализът на резултатите от проведения урок разкрива повишени нагласи за учене, активно
участие в урочната дейност, засилен интерес към учебните дисциплини, повишени количествени и
качествени резултати, убеденост във връзката между учебните предмети, както и в практическата
стойност на знанията, уменията и компетентностите.
Изисква се задълбочена методическа подготовка от страна на учителите, творчески подход
към задачите и добро взаимодействие с учениците. Такъв тип уроци имат висока възпитателна
стойност.
Необходимо е да се формулира комплексна цел, която се конкретизира чрез съдържателни
акценти от учебните предмети. Да се предвиди оптимална натовареност на обучаемите при различните видове познавателни дейности. Предварителната подготовка изисква и обмислена коорISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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динираност между двамата учители. Обединяващ фокус се явява съдържанието, а не структурата
на урока. Не всяка тема може да се обедини блоково, т.е. изучаването й да има бинарен характер.
Бинарният урок е удачно дидактическо решение при провеждането на обобщителни уроци.
Такъв урок има гъвкава структура и се отличава с висока динамика. Вниманието на учениците се задържа посредством пренасочването на мисловния им процес от единия към другия учител, от едната учебна дисциплина към другата. В отделните композиционни части на урока могат
да бъдат включвани игрови и състезателни елементи, които да засилят интереса от страна на обучаемите. По време на бинарен урок изпъкват много от професионалните качества на учителите –
знания, умения и компетентности по учебните дисциплини, уменията им за адаптивност, работа в
екип и бърза реакция при промени в предварителната нагласа за протичане хода на урока.
Структура на бинарния урок

Дидактически ползи от прилагането на бинарен урок
 Светът, обкръжаващ обучаемите е представен в своето многообразие и единство.
 Провокира към осмисляне на причинно-следствени връзки, логичност, активно и
критично мислене, комуникативност.
 Формата на провеждане е нестандартна и увлекателна.
 Намалява напрежението и претовареността.
 Нараства необходимостта от бързо „превключване“
 Основният акцент е върху образното мислене
Съвременният учител трябва да провокира учениците сами да конструират своите знания
чрез търсене на връзка с познатото. Практиката показва,че за по-ефективно учене, учителят трябва
да търси стратегии насочени към учениците.
Трудности при реализиране на бинарен урок
Безпокойството на учителите по отношение на бинарния урок и груповата работа са свързани
с:
 евентуална поява на шум в критичните фази между отделните задачи;
 обемната предварителна подготовка за урока;
 опасения на учителите да не загубят контрол над класа;
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 опасение от недостиг на време;
 възможните трудности при оценка на работата на отделните ученици.
Тази форма на обучение би могла да се използва от много преподаватели, но съществуват и
някои обективни трудности, като например:
 синхронизиране на учебните програми по отделните предмети, което да създава условия
за провеждане на бинарни уроци;
 съгласуване на часовете, което да е съобразено със седмичното разписание и да е в удобно
за учителите и учениците време;
 при бинарния урок се изисква повече физическо време и съществува опасност от недостиг
на учебни часове;
 необходимо е подходящо обзавеждане на учебните стаи, богата материално – техническа
база и многобройни дидактически средства и пособия.
Бинарният урок поглъща много повече време, отколкото обикновените уроци. По тази причина такъв тип урок не е удачно да се използва често. Намира приложение при уроци за обобщение, както и при основни и по – трудни теми за усвояване. Този тип уроци дават възможност на
учителя да се „приближи“ към учениците, да ги наблюдава от близо, да ги съветва, разменя мисли
с тях и подкрепя. Подобрява се контактът между двете страни в учебния процес учител – ученик.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бинарният урок съдейства за изграждането на единство между интелектуалната и практикоприложната дейност при подготовката на учениците за реалния живот. Представя много възможности за подобряване на образователно – възпитателния процес и може да се прилага успешно от
всеки готов да експериментира учител.
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Social sciences
TRAINING BY EXPERIENCE - BETWEEN EDUCATIONAL AND
PUBLIC SYSTEMS OF 21st CENTURY
Monika Ingilizova
Abstract: In the rapidly changing realities of the modern world - globalization, development of new technologies
and digitization - there is a new idea of education that sets new educational goals. One of the tasks of education
in the 21st century is mainly to support and stimulate learners to acquire knowledge through their own
experience, to better understand themselves and others through a good understanding of the surrounding world.
Traditional classroom training is based on "frontal teaching" at the front of the board and "passive" listening by
trainees sitting on chairs and shelves. Trainers offer ready-made knowledge and foreign experience, relying on
the fact that in the future students will find a way to apply it. This is often not the case because traditional
training is conservative and does not prepare young people for the real challenges in life. In the middle of the
global economy, Learning through experience helps to cultivate thoughts, interested and engaged in concrete
practical problems. Experience learning is provocation and experience that is meaningful and leads to selfknowledge, personal growth and improvement, the acquisition of applicable knowledge.
Keywords: learning through experience, self-knowledge, growth, knowledge

ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ - МОСТ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМИ НА 21 ВЕК
Моника Ингилизова
Моника Ингилизова, ТУ - София, ИПФ - Сливен
e-mail: monika_ingilizova@abv.bg
Резюме: В бързо променящата се действителност на съвременния свят – глобализация, развитие на
нови технологии и дигитализация - възниква нова идея за образование, която дефинира нови образователни цели. Една от задачите на образованието през 21 век е свързана основно с подкрепа и стимулиране на обучаемите с придобиване на знание чрез собствен опит, т.е. да разбират по-добре себе си и
другите чрез по-доброто разбиране на околния свят.
Традиционното обучение в класната стая е основано на "фронталното преподаване" отпред на дъската и "пасивното" слушане от страна на обучаемите, седейки на столове и чинове. Обучаващите предлагат готово знание и чужд опит, разчитайки на това, че в бъдеще учащите ще намерят начин да го
приложат. Много често не се получава така, защото традиционното обучение е консервативно и не
подготвя младите хора за реалните предизвикателства в живота. В средата на глобалната икономика
Обучението чрез преживяване спомага да се отглеждат умове, заинтересувани и ангажирани към конкретните практически проблеми. Обучението чрез преживяване е провокация и опит, който е осмислен
и водещ до себепознание, личностно израстване и усъвършенстване, придобиване на приложимо знание.
Ключови думи: обучение чрез преживяване, опит, себепознание, израстване, знание

УВОД
Автор на концепцията Обучение чрез преживяване е американският философ Джон Дюи.
Той създава "Теория на преживяването" в края на XIX и началото на XX век, като подчертава
нейния конструктивен характер. Джон Дюи потвърждава резултативността и силата на традиционното обучение, но той посочва, че поради йерархичната си структурира то не е либерално. Разделя ученето от преживяването и обективните от субективните методи на познание. Обучението
чрез преживяване е замислено като демократично, цялостно и интегриращо, основано на процеса
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на осмисляне на преживяното. Идеята, че преживяването, обучението и развитието са взаимосвързани, полага началото на множество видове Обучение чрез преживяване.
Според философа Джон Дюи същността на Обучението чрез преживяване, се заключава в
твърдението, че "събитията съществуват и без нашата намеса; това, което ни интересува, е тяхното значение." Казусът, който обучаващите и учащите се е необходимо да решат е как да придадат
смисъл на преживяното. Обучението чрез преживяване предполага промяна в поведението на едно
лице вследствие на практическото прилагане на изводите, направени от анализа на неговия личен опит. При този вид учене, познанието се формира посредством трансформация на опита. Такъв вид обучение има тогава, когато даден индивид разсъждава върху знанията, прави критичен
анализ, отсявайки полезното и важното, което трябва да запомни, и впоследствие прилага на следващото занятие това, което е научил. Обучаемите сами правят открития и опити, вместо да слушат
или четат за опита на останалите. Освен това, те размишляват над собствения си опит и по този
начин развиват нови умения, нови теории или начини на мислене. В своята най-чиста форма Обучението чрез преживяване е индуктивно - започва от "суровото" преживяване, което се преработва
чрез целенасочено усвоени средства и се превръща в действащо, използваемо знание.
Днес принципите на Обучението чрез преживяване широко се прилагат в организационното
развитие и обучение, особено в сферите на творческото решаване на проблеми, изграждането на
екип и решаването на конфликти. Тези принципи са водещи и при програмите за обучение сред
природата, по време на стажове за усвояване на дадена професия, както и при образователни
програми, при които се провеждат лабораторни или друг вид експериментални изследвания. Пауло Фрер и Дейвид Колб прилагат основните идеи на Дюи и в други насоки - Фрер - в областта на
обучението на възрастни и социалната справедливост, а Колб - в контекста на обучението по време на целия жизнен цикъл и на организационното развитие.
В своите публикации през 60те и 70те години на двайсети век, Фрер изказва твърдението, че
"хората развиват своите способности за критично възприятие на начина, по който съществуват в
света, в който се намират. Целта е да възприемат света не като статична реалност, а като движеща
се и променяща се същност".
В своята книга "Обучение чрез преживяване" Колб описва процеса по следния начин: "Обучението е процес на превръщане на преживяването в знание".
Според Дюи, Левин, Фрер и Колб целта на Обучението чрез преживяване е да се научим да
превръщаме преживяването в знание и да използваме това знание за нашето собствено и колективното развитие.
В своята книга "Емоционална интелигентност" Даниъл Гоулмън описва начина, по който
миналите преживявания обуславят реакциите ни в настоящите ситуации. Той представя физиологични данни, подкрепящи тезата, че ние се учим от преживяванията си и подчертава, че трябва да
обръщаме особено внимание на вида преживявания, на който са изложени обучаемите.
Видове Обучение чрез преживяване:
 обучение, което се извършва самостоятелно от обучаващия се (автодидактизъм)
 обучение, извършвано в рамките на някаква образователна организация (обучение чрез
опит, experiential education).
Прилагането на Обучение чрез преживяване отправя редица предизвикателства пред обучаващия, както на ниво професионална компетентност (знания и умения), така и на личностно ниво.
За да могат обучаващите да използват този подход, са необходими:
 съдържателни познания по темите;
 познаване на методите и техниките на интерактивно обучение и умение за гъвкавото им
прилагане, съобразно с конкретната обстановка;
 познания за групово динамичните процеси на общуване в малка група и умения за ефективното им управление;
 разкрепостеност на личността и експериментаторски дух;
 усет за творчество и новаторство.
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Обучението чрез преживяване е процес, който се основава на четири главни компонента, показани на фиг. 1
ОПИТ
И
ПРЕЖИВЯВАН
Е

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ
ЧРЕЗ
ПРЕЖИВЯВА
НЕ

АНАЛИЗ РЕФЛЕКСИЯ И
ОСМИСЛЯНЕ НА
ПРЕЖИВЯНОТО

ОБОБЩАВАНЕ

Фиг. 1
По време на Обучението чрез преживяване, обучителят трябва да има грижата обучаващите
да извършват следните дейности:
 да вземат участие в занятие, основано на опит и преживяване, чрез представяне на една
проблемна ситуация, в която да участват чрез ролеви игри, казуси, въпросници и др.
 да дискутират и да споделят своя собствен опит, описвайки случилото се, като го анализират, след което следва „обработка“ на наличната информация относно опита, който са придобили по време на занятието.
 да правят съответните изводи, да формират принципите си и насоката на действие, така че
да могат да използват тези принципи в реалния живот, да обобщят във вид на: „Научих се…“,
„Когато попадна в ситуация, в която… аз ще кажа или ще направя…, защото това ще ми помогне
да …“.

прилагането на получените знания зависи от самия участник и обучаващият не може да
контролира нововъзникнали ситуации и приложението на новоусвоените знания.
При Обучението чрез преживяване се вземат предвид нуждите и желанията на обучаемия.
Сред положителните страни на този вид учене са самоинициативата и личностно участие, личностна промяна и растеж. На обучаемите се дава шанс сами да придобиват и прилагат познания, умения в непосредствени и релевантни ситуации.
Обучението чрез преживяване отнема много време, особено в началото на нов процес. То
често налага разговори и споразумения между няколко индивида или организации. Може да бъде
и доста скъпо.
Основната идея е създаването на възможности за развитие и ново приложение на усвоените
умения. Психолозите отбелязват, че като цяло, колкото по-активно е ученето, толкова по-лесно е
запомнянето. За някои обучаващи се самата възможност активно да участват в обучителния процес, води до повишаване на желанието им за учене.
Обширното приложение на Обучението чрез преживяване, важи в особена сила за сегашното
поколение обучаващи се, голяма част от които завършват гимназия или влизат в университета с
ниско самочувствие относно способностите си за традиционна академична работа и предубеждение към конкретното, практическо решаване на задачи. Докато продължават да се изправят пред
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образователна система, която не обръща никакво внимание на психологическите им нужди, вниманието на обучаващите се ще бъде раздвоено между необходимото им знание и системата, която
не успява да им го предостави. Защо Обучението чрез преживяване е важно днес? Много историци разглеждат времето, в което живеем като епоха на голяма социална промяна. Често тази промяна се обяснява с прехода от индустриално към основано на знанието общество. С други думи,
това, което ще бъде от най-голямо значение през новата епоха, не е способността за масово производство на материални блага, а способността за създаване на нови видове знания. Подобен преход
очевидно се отразява и на образованието. Това означава, например, че училищата, колежите и
университетите не могат да си позволят възпитаниците им да не са подготвени за непрекъснато
променящи се изисквания на работното място.
Целта на образованието е да разработи гъвкава и отговаряща на нуждите на обучаващите се
система от педагогически стратегии. В подобно време на радикално пренастройване Обучението
чрез преживяване представлява възможност, която нито една образователна институция не може
да си позволи да пренебрегне. Според някои изследователи, старото противопоставяне между
"чистото" учене и "практическото", между развитието на способности за абстрактно мислене и
придобиването на практически умения е анахронизъм, който трябва възможно най-бързо да бъде
преодолян.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В средата на глобалната икономика нашето общество не може да си позволи да отглежда
умове, незаинтересувани и безразлични към конкретните практически проблеми. В залегналия в
основата на Обучението чрез преживяване мост между теорията и практиката, ние намираме доказан подход към образователната система и обществената организация на 21 век.
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CURRICULUM IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF LEARNING BY DOING AND COMPETENCY-BASED LEARNING APPROACH
Klissarov, Yu.*, Belcheva, K.
Dept. of Pedagogy and Management,
Faculty of Engineering and Pedagogy of Sliven, Technical University of Sofia, Bulgaria,
email: yuriiklissarov@abv.bg, * - corresponding author
Abstract: New goals of modern education could be achieved if principles for guiding curriculum design and
program development were to be changed, if systematic and purposeful research on the problems of
methodology of prediction of the educational content was carried out, taking into consideration the latest trends
in the development of modern society.
The paper outlines the main shortcomings of the classical model of the educational content, describing the
necessary knowledge, skills, and habits. Hence, a new concept of educational content is created on learning by
doing approach. Moreover, content creation is regarded as a system of four functional structural components:
knowledge, learning, communication and learning activities, interpreted as a means, product and tools of
communication, learning activities and knowledge. Finally, the third paragraph introduces a modern vision of
the constructs of the educational content based on the competence approach and the European Qualifications
Framework as a direct indicator of the reorientation of education towards mastering a complex of competencies,
which provide sustainability through theory and practice in today's dynamic and multifaceted society.
Keywords: curriculum, learning by doing approach, competency-based approach, activities, knowledge, learning, communication, competencies

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ДЕЙНОСТНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ПЕДАГОГИКАТА
Юрий Клисаров*, Калина Белчева
Катедра „Педагогика и мениджмънт“, Факултет и Колеж-Сливен, ТУ-София, България,
имейл: yuriiklissarov@abv.bg, * - кореспондиращ автор
Резюме: Новите цели на съвременното образование могат да се постигнат, когато се изменят самите
принципи за разработване на учебни планове и програми, провеждат се системни и целенасочени изследвания по проблемите на методологията на прогнозиране на учебното съдържание, като се отчитат тенденциите в развитието на обществото.
В първия параграф на статията се обосновават основните недостатъци на класическия модел за
изграждане на учебно съдържание, изразен чрез формулата „знания, умения, навици’. На тази основа се
утвържава нова концепция за съдържание на обучението, базирана на дейностния подход. Учебното
съдържание се разглежда като система от четири функционални структурни компонента: учебна
дейност, учебно познание, общуване и знания, които се интерпретират като средство, продукт,
инструмент на дейността, познанието и общуването. В третия параграф се предс6тавя съвременна
визия за конструктите на учебното съдържание на основата на компетентностния подход и
Европейската квалификационна рамка. Това е израз на преориентация на образованието към овладяване
на комплекс от компетенции, които осигуряват устойчива жизнена дейност в съвременното динамично
и многофакторно общество.
Ключови думи: съдържание на обучението, дейностен подход, компетентностен подход, дейност,
знание, познание, общуване, компетенции
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
През последните десетилетия проблемите за учебното съдържание придобиват особена актуалност. В условията на динамичността на живота в информационното общество нараства ролята
на прогнозирането на характера на подготовката, която трябва да получават подрастващите в училището. Нейното научно обосноваване е възможно само върху основата на изпреварващата информация за перспективите на развитието на съвременното производство, на различните области
на знанието, за непрекъснато изменящите се изисквания към подготовката на младото поколение.
Новите цели и задачи на съвременното образование могат да се постигнат и решават ефективно,
когато се изменят самите принципи за изработване на учебните планове и програми, когато се
провеждат системни и целенасочени изследвания по проблемите на методологията и методиката
на прогнозиране на учебното съдържание, когато се отчитат системно прогнозите на развитието
на обществото.
2. КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
В литературата за дидактика и методика на обучението обикновено под съдържание на образованието и обучението се разбират знанията, уменията и навиците, които учащите се трябва да
усвоят. Някои автори в системата от знания умения и навици включват и начините (способите) на
познание. Класическата формула знания, умения и навици, която съставлява съдържанието на образованието, обаче, отразява традиционното разбиране за целите и задачите на обучението, за
същността на ученето.
Както посочват Ив. Марев и П. Петров съществените недостатъци на класическата формула
«знания, умения и навици» се свеждат до следното [1]:
Първо, чрез тази формула се преувеличава ролята на знанията в съдържанието на образованието и обучението. В нея знанията се абсолютизират, превръщат се в цел и самоцел. Подготовката на учащите се, основаваща се върху количеството от знания, е обърната към миналото. При побавните темпове на развитие на производството, науката и техниката такава подготовка е била
оправдана. Непрекъснато нарастващия поток от научна информация и бързо променящия се характер на знанията все повече ограничават възможностите на училището да даде образование в
завършен вид. Въпреки опитите за обновяване на учебното съдържание и по-нататъшното усъвършенствуване на учебните програми с оглед запознаване то на учащите се с най-новите постижения в в областта на науката и техниката, при съвременните условия основателно се говори за
бързо “морално износване” на знанията, усвоявани в учебните заведения. Поради това традиционната формула “знания, умения и навици” вече не съответства на по-високите изисквания към подготовката на младотоу определяно като “дигитално” поколение.
Второ, във формулата “знания, умения и навици” по необходимост се залага на развитието
предимно на паметта. Обикновено това става за сметка на подценяването на другите когнитивни
процеси, както и на цялостното духовно развитие на учащите се.
Трето, разглежданата традиционна формула води до сковаване на педагогическото творчество. При нейното доминиране в образователната система постановките за развитие на педагогическото творчество остават само като добри пожелания.
Четвърто, формулата “знания, умения и навици” се характеризира и със сравнително ниски
равнища на усвояване на уменията и навиците. Обикновено се счита, че целите на обучението са
постигнати, ако учащите се могат да приложат знанията на практика, при стандартни условия. Не
се обръща необходимото внимание на развитието на познавателната самостоятелност и творческото мислене, на приложението на знанията при нови условия.
Пето, чрез тази формула не може да се реализира постановката за прерастване на учебния
процес в учебно-изследователски. А това е основното за образователната реформа.
Според авторите съдържанието на обучението като модел на социалните изисквания към
подготовката на подрастващите следва да се изгражда преди всичко върху основата на системата
от онези видове и отрасли на човешката дейност, която осигурява функционирането и развитието
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на обществото. Това съдържание следва изпреварващо да отразява настъпващите изменения в
производството и духовното творчество, да съответства на равнището на съвременната наука,
техника и култура. Всичко това благоприятства учащите се да овладяват най-важните закономерности на процеса на познанието и методи на познание. В него по специфичен начин, в съответствие със закономерностите на учебно-възпитателния процес, трябва да намерят място различните
форми и способи за общуване между поколенията и отделните хора, чрез което се осъществява
личностното им изграждане.
3. НОВИ КОНЦЕПТУАЛНИ МОДЕЛИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
3.1.Според Марев и Петров
Съдържанието на обучението следва да се разглежда като система от следните функционални структурни компоненти: дейността на учащите се като съвкупност от определени обществено
изработени способи и средства за отразяване и преобразуване на действителността, познанието
като процес и резултат от тази дейност, общуването като средство за личностно формиране на
учащите се, за взаиморазбиране, самоопознаване и взаимодействие до степен на емпатия. В този
модел знанията са само средство, продукт, оръдие на дейността, на познанието, на общуването. И
дейността, и познанието, и общуването циклично се възпроизвеждат в нова дейност, ново познание, ново общуване. Върху тази основа се осъществява хармонично развитие на личността, която
притежава неизчерпаеми възможности за самоусъвършенстване. Самият модел може схематично
да се представи по следния начин (Виж Фигура 1):

Фигура 1. Модел на Марев и Петров
Кои са основните характеристики и предимства на този концептуален модел за съдържанието на обучението?
Първо, той се основава на дейностния подход към обучението. Съществен компонент на модела е дейността на учащите се, разбирана не само в интелектуален, но и в по-широк духовен
план. При нея центърът на тежестта пада върху усвояване на методи за извършване на учебни
дейности, чрез които се усвояват и прилагат теориите, принципите, закономерностите. Действията, прийомите и операциите са негова сърцевина.
Второ, другият основен компонент в новия концептуален модел за съдържанието на обучението е познанието. Познанието и знанията са диалектически свързани. Знанието е продукт на
познанието и едновременно с това е оръдие за неговото развитие. “Знанието е свързващо звено
във взаимодействието между човека и средствата на труда като основни съставни фактори на производителните сили. Явявайки се проверен от практиката резултат от познанието на действителността нейното вярно отражение в мозъка на човека, знанието се развива в зависимост от неговото
практическо въздействие върху природата. Колкото повече хората опознават обкръжаващия свят,
законите на неговото развитие, толкова те по-свободно, по-рационално осъществяват трудовия
процес”. [2] И познанието, и знанието са ценности. Познанието обаче е по-висша ценност от знаISSN: 1311 2864, volume 33 (1), 2018
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нието. В такъв смисъл познанието внася по-голяма надеждност в индивидуалната и обществената
дейност на хората.
Трето, този модел не принизява ролята на знанията в съдържанието на образованието и обучението. Знанията са необходимо условие, важна предпоставка за успешна познавателна и практическа дейност на учащите се, те са нейно основно средство, а също и неин резултат. По своята
същност знанията не са еднородни: те биват емпирични, теоретични, методологични, оценъчни.
Нееднородни са и функциите, които те изпълняват за формиране на личността: онтологическа,
ориентировъчна, оценъчна. Това изисква те да се структурират по новому, да се отделят ключовите идеи, фундаменталните принципи, водещите теории и т.н. При такова схващане на ролята на
знанията те не могат да се превърнат в цел и самоцел.
Четвърто, разглежданият концептуален модел за съдържанието на обучението е предпоставка и фактор учащите се да достигнат до високи йерархически равнища на усвояване на умения и
навици, тъй като при него акцентът се поставя не върху количеството на знанията, а върху методите и прийомите на познавателната и практическата дейност.
Пето, не по-малко важен компонент на този концептуален модел за съдържанието на обучението е общуването като средство за личното развитие и формиране на учащите се. Тук става дума не само за общуване с вещия свят на културата, а за общуване с най-голямата ценност в света
на ценностите - човека. Общуването между преподаватели и учащи се, както и между самите учащи се, се основава на личностния подход към обучението. Междуличностното общуване до степен на емпатия в дидактическия процес е другата част на многостранната същност на разглеждания концептуален модел. Според него субектно-личностният подход трябва да пронизва целия
учебно-възпитателен процес, чрез който се формира хармоничната личност.
Шесто, по своята същност този концептуален модел осигурява гарантирани резултати по отношение и на обучението, и на възпитанието на учащите се, преодоляване на все още срещащата
се антиномия между образование и възпитание.
3.2. Според Европейската квалификационна рамка
Съвременната визия и прилагането на компетентностния подход към образованието насочва
към “знанията, уменията и компетенциите” като основни конструкти на учебното съдържание
(Фигура № 2).
В държавните образователни стандарти (ДОС) са заложени ключови компетенции като образователни резултати, които могат да бъдат използвани за постигането на различни цели, за разрешаването на различни проблеми, за изпълнението на различни дейности.
В рамките на прилагането на компетентностния подход се определят следните видове компетенции:
 ключови (имащи общ характер, универсални и преносими в различни образователни,
професионални и житейски ситуации);
 базови (отразяващи спецификата на определена професионална дейност);
 функционални (отразяващи набор от функции, характерни за дадено работно място или
социална дейност).
Според предметното съдържание са дефинирани следните основни видове образователни
компетенции:
 ключови компетенции – отнасящи се за общото (метапредметно) образователно
съдържание;
 общопредметни компетенции – отнасящи се към определен кръг учебни предмети и
образователни области;
 предметни компетенции (в рамките на даден учебен предмет).
Според Европейската комисия те са следните осем: комуникация на майчиния език; комуникация на чужд език; математическа грамотност и основни компетенции в науката и техниката;
дигитална компетентност (уверено и критично използване на електронни медии за работа, развлеISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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чение и комуникация); „да се научиш да учиш”; междуличностни и граждански компетентности;
предприемачество; културна и междукултурна компетентност. Има и виждания, които конктеритизират основните видове базисна компетентност, която е необходимо да притежават випускниците на средните общообразователни училища, например: българска езикова и чуждоезикова компетентност; математическа компетентност; информационнотехнологична и комуникативна компетентност; компетентност в областта на природните науки и екологията; компетентност в областта
на обществените науки и гражданското поведение; социална компетентност; емоционална компетентност; минимална практическа, технологическа и техническа компетентност [3].

Фигура 2. Съвременна визия за конструктите на учебното съдържание
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Според нас, този модел за съдържанието на обучението е сполучлив опит за интегриране на
дейностния и личностния подходи в психологията и педагогиката. Съдържанието на обучението
като педагогически модел на изискванията на обществото към подготовката и развитието на подрастващите съществува в две форми: предметна (веществена) и във формата на живата дейност на
различни поколения. Предметната (опредметена) форма е въплътена в най-разнообразните продукти на материалната и духовната култура. От своя страна, духовната дейност се характеризира
не толкова с количеството от знания, умения и навици на действащото поколение, колкото със
системата от ценностни ориентации и идеали, която стимулира социалната активност.
Овладяването на двете форми на дейността (опредметената и живата дейност) се извършва в
процеса на приобщаване на учащите се в системата на дейността на вече обучените поколения, в
процеса на общуването с тях. Без разпредметяване на материалната и духовната култура, последната не може да стане притежание на личността. Следователно знанията, уменията и навиците
далече не изчерпват съдържанието на обучението. Освен това те характеризират главно резултативната страна на човешката дейност, при което другите нейни съществени страни - процесуалната, мотивационната, комуникативната и т.н. - остават в “сянка”. Разглежданият концептуален модел на съдържанието на обучението разкрива реални възможности функционирането на педагогическия процес, на цялата образователна система да се осъществява върху основата на субектсубектните отношения, които осигуряват високи йерархически равнища на формиране на личностни качества на учащите се, на изграждането им като пълноценни граждани и специалисти.
REFERENCES
1. Petrov, P. (2016). Contemporary Didactics. Sofia: Avangard Prima Publishing House.
2. Petrov, P., Belcheva, K. (2013). Paradigms in Pedagogy, Sofia: Avangard Prima, 59.
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STIMULATING THE CREATIVITY OF STUDENTS
THROUGH GAME TECHNOLOGIES
Marina Dimitrova
e-mail: marina_dimitrova@mail.bg
Abstract: Innovative thinking is the most valuable quality of modern society. Creativity is the ability of a person
to create something new or to generate ideas, alternatives and opportunities, to seek innovative and original solutions. The age when creative thinking begins is childhood. However, the creative potential of adolescents
needs to be developed and guided. The article explores game technologies as a means of stimulating creativity
and creativity in learning.
Кеуwords: creativity, game technologies, creative abilities

СТИМУЛИРАНЕ КРЕАТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ
ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Марина Димитрова
Марина Димитрова, ТУ – София, ИПФ – Сливен
e-mail: marina_dimitrova@mail.bg
Резюме: Иноваторското мислене е най-ценното качество на съвременното общество. Креативността
е способността на човек да създаде нещо ново или да генерира идеи, алтернативи, възможности, да
търси иновативни и оригинални решения. Възрастта в която започва формиране на креативно мислене
е детството. Необходимо е обаче, творческия потенциал на подрастващите да бъде развиван и насочван. Статията разглежда игровите технологии като средство за стимулиране на креативност и
творчески способности в обучението.
Ключови думи: креативност, игрови технологии, творчески способности

ВЪВЕДЕНИЕ
Креативността е в основата за развитието на всяка личност. Това е способността на човек да
създаде нещо ново или да генерира идеи, алтернативи, възможности, да търси иновативни и оригинални решения. Иноваторското мислене е най-ценното качество на съвременното общество.
Поради този факт, креативното мислене все повече се превръща в необходимост за успешна професионална реализация.
В синонимния речник срещу „креативен“ стоят думите идеен, изобретателен, градивен,
конструктивен, творчески. Всъщност креативността представлява умението на човек да създаде
нещо по собствен уникален начин. Това ценно качество може да се прояви във всяка дейност. При
децата то е най-изявено, т.е формирането на креативно мислене започва още от най-ранна възраст.
Тогава децата имат свободата да фантазират и творят. Необходимо е обаче, детския потенциал да
бъде развиван и насочван.
Децата прекарват значителна част от времето си в детски градини или в училище и именно
там научават най-много информация за света около тях. Учителят може да стимулира креативното
мислене на обучаемите, като прилага творчески подход. Решаването на проблеми често е въпрос
на нестандартно мислене и опитването на нови методи. Необходимо е стимулиране на творчеството всекидневно, във всякаква ситуация, дори при изразяване на лично мнение и позиция. Можем
да подпомогнем този процес като изградим по творчески начин средата, в която детето, учи, твори
и живее.
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Стратегията за развитие на креативно мислене включва опознаване, наблюдение, насочване
и развитие творческия потенциал на учениците. Те трябва да се ангажирани с творческа дейност.
Поставянето на задачи, които изискват от тях да мислят самостоятелно и да открият решение на
поставения проблем, да поемат инициативата, сами да потърсят възможни отговори на въпросите
си, да се ангажират активно с обучението си.
Креативността като елемент от обучението, влияе и стимулира автономно мислене, самопознание, любознателност и мотивация.
Ключовите елементи, които са предпоставка за стимулиране на креативността са представени на фигура 1.

ИДЕЙНОСТ
ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ

ОРИГИНАЛНОСТ

МОТИВАЦИЯ

КРЕАТИВНОСТ

ИНИЦИАТИВНОСТ

Фигура 7
Според Стаматов Р. „Отношението между креативност и обучение е твърде противоречиво.
В контекста на обучението креативността присъства повече като средство, отколкото като крайна
цел. Тази противоречивост в отношенията произтича от различните концептуализации на креативността и на разбиранията за креативността, които се откриват в обучението, както и от разбиранията за обучението“ [4].
Образователните въздействия могат значително да повлияят на креативното мислене и поведение. Липсата на креативно обучение и възпитание през първите години от живота оказва силно
негативно въздействие върху развитието на творческия потенциал. Още в ранна детска възраст
трябва да се изведат възпитателни задачи за стимулиране на креативността и да се конструират
адекватни способи [2].
Игри и игрови технологии
С развитието на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и под
влияние на заобикалящата среда игрите и творческите изява на децата неименуемо се променят.
Съвременните технологии влияят значително върху образователните процеси на различните възрастови групи. Учениците прекарват голяма част от времето за игра в гледане на телевизия, сърфиране из Интернет и компютърни игри. Това допълнително пречи на развитието на игрови умения.
Игрите, които са вълнували нас и нашите родители до преди няколко десетилетия са изместени от нови занимания за учениците. Наша задача е да сме в крак с новите технологии и да търсим нови възможности за стимулиране на творческа изява чрез любимите за децата игри. Използвани по креативен начин, ИКТ могат да допринесат за обогатяване на игровото педагогическо
взаимодействие. В световен мащаб особена популярност е придобило обучението чрез забавление
(Educational entertainment). И по-точно участието в образователни игри. Те имат за цел не само да
обогатят и задълбочат знанията на обучаемите, но чрез увеличаване на желанието за учене и интереса към знанията, да се стимулира креативността.
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Играта според Велева А. е особен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето.
Реализирането на игровите технологии има важно значение за пълноценното развитие на възрастовия потенциал. Тя е водещ тип дейност в детска възраст – в нея са корените и от нея се развиват
всички останали дейности – детето се подготвя за учене, труд и изобщо за пълноценен живот като
възрастен именно в играта.[1].
Според Факирска Й. „играта е основен вид човешка дейност, която се извършва в определена ситуация и е насочена към пресъздаването и усвояването на обществен опит, в който се формира и усъвършенства самоуправлението на поведението”
Всъщност играта провокира, стимулира и развива креативността. Тя обединява процесите на
обучение, възпитание и развитие. Игровата дейност може да бъде ефективна технология за усвояване на знания и умения.
Играта е най-добрият метод за обучение, при това забавен, непринуден, привлекателен и интересен. Тя е един от най-ефективните способи за създаване на положителна атмосфера, където
детето се чувства свободно и самостоятелно, придобива социални умения, учи се на стратегическо
и логическо мислене. Силно мотивирани да победят, чрез играта децата играта искат да бъдат истински добри в нещо.
Прилагането на игрови технологии, стимулира креативността, увеличава интереса към
обучението; развива самостоятелност в учениците; служи за трансфер на знания; формира базисни
социални умения. Развитието на игровата дейност предполага способност да се мисли самостоятелно, да се планира игровия процес и самостоятелността при изпълнение на игровия замисъл.
Креативните изяви на учениците дават възможност те да изразят своите познавателни и технически възможности, т.е себе си, чрез това което умеят най-добре.
Основните компоненти на играта са: цел; задача; замисъл; сюжет; съдържание; роля; действия; операции; въображаема ситуация и правила. Съществуват два вида игрови технологии: технологии за създаване и използване на игроподобни педагогически форми и технологии за развитие разновидностите на собствена игрова дейност.
Структурата на игроподобните педагогически форми включва в себе си: мотивиране; анализ
на образец; показ на действие; планиране на средства и операции; организация; реализиране на
дейността; контрол върху процеса; внасяне на корекции; оценка.
Приложението на игрови технологии цели:
 обогатяване на игрови умения и подготовка за бъдещето чрез проиграване на съдържащите се в игровия сюжет многообразни възможности;
 подпомагане на адаптивното поведение и креативността на обучаемите;
 опознаване, пресъздаване и усвояване основните форми на практическото взаимодействие
между хората.
Систематизирането на разновидностите на играта е трудно, тъй като те варират по съдържание, тематика, използвани материали, брой участници, самостоятелност и свобода на игровите
действия.
Игровите технологии се подбират и прилагат взависимост от учебно-възпитателната цел и
възрастта на участниците.
Една от видовете игри, характерни за по-ранна възраст - творческата (сюжетно-ролева игра,
игра-драматизация и строително конструктивна игра) се създава от самите играещи. При тях децата креативно осмислят и претворяват в образи и игрови действия.
Съществуват много методи за стимулиране на креативността и два от най-широко използваните при учениците са мозъчна атака и мисловна карта.
Мозъчната атака е метод за откриване на идеи, при който се насърчава създаването на нови
и необикновени идеи в дадена група без никакви ограничения. Идеите могат да се свържат в нещо
ново, като всеки може да реагира на всичко, което друг е казал и да го доразвие.
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Създаването на мисловни карти цели да се активира мисловния процес и да се направи карта
на мислите. Използва се за структуриране на сложни проблеми, събиране на нови идеи, обобщаване на дискусии, водене на записки и т.н.
Активните тренинги стават все по-популярна форма на обучения за деца и за възрастни.
Добрата подготовка не може да се извърши без упражнения и игри, въвличащи участниците в
процеса на обучение.
Използването на ролеви игри в учебния процес е пример за това. Те допринасят за стимулиране и развитие на критично и самокритично мислене; поддържат интерес и задържат вниманието
на участниците; стимулират съревнованието между обучаваните.
Влизането в роля предполага възприемане на играта като реална ситуация макар и симулирана с цел максимално точно и пълно да представи реални ситуации от живота и да изгради игрови модел, близък до действителността. Участието в ролеви игри допълнително обогатява опита на
обучаемите, те придобиват самоувереност, възможност за изява и инициативност, която е показател за развитие на креативност.
При подготовката и приложението на игровите технологии учителите, трябва да притежават
следните умения:
 да планират и организират игрова дейност за реализиране на целите на възпитание и обучение.
 да притежават ключови умения за създаване и разработване на педагогически игрови технологии;
 да умеят да вземат методически решения и да анализират резултатите от игровата дейност;
 да прилагат съвременни технологии, развиващи творчество и креативност съобразно индивидуалностите на всеки обучаем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Креативността е от съществено значение за днешното общество. Оригиналност, идейност,
любознателност, смелост и инициативност са ценни качества, които са във взаимовръзка с креативното мислене Положителното отношението към креативността насърчава вътрешната мотивация, въображението, възможностите за открития. Именно поради това е важно да се разбере значението и необходимостта от обучение на креативни творци. То трябва да включва ефективни
способи за стимулиране на творчество и креативност на съвременното поколение с акцент върху
творческото възпитание, същността на творчеството и творческия процес, въображение, креативност и асоциации, както и техники за стимулиране на творчеството. Целта е да се формират у учителите умения за разпознаване творческия потенциал във всеки обучаем, да го съхраняват, стимулират и подпомагат, да се отнасят етично и отговорно към развиващата се креативност.
В обучението трябва да има баланс между съвкупност от знания, научно-изследователски
процес и човешки фактор. Обучението чрез игра и игрови технологии решава още един важен
проблем при съвременното поколение. Те са фактор в активното обучението на различни възрастови групи с множество позитивни аспекти върху развитието на човек.
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MOTIVES FOR CHOISE OF GERMAN’S EXAM TESTSDAF
Nikolay YANKOV
Faculty of Engineering and Pedagogy-Sliven, Technical University-Sofia
Abstract: Learning foreign languages is extremely important in today's world. Each of us has been faced with
the question of how to effectively and persistently master a foreign language to use in its later life. This report is
an attempt to help those who want to learn German.
Keywords: learning, foreign languages, German, TestDaF

МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПИТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК TESTDAF
Николай Янков
Катедра „Педагогика и мениджмънт“
ТУ – София, ИПФ – Сливен
Резюме: Все повече млади хора са мотивирани да положат изпит по немски език, който да им отвори
вратите към университетите в Германия, Австрия или Швейцария.Повечето избират TestDaf, като
една добра алтернатива да докажат пред себе си и света, че владеят езика на Хайне, Шилер и Гьоте и
са готови да се интегрират в немскоговоряща страна, която ще им предостави изключителни възможности за образование и реализация. Те имат своите мотиви, определени от предимствата на този изпит пред другите изпити.
Ключови думи: мотивация, изпит, университети, немски език, TestDaF

Въведение
Все-повече млади хора искат да получат добро образование в чужбина. Голяма част от тях се насочват към Германия, Австрия и Швейцария страните, които предлагат отлично образование и
подготовка за професионалния им живот.
За да станеш студент там е необходимо не само да имаш отлична диплома за завършено средно
образование, но е необходимо и да можеш говориш и пишеш свободно на немски език. Доказателство за тези умения е сертификатът за владеене на езика, получен след успешно положен езиков
изпит. Броят на изпитите, които могат да се положат, непрекъснато нараства. В България найпопулярни са изпитите ÖSD, DSD, Goethe Zertifikat C1, TestDaF.
Подготовката за DSD става в езикови гимназия, където се обособяват така наречените Leistungsklassen. Вторият изпит, а именно Goethe Zertifikat C1, може да се положи в Гьоте институт в София и някои лицензирани изпитни центрове в страната.
Непрекъснато нараства броя на младите хора, които се подготвят и полагат изпита TestDaF. Какви
са мотивите им за избор на този изпит?
1.Възможността този изпит да бъде положен по техен избор в един от лицензираните изпитни
центрове в София, Пловдив, Варна, Бургас, или Велико Търново.
2.TestDaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в
института TestDaF в град Хаген и град Бохум, Германия
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3. Обективност на изпита
Всички участници в изпита получават идентични изпитни задачи. Изпитните материали се проверяват и оценяват от обучени за тази цел коректори, което гарантира обективността на проверката.
Резултатите от изпита стават известни след 6 седмици.
4.Универсалност на изпита
Изпитът се признава за документ за владеене на немския език от всички университети в Германия,
Австрия и Швейцария, с него може да се кандидатства и за работа.
5. TestDaF няма давност
Това позволява той да се положи във всяка възраст и резултатите от него да останат валидни за
цял живот.
6.Качество на изпита, което остава непроменено с времето
TestDaF е удостоен с печата Q-Mark, който се връчва от Асоциацията на европейските изпитни
центрове като оценка на спазването на стандартите за качество.
7. Наличие на много материали и помагала за подготовка и самоподготовка
Ежегодно излизат от печат помагала и учебници за подготовка и самоподготовка за изпита. На
страницата на института има примерни варианти за изпит с коментар и указания. Лицензирани
изпитни центрове TestDaF има в цял свят; в тях желаещите могат да се информират за изпита,
както и да потърсят съвет от сътрудниците им. Информация може да се получи и от лекторите на
Службата на Германския Академичен обмен (DAAD), в Гьоте – институт, в различни езикови центрове, филологически институти, респ. катедри или в посолствата и консулските служби на Федерална република Германия.
8.Форматът на изпита е един и същ
Това е показано не само в примерните изпити (Modellsätze) на страница на института TestDaF, но
и в oторизираните от института TestDaF изпити (Musterprüfungen). Освен това елементите на изпита са всеки път с една и съща трудност, независимо от това кога ще е явяването на изпит.
9.Възможност за многократно полагане на този изпит
Изпитът е с ниво на трудност В2-С1. Той подлага на контрол владеенето на четирите езикови
умения: писане, слушане, четене и говорене. Резултатите от изпита показват нивото на владеенето
им – най-високото ниво е TDN 5 (ниво 5), а останалите са TDN 4 (ниво 4) и TDN 3 (ниво 3). TDN 4
е достатъчно високо ниво за кандидатстване в 90% от университетите в Германия. Има университети, които приемат и с TDN 3, а за някои магистърски програми се изисква TDN 5 Ако по някой
елемент от изпита оценката е по-ниска от TDN 3, то изпитът може отново да се положи. Няма ограничение за броя на явяване на този езиков изпит.
10.Честотата на провеждането му
Изпитът се провежда 6 пъти годишно в 409 лицензирани центрове в 88 страни по света /2016 г./.
Според информацията от института TestDaF през същата година участниците са били 301.367 човека. Тогава 26,4 % от участниците в изпита са постигнали по всички части на изпита (TDN) 4 или
по-висока оценка. Други 42,0 % са получили по всички елементи TDN 3 или по-добра оценка, на
по един елемент са получили оценка под TDN 4. Така 68,4 % от участниците са положили изпита с
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достатъчна оценка за приемането им в немски университет. При 31,6 % от участниците в изпита
оценката по един от елементите е под TDN 3, така, че не им достига за да станат студенти в Германия. 2,7 % от всички участващи в изпита са постигнали TDN 5 по всички елементи на изпита.
11. Достъпност
Изпитът може да се положи в най-близкия изпитен център. Учебниците и помагалата са на достъпни цени. Това спестява време и средства. TestDaF може да бъде пригоден за хора с увреждания, което го прави общодостъпен.
Съществува и друг изпит, който също е популярен-DSH. Защо повечето хора са мотивирани да се
явят на изпита TestDaF, а не на DSH? Най важната разлика между двата изпита е, че DSH е вътрешен изпит.Той се подготвя от всеки отделен университет, а TestDaF се подготвя от външни организации. Той е стандартизиран изпит, който се провежда на една и съща дата в целия свят. Форматът на изпита е винаги еднакъв и степента на трудност е почти еднаква. Институтът ТestDaF
като изпитваща институция се грижи за запазването на изпитните стандарти чрез признати методи
за контрол на качеството на езиковия изпит.
При DSH това не е така. Той се разработва от съответния университет, или висше учебно заведение. Задачите, които се поставят, се различават, a степента на трудност може да варира. Освен
това той не може да се положи във всеки университет. В някои от вузовете този изпит беше премахнат. Тъй като този изпит се подготвя от всеки отделен университет, то някои университети не
признават положения в други университети изпит. Форматът на изпитите също е различен. При
DSH има граматическа част /научни структури/, а устният изпит се провежда на следващия ден, и
то пред комисия. А устният изпит при ТestDaF става на компютъра.
Освен това има различия и в някои дребни детайли като сроковете за регистрация, брой на изпитите за година, продължителността на проверката, таксите за изпита. Повечето са в полза на ТestDaF
Изводи:
Изпитът TestDaF, който беше въведен преди няколко години, намери своето важно място измежду
другите изпити по немски език, даващи право на получаване на студентски права в университетите в немскоговорящите страни. Той има много предимства, поради които много млади хора, желаещи да постъпят в университети и висши училища в немскоговорящи страни, са мотивирани да го
положат и след получени положителни резултати да се интегрират в много сфери на живота на
тези страни.
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CHALLENGES & SOLUTIONS IN CYBER CRIME
Dr. Davinder Pal Singh
S.G.H.R.S COLLEGE, CHABBEWAL (Punjab)
e-mail: dpslubana18@gmail.com
Abstract: Over the past ten years, crime has been increasingly making its way into the world of information.
Crime is evolving; since the days when goods were transported by stagecoach, robbery has changed to keep up,
even to our modern-day equivalent credit and debit cards. Internet credit card number theft has become a wellrecognized danger. The most common forms of computer crime reported to Inter-GOV include child
pornography, fraud, and e-mail abuse. Even more disturbing are new forms of cyber-terrorism made possible by
the large amount of the physical machinery now operated by computers. In this article, after attempting to define
computer crime, we examine the types that have been committed in the past, and the new types likely to appear
in the future. We also examined the difficulty in detecting and measuring computer crime, methods for
attempting to prosecute or prevent such crimes, and the effectiveness of these measures. This article evaluates
the concepts of computer crimes, detection and the controls. The paper finally exposed us to dangers it poses to
organizations, factors that encourage it, and recommending possible controls and preventive measures against
computer crimes.
Keywords: Challenge, Cyber Law, Global Cyber Law, International Cyber, Criminal Court, World Cyber Cop,
World Tribunal.

I. INTRODUCTION
Since the beginning of civilization, man has always been motivated by the need to make progress
and better the existing technologies. This has led to tremendous development and progress which has
been a launching pad for further development of all the significant advances made by mankind from the
beginning till date. Probably the most important of them is the development of Internet to put in a
common man language. Internet is a global network of computers, all speaking the same language. It is
believed that the number of Internet connected devices reached 8.7 billion in 2012 [1]. Internet is
believed to be full of anarchy and a system of law and regulation therein seems contradictory. However,
Cyber space is being governed by a system of law called Cyber law. Cyber law is a generic term which
refers to all the legal and regulatory aspects of Internet. Publishing a web page is an excellent way for any
business to vast increases its exposure to millions of individual’s world-wide. It is that feature of the
Internet which is causing much controversy in the legal community. Cyber law is a constantly evolving
process. As the Internet grows, numerous legal issues arise. One of the most important issues concerning
cyberspace today is that of Cyber crime. Halder and Jaishankar (2011) defines Cyber crimes as:
"Offences that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal motive to
intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm to the victim directly or
indirectly, using modern telecommunication networks such as Internet (Chat rooms, emails, notice boards
and groups) and mobile phones (SMS/MMS)" [2]. Internationally, both governmental and non-state
actors engage in cyber crimes, including espionage, financial theft, and other cross-border crimes.
Activity crossing international borders and involving the interests of at least one nation state is sometimes
referred to as cyber warfare. The international legal system is attempting to hold actors accountable for
their actions through the International Criminal Court.
II. HISTORY OF CYBER CRIME
The first recorded cyber crime took place in the year 1820. That is not surprising considering the
fact that the abacus, which is thought to be the earliest form of a computer, has been around since 3500
B.C. in India, Japan and China. The era of modern computers, however, began with the analytical engine
of Charles Babbage. In 1820, Joseph-Marie Jacquard, a textile manufacturer in France, produced the
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loom. This device allowed the repetition of a series of steps in the weaving of special fabrics. This
resulted in a fear amongst Jacquard's employees that their traditional employment and livelihood were
being threatened. They committed acts of sabotage to discourage Jacquard from further use of the new
technology. This, in broader aspect, is considered as the first recorded cyber crime! [3].Today computers
have come a long way, with neural networks and nano-computing promising to turn every atom in a glass
of water into a computer capable of performing a Billion operations per second. Cyber crime is an evil
having its origin in the growing dependence on computers in modern life. In a day and age when
everything from microwave ovens and refrigerators to nuclear power plants is being run on computers,
cyber crime has assumed rather sinister implications. Major Cyber crimes in the recent past include the
Citibank rip off. US $ 10 million were fraudulently transferred out of the bank and into a bank account in
Switzerland. A Russian hacker group led by Vladimir Kevin, a renowned hacker, perpetrated the attack.
The group compromised the bank's security systems. Vladimir was allegedly using his office computer at
AO Saturn, a computer firm in St. Petersburg, Russia, to break into Citibank computers. He was finally
arrested on Heathrow airport on his way to Switzerland [4].
III. REASONS FOR CYBER CRIME
Hart in his work "The Concept of Law" said that 'human beings are vulnerable so rule of law is
required to protect them'. By applying this to the cyberspace we may say that computers are vulnerable so
rule of law is required to protect and safeguard them against cyber crime [5]. The reasons for the
vulnerability of computers may be said to be:
1. Capacity to store data in comparatively small space:- The computer has a unique
characteristic of storing data in a very small space. This allows for much easier access or removal of
information through either physical or virtual media.
2. Easy to access:The problems encountered in guarding a computer system from unauthorized access are that there
is every Possibility of unauthorized access not due to human error but due to the complex technology. By
secretly implanting a logic bomb or key loggers can steal access codes, advanced voice recorders; retina
images etc. that can fool biometric systems and bypass firewalls can be utilized to get passed many
security systems.
3. ComplexThe computers work on operating systems and these operating systems in turn are composed of
millions of lines of code. The human mind is fallible and it is not possible that there might not be a lapse
at any stage. The cyber criminals take advantage of these lacunas and penetrate into the computer system
using often more sophisticated means than originally anticipated by the system engineers.
4. Negligence:Negligence is very closely connected with human conduct. It is therefore very probable that while
protecting the computer system there might be any negligence, which in turn provides a cyber criminal to
gain access and take control over the computer system. This negligence is usually a property of under
resourced IT security provisions and the improvement of security barriers within software packages and
network structures could lead to improved security. Negligent behavior of a person can also put a system
vulnerable by way of open public telephonic conversation regarding a system’s password, e-mail or
security code exchange, personal data sharing etc. Moreover, now a day, this negligence is considered to
be the most important aspect for cyber insecurity.
5. Loss of evidence:Loss of evidence is a very common & obvious problem as all the data is routinely destroyed.
Further collection of data outside the territorial extent also paralyzes the system of cyber crime
investigation.
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IV. PROFILE OF THE PROBLEMS &STUDY OF TOPICS
The threat from cyber crime is multi-dimensional, targeting citizens, businesses, and governments
at a rapidly growing rate. Cyber criminal tools pose a direct threat to security and play an increasingly
important role in facilitating most forms of organized crime and terrorism.
Challenge 1
There is now a sophisticated and self-sufficient digital underground economy in which data is the
illicit commodity. Stolen personal and financial data – used, for example, to gain access to existing bank
accounts and credit cards, or to fraudulently establish new lines of credit – has a monetary value. This
drives a range of criminal activities, including phishing (the act of attempting to acquire information such
as usernames, passwords, and credit card details and sometimes, indirectly, money, by masquerading as a
trustworthy entity in an electronic communication), pharming (the fraudulent practice of directing
Internet users to a bogus Web site that mimics the appearance of a legitimate one), malware distribution
and the hacking of corporate databases, and is supported by a fully fledged infrastructure of malicious
code writers, specialist web hosts and individuals able to lease networks of many thousands of
compromised computers to carry out automated attacks.
Solutions
 Active targeting of underground fora to disrupt the circulation of powerful and easy to use cyber
criminal tools, such as malware kits and botnets.
 Disrupt the infrastructure of malicious code writers and specialist web hosts through the active
identification of developer groups and a joint action of law enforcement, governments and the
Information & Communication Technology industry to dismantle so-called “bullet proof” hosting
companies.
 Active targeting of the proceeds of cyber crime in collaboration with the financial sector. For e.g.
money mule (is a person who transfers money acquired illegally (e.g., stolen) in person, through a courier
service, or electronically, on behalf of others).
 continue to develop insight into the behavior of the contemporary cyber criminal by means of
intelligence analysis, criminological research and profiling techniques, and based on the combined law
enforcement, IT security industry and academic sources, in order to deploy existing resources more
effectively.
Challenge 2
In the last decade advances in communications technologies and the "information" of society have
converged as never before in human history. This has given rise to the industrialization of a type of crime
where the commodity, personal information, moves far too quickly for conventional law enforcement
methods to keep pace. The unprecedented scale of the problem threatens the ability of the authorities to
respond with millions of viruses and other types of malicious code are in global circulation, and again
innumerable computers are compromised per day. At the same time, the authorities have more data on
criminal activity at their disposal than ever before, and now have an opportunity to harness this
information in ways which make intelligence development and investigation more streamlined and cost
effective. Cyber crime rates continue to increase in line with Internet adoption: mobile Internet access
and the continuing deployment of broadband Internet infrastructure throughout the world therefore
introduces new levels of vulnerability; with potential victims online for longer periods of time and
capable of transmitting much more data than before; and the increasing trend for outsourcing data
management to third parties presents imminent risks to information security and data protection.
Solutions
 More must be done to harness the intelligence of network and information security stakeholders,
not only to provide a more accurate and comprehensive assessment of cyber criminality, but also to
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ensure that responses are effective and timely. Active partnerships are to be made with ISPs, Internet
security organizations and online financial services are keys.
 Collaboration, particularly with the private sector, to proactively identify features of future
communication technologies liable to criminal exploitation, and to design vulnerabilities out of
technologies and environments which are in development.
Challenge 3
Cyber crime is a truly global criminal phenomenon which blurs the traditional distinction between threats
to internal (criminality and terrorist activity) and external (i.e. military) security and does not respond to
single jurisdiction approaches to policing. The liability of networks to exploitation for a number of
different ends, and the ease with which individuals may move from one type of illegal activity to another
suggests that territorialism in all its forms (both of nations and regions, and specific authorities within
nations) hinders efforts to successfully combat the misuse of communications technology. At present,
national authorities are overcoming Jurisdictional restrictions by coordinating regionally or with agencies
with similar levels of capability/capacity to better understand and respond to Internet-facilitated crime.
Solutions: More centralized co-ordination at regional and interregional levels, to streamline the fight
against cyber crime.
 Global Cyber Law should be implemented.
 The establishment of virtual taskforces to target Internet facilitated organized crime. These
should be responsive to the evolving criminal environment – e.g. more permanent groups for information
sharing, more ad hoc arrangements for specific operations such as dismantling botnets. In all cases the
authorities need to have the flexibility to include a variety of stakeholders (law enforcement, military, and
private sector, and academia, user groups) in order to achieve the desired outcome. One of the virtual task
force can be World Cyber Cop.
 The World Council for Law Firms and Justice promotes the evaluation and harmonization of the
legal systems throughout the world. There are many small and many great steps on the road to fulfilling
this vision. This consideration of ideas on the establishment of an International Court for Cyber Crime is
intended as the start of an international initiative to mark an important milestone on the long road. The
establishment of an International Cyber Criminal Court (comprising of highest level of Judicial Authority
and Technical Authority) for the prosecution of Internet crimes could wholly or partially reduce the
criminals’ lead. The realization of this vision requires expertise, commitment and courage – including the
courage to ignore borders and to think consistently towards the future. There should be a World Tribunal
which should control all the Country Courts which in turn should have many Regional Tribunals.
Challenge 4
Another most alarming problem in the present day cyber world is the promotion and easy
availability of pornography especially Child pornography which refers to images or films (also known as
child abuse images) and, in some cases, writings depicting sexually explicit activities involving a child.
Abuse of the child occurs during the sexual acts which are recorded in the production of child
pornography.
Solutions: Place the computer in a centrally located area in your home - not in a child's bedroom. This
prevents "secret" Communications or access and also allows all members of the family to use it. Talk to
your children about the Internet. Explain that it is an excellent source of information, but some sites are
inappropriate and they are expected to stay away from these sites. Establish time frames for Internet
access. This will encourage your children to obtain information in a timely manner and discourage
aimless wandering. Keep an open line of communication with your children. Discuss their Internet
experiences and guide them to sites that are age appropriate. Consider using software that can block or
filter Internet sites or certain words that may indicate in appropriate sites.
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 In a chat room never give out any personal information including: name, address, city, state,
school attended, telephone number, family names or other personal family information. Never respond to
someone who wants to meet in person or send photographs. Instruct your children to exit the chat room
and notify you immediately if this happens. Most importantly, if your child visits a particular chat room,
spend at least five or ten minutes monitoring the conversation to see if it is appropriate. Consider
purchasing computer software products that can help you monitor and control your child's access to the
Internet. Monitor your children's Internet activity by checking all of the sites visited.
V. HOW TO AVOID CYBER CRIMES
 Know How To Recognize Phishing. Your bank won't send you an email telling you that your
account has been compromised and asking you to provide sensitive account and personal information like
password, PIN etc. it already has. These are obviously phishing attempts.
 Recognize that your Smart-phone is really a pocketsize
 Computer and is prone to the same types of attacks directed at your laptop and desktop. Take
steps to protect it, such as keeping your operating system current and creating a strong password.
 Keep your personal information to yourself. For instance, don't put your entire birth date,
including the year, on Face book. Think about the security questions normally posed by your bank and
other secure locations: "first school you attended," "name of favorite pet" and the like.
 Know the pitfalls of public Wi-Fi. CreditCards.com says, "Avoid public wireless Internet
connections unless you have beefed-up security protection."
 Beware of public computers, too. For instance, Kiplinger says, "Don't access your accounts or
personal information on public hotel computers, which could have software that logs keystrokes and
records your passwords and account numbers.”
 Use credit cards, rather than debit cards, when making purchases online. In case of fraud,
you'll get much better protection from liability with a credit card.
 Purchase only from reputable websites (and look for "https" in the Web address). "It is really
easy to create a fake online store or to create a store that sells stuff, but its real purpose is to collect credit
card information," former identity thief Dan DeFelippi told CreditCards.com.
 Check your accounts and your credit reports regularly. Some experts recommend that you
check bank account and credit card activity every day. You can pull a free credit report every four months
from Annual CreditReport.com to verify that fraudulent accounts have not been created in your name.
 Avoid suspicious E-mails. Don't click on links in suspicious emails, even those that appear to be
from friends. Emailed viruses and malware are the most prevalent cyber threat of identity theft. Just think
of how many emails you've gotten in the last year that appeared to be from friends whose email accounts
were hijacked.
Conclusion
As the Cyber Crime is growing in wide scale and becoming a global issue. Regardless of regional
and national boundaries researchers are working together to find out all possible solutions. Various legislative acts are enforced and implement. Organizations are instructed to abide and follow the safety
measures. To fight with Cyber Crime, Cross- Domain Solutions are becoming popular to resolve issues.
Cross Domain Solutions suggest both the parties to follow protocols and standards. The parties using
such solutions are communicating across the system's hardware and software for authentication and data
transfer. Cross domain solutions provide seamless sharing and access of information. Other Safety
measures like checking the person in ethical behavior on moral basis before employment or assigning
such confidential work must be done. The Educational Institutes can play vital role to make a strong ethical base by including such subjects as compulsory ones. Government may do frequent checking on Cyber
Community for illegal services and face them to strictly follow the standards. The professionals also be
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motivated to be honest with their job roles and their services shall be recognized time to time, so that to
encourage them to abide by morals and not to move away from ethical culture.
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Abstract: We introduce a canonical concept of a hypersubstitution for algebraic systems which extends the
concept of hypersubstitutions of universal algebras. We define an associative operation on the set of
hypersubstitutions for algebraic systems in the same matter as for hypersubstitutions for universal algebras and
obtain a monoid of hypersubstitutions for algebraic systems. For this monoid and the particular type
) )), we determine the order of its elements and characterize the regular elements.
Keywords: Semigroup, order, term, algebraic system, hypersubstitution.

1. INTRODUCTION
In [5], Denecke et al introduced the concept of a hypersubstitution of a given type for universal
algebras. The authors use the concept of a hypersubstitution of type for the characterization of so-called
solid varieties of type ([5,12]). A solid variety is a variety which is closed under the following operation: taking a universal algebra
) ) of type
) with the universe and a family
)
of operations on , where is –ary for
. Then we replace the operation
by any –ary term
operation , for
, and obtain a new universal algebra
) ), which has also to belong to the
variety. So, a hypersubstitution of a given type
) is a mapping which maps the operation
symbol
to an –ary term, for
. Further, a binary operation
on the set
) of all
) ) is a monoid (see for example [8]).
hypersubstitutions of type was introduced such that
This monoid was studied intensively for several types . The semigroup properties of the monoid of
hypersubstitutions of type (2) was studied by K. Denecke and S. Wismath [7]. S. Wismath generalized
these results for the monoid of hypersubstitutions of type ) [13]. All idempotent hypersubstitutions of
type (2,2) are determined by T. Changphas and K. Denecke [2], The order of all hypersubstitutions of this
type was studied by the same authors in [1], Later, T. Changphas and W. Hemvong studied the order of
hypersubstitutions of type (2,1) [3]. In 2012, the same authors considered the order of the
hypersubstitutions of type ) [4].
On the other hand, we can consider algebraic systems in the sense of Mal'cev [9]. An algebraic system
)
) ) of type
) with
)
consists of a universe , a family
) of
operations on , and a family
) of relations on , where
is an –ary relation on . There were
first attempts to define a concept of a hypersubstitution for algebraic systems. The concept of such a
hypersubstitution, introduced in [6], does not be practicable enough. Another attempt to define a
hypersubstitution for algebraic systems was done by one of the authors of the present paper in her Ph.D.
Theses [10]. But also this concept has not proven to be impractical.
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In the present paper, we will introduce a new concept that generalizes the idea of a hypersubstitution (for
universal algebras) of type in a canonical way. An operation
on a set corresponds to the term
A
operation
) and a relation j on A corresponds to the
) .
A hypersubstitution of type assigns an operation symbol to a term (
) of the arity . So, it
) assigns an operation
seams quite naturally that a hypersubstitution (for algebraic systems) of type
symbol
to a term
) of the arity , for
, and assigns a relation symbol
to an
expression
) of the arity
, for
. Hence, this concept of a hypersubstitution of type
) is a canonical extension of the concept
of a hypersubstitution of type . The aim of the present paper is also the initiation of the study of the socalled derived algebraic systems (see [11]) using the present canonical concept of hypersubstitutions of
type
). We begin the study of the algebraic structure of the set
) of all hypersubstitutions of
type
) equipped with an associative binary operation , which extends the associative operation
(also denoted by ) on the set
) of all hyper-substitutions of type . In order to realize it, we
extend the procedure of the definition of the operation on
) in a canonical way. First, we extend
a mapping
) to a mapping ̂ on the set of terms and expressions of the form
)
(as done also in [6] and [10], respectively). Then we can define a binary operation
on
) as
following: For
, we put
)

)

̂

)

{
} {
for
}.
) ) is a monoid. We observe that the set of all hyper-substitutions of type
We will verify that
), restricted to {
} under the previous defined operation
is isomorphic to the monoid of
hypersubstitutions of type (see [8]).
) ) with
In the next section (Section 2), we introduce the basic concepts and show that
the previous defined operation
is a monoid. An important class of algebraic systems is the class of
semigroups equipped with a binary relation, for example with a partial order. This justifies that we focus
) )). Let us mention that ordered groups and ordered
us to algebraic systems of type
semigroups are algebraic systems of type
( ) )) We will study the order of the elements in the
monoid
( ) )) ) (in Section 3). Moreover, we characterize the regular elements in
( ) )) ), too.
2. PRELIMINARIES
For a natural number ( denotes the set of all natural numbers), let
{
} be a
finite set of variables and let
{
} be countable infinite. We consider the indexed set ) of
operation symbols, where is - ary, for
, and let
) . Further, we consider the indexed set
) is called
) of relation symbols, where is -ary, for
, and let
)
The pair
the type of an algebraic system (see [9]). Note that is called the type of the (corresponding) universal
algebra. The set
) of all -ary terns of type is the smallest set containing
and is closed under
the following operation: if
and
) then
)
). On the other hand
let ( )
)
{
)
and
)}. A hypersubstitution (for algebraic
) is a mapping
systems) of type
{

}

with
)
), for
, and
)
set of all terms over the alphabet and (

{

)

}
(
)
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) of all hypersubstitutions of type
). In order to
We define a binary operation on the set
) to a transformation ̂ on
do this, we introduce the extension of a mapping
)
) in the following way:
(
)
(i) ̂
for
;
(ii) ̂
) is the term
) ̂
̂
) (where
and
)), i.e. we
replace any occurrence of the variable
in
) by the term ̂
, for
{
};
(iii) (iii) ̂

) is the expression ( ) ( ̂

(where
and
) by the term ̂

, for

{

̂[

])

)), i.e. we replace any occurrence of the variable
}.

in the expression

) is the extension of the corresponding hypersubstitution of
We observe that ̂ restricted to
) as defined in the Introduction.
type to terms. Let us now consider the binary operation on
First, we will verify that this operation
is associative. Note that
is identical with the usual
multiplication of hypersubstitutions of type , which is associative (see for example [8]), whenever we
}. Let now
) with
restrict the hypersubstitutions to {
and let
)
)
) and
) for suitable
and
).
The following calculations show the associativity:
)
) )
)
(
)( )
)
( )=
…
)
)
=̂
)
)
)
)
) ̂
=
)
)
)
̂
)
)
))
) ̂[ ̂
=
̂)
)
̂
̂
̂
))
(by basic facts from the theory of the monoid of hypersubstitutions of type
=̂
̂
̂
)
̂
̂
))
= ̂[ (
=̂ ̂

)(̂

̂[

)

̂̂

])]= ̂
)

) ̂
̂

̂
)

see for example [8])

)

)

))

).

). We will show now that the hypersubstitution
Consequently,
is an associative operation on
), defined by
)
of type
), for
, and
( )
), for
,
) ). Let
). It is clear that
) )
is the identity element in
) ) for
} corresponds to the identity mapping in
since the restriction of
to {
) ). In particular, we have ̂
for all
). Let now
with ( )
). Then we have
)

)

) ̂

̂[

])=

)

)

)

)

and
̂
) ) ̂
)
) ̂
)
)
The previous argumentations prove the following fundamental proposition:

)

)

) ) is a monoid with the identity element
Proposition 1:
.
Also in the already mentioned papers [6] and [10], respectively, monoids of hypersubstitutions for
) are defined. We can observe that
) ), as defined above, is a
algebraic systems of type
submonoid in both cases.
) (in symbols:
The order of an element
)) is the cardinality of the semigroup generated
ISSN: 1311 2864, volume 33 (1), 2018

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 33 (1), 2018

Съюз на учените в България - клон Сливен

122

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (1), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (1), 2018

)
)
{
} . The element
is called regular (in
) such that
. Clearly, each idempotent element in
)
and
, respectively, is regular.
We consider the type
) )) and the monoid
) ))
) (for short:
E, we will mean the set of all idempotent elements in
) )).
by

, i.e.

)) if there is an
) ), i.e.
)

))). By

3. MAIN RESULTS
Since we consider the type
) )), we deal with one operation symbol and one relation
symbol So, a hypersubstitution
) )) assigns to a binary term
) and to an
)
) With other words, is uniquely determined by and and we can indicate
expression
( ) ))
)
it by
. Hence,
) )) {
)}. As usually, we denote
)
) ))
) By
by
) and
) the leftmost and the rightmost, respectively, variable in a term
)
) {{ } { } }.
), we mean the variables occurring in . Since
), we have
)
The length of , denoted by ). is the number of variables occurring in . Moreover, we put
))
)
)
(
) for
)
First, we characterize the idempotent elements in
) )). In order to do this, we consider
the following sets:
)
)
))
{
for
}
)
and
)
)
))
{
)
for
}.
) ))
)
Proposition 2:
{
)
)
)
)
, for
{ }} {
for
{ }}
)
{
and
}.
Proof. By straightforward calculations, one can verify that all listed hypersubstitutions of type
). Let
) )) are idempotent. Suppose now that
is idempotent with
. The case
) but
can be treated dually. Assume that there are
{ } with
)
) ̂
)
) ̂
)
)
Then
̂
)
))
), a contradiction
to is idempotent.
{ } with
)
) but
Let now
. Assume that
, i.e. there is
) ̂
)
. Note that
) ̂
)
)
̂
) implies ̂
. This is only possible if
(and
) or
)
(and
), a contradiction to
. Finally, we assume that
. Then we can
)
), which contradicts that is idempotent. ■
show by similar arguments as before that
{ }, let
For
{
Further, let us consider the singleton sets
)} and
{
)}
{
)
) with
)
), and
Lemma 3: Let
),
)
( ) ))
. Then ̂ )
) and ̂
.
) such that
)
Proof. There are
), and ̂
)
{ } with
). Since
, there is
) but
. Because
and
)
), we can conclude that
)
) ̂
̂
and
̂ )
), i.e.
̂ ). Hence, ̂
.
{ } with
)
On the other hand, there is
, and thus, ̂
(since
). Then
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) ̂

) and

̂

)

), we obtain
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̂

). ■

)

Using this lemma, we can describe a class of hypersubstitutions with infinite order.
)

) and

Corollary 4: Let

)

Lemma 5: Let
), and let

) with
)
. Then ̂ )

( )

)

). Then

))

( )

)

))

) and ̂

) is infinite.
), with

)

.

) such that
)
Proof. There are
), and ̂
)
) In particular, there is
{ } with
) but
)
. Then from
) ̂
)
̂
), we can conclude that
and
̂ )
), i.e.
)
̂ ) using the fact that
. Hence, ̂
.
{ } with
) and
On the other hand, there is
, i.e. ̂
since
. Thus,
)
)
),
from ̂
̂
̂
), and
we obtain ̂ )
). ■
)

Using this lemma, we can identify a further class of hypersubstitutions of type
order.
Corollary 6: Let
infinite.

) with

)

)

and let

( )

))

)

( )

))

)) of infinite

) Then

) is

The following set
̃

)

{
will be described in the next lemma.
Lemma 7: Let
̃ , and let
Proof. There are
are
)
)

)
) with
. Then ̂ )
)
)
) such that ̂
) ̂
̂
) implies

)

)

}

)

)

)

̃.
) and ̂
) such that
). Because of
̂ )
) and

) and
, we have ̂
, i.e.

). Further, there
̂
. Hence,
̃
)
.■

Using this lemma, by induction again, we obtain a description of a class of hypersubstitutions of
infinite order.
Corollary 8: Let

)

)

with

)

and let

̃ , Then

) is infinite.

We will introduce a further class of hyper-substitutions of infinite order. For this, we consider the
{ }, let
following sets. For
)
)
{
}
)
and
)
)
{
}.
)
{ },
)
) { }
Lemma 9: Let
with
. Then we
)
) , and let
have ̂

)

) and ̂

).

)
Proof. Without loss of generality we can assume that
. Then there are
)
) and
). Further, there are
) such that ̂
such that
)
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). From
)
) ̂
) and
̂
)
) (since
)
, we conclude
)
̂
Further, we can verify that
̂
and
̂
)
(since
, i.e. ̂
). Hence, ̂
On the other hand, ,
implies ̂
, where
)
) ̂
Then
̂
)
provides ̂ )
).
■
{

Corollary 10: Let
is infinite.

},

)

)

)

with

{ }), i.e.

)
)

)), since

).

Then the order of

)) of order two:

};
} and for

let

{

)

)

{ }

)

and

)

};

)

{

)

)

{ }

)

and

)

}.

)

))
)

)

)

)

)

)

Proof. By straightforward calculations, we can verify that all hypersubstitutions in
)

)

)

)

)

.

)

)

Proposition 11: Let
Then
)
if and only if

)

).

{ } and let
)

The following sets will cover all hypersubstitutions of type
{
and
};
{
and
};
))
{
)
)
)
))
{
)
)
)

)

)

have order two.

Conversely, let
) )) with
)
. First, we note that
by
)
Corollary 4. Further let
)
Suppose that
Without loss of generality, we can assume that
Then
and
)
)
or
since otherwise
is an idempotent by Proposition 2, Hence,
)
)
Let now
Suppose that
Then
since otherwise
) is infinite
) { } Then
by Corollary 6. Without loss of generality we can assume that
or
̃
since otherwise
and the order of is infinite by Corollary 8. Without loss of generality we can
assume that
Note that
follows from
The case
is impossible.
) such that
)
)
)
)
Otherwise
and let
̂
)
̃
)
where ̂
because
This implies
i.e.
and we can conclude
)
that has infinite order (by Corollary 8), a contradiction. Hence,
Then we have
)
)
since otherwise
) is inhnite by Corollary 10. Thus,
but
since
) and
otherwise
Hence,
.
)
Now, we suppose that
Then
since otherwise
and
is idempotent by Proposition
2. Therefore,
So, it remains the case
i.e.
■
Note that the hypersubstitutions, which are not listed neither in Proposition 2 nor in Proposition 11 are
exactly the hypersubstitutions of type
( ) )) considered in Corollary 4, 6, 8, and 10. Thus, these
four corollaries describe the hypersubstitutions of infinite order.
We finish with the characterization of the regular elements in
) ))
Proposition 12: Let
) )) Then
is regular (in
) ))) if and only if
is
idempotent or one of the following three conditions are satisfied:
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)
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{ } or

)
and
or
respectively);

)
)

Proof. If
is idempotent then
is regular. So, we have to consider the case that
satisfies ) or
) or
) In case ) let
) (and
) whenever
)) and
) In case
) let
) and
)
and
respectively, and
) let
) and
) Then we can calculate (as an exercise)
respectively. In the case
that
Conversely, suppose that
is regular in
( ) )) but not
)
idempotent. Then there is
( ) )) with
Let
and
)
). Note that the corresponding hypersubstitution in
) has to be regular.
)
)
Hence,
by [4]. Suppose that
Then
Otherwise,
)
)
is idempotent by Proposition 2, a contradiction. But
implies
{
)
)}
)
where
{
̂
)
} for
But
we
have
)
)}
̂
)
( ) for
or
̂
)
( ) for
Thus, {
)
) or
)
) In particular, we have
)
)
requires
or
)
)
Otherwise,
and
i.e.
is idempotent by Proposition 2 (a contradiction),
) is possible. This shows that
)
except of the case
In the latter case,
and
)
)
)
or
)
)
Dually, we obtain
)
) or
and
, whenever
.
Suppose now that
. In particular, we observe
. Otherwise,
) is a variable, a contradiction. Assume that
. Then we obtain
)
)
and thus, ̂
), a contradiction. Therefore,
or
. If
then
and
, otherwise
, i.e.
is idempotent by Proposition 2, a contradiction.
)
)
)
)
Suppose now that
or
. Then
. Otherwise,
)
)
and
or
. This implies ̂
), a contradiction. Since
)
)
is idempotent for
and
, we have (1)
and
) with
) { } or (2)
) =1.
{ } or
) with
and
with
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Abstract: In the present paper one new network problem with multiple assignments is introduced and an idea
(method) for its optimization is considered.
Keywords: transport problem, network optimization problem, multiple assignments.

1. Introduction
Business and Industries are practically faced with both economic optimization such as cost
minimization of non-economic items that are vital to the existence of their firms. One of these items is the
optimal transport and resource allocation, the study of which is called Transportation theory or
transport theory. The transportation problem is the main problem of transport theory and was itself first
formulated by Hitchcock (1941), and independently treated by Koopmans and Kantorovich. In fact the
French mathematician Gaspard Monge (1781) formulated it and solved it by geometrical means.
The transportation problems and their models play an important role in logistics and supply chain
management for reducing cost and improving service. Therefore, the goal is to find the most cost
effective way to transport the goods. A transportation problem basically deals with the problem, which
aims to find the best way to fulfill the demand of n demand points using the capacities of m supply
points, i.e. a shipper having m warehouses with supply di of goods at his ith warehouse must ship goods to
n geographically dispersed retail outlets, each with a given customer demand pj, which must be met. The
objective is to determine the minimum possible transportation costs, where the given unit cost of
transportation between the ith warehouse and the jth retail outlet is cij .
2. Classical Transportation problem
The classical Transportation Problem (TP) is a special class of Linear Programming Problem
(LPP), which can be described by a transportation mathematical model (TMM), which has a special
structure:

Di = the ith warehouse, where i  1,2,..., m .
d i = the total Supply of the products from warehouse Di , where i  1,2,..., m .
Pj = the jth outlet, where j  1,2,..., n .
p j = the total Demand of the products at the outlet Pj , where j  1,2,..., n .
cij = the cost of sending one unit of the product from warehouse Di to outlet Pj .
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x ij = the size of shipment from warehouse Di to outlet Pj , where i  1,2,..., m , j  1,2,..., n .
xij .cij = the total cost of shipment x ij .

Summing the total cost of shipments x ij over all i and j now yields the overall transportation cost
for all warehouse-outlet combinations. That is, our objective function is
m

n

Z   .xij cij  x11 c11  x12 c12  ...  xmn cmn  min
i 1 j 1

While trying to find the best way, generally a variable cost of shipping the product from one supply
point to a demand point or a similar constraint should be taken into consideration. The constraints are the
conditions that force supply and demand needs to be satisfied. Obviously, the supply d i at each
warehouse Di must satisfy the condition
n

x

 di , i  1,2,..., m ,

ij

j 1

the demand p j of the products at the outlet Pj must satisfy the condition
m

x
i 1

ij

 p j , j  1,2,..., n ,

whereas the sizes of shipments have to be nonnegative, i.e.
xij  0 , i  1,2,..., m , j  1,2,..., n .
Therefore, the transportation model will then introduce the optimization problem (1):
m

n

Z   .xij cij  x11 c11  x12 c12  ...  xmn cmn  min

(1.1)

i 1 j 1

under conditions:
n

x
j 1

ij

m

x
i 1

ij

 di , i  1,2,..., m ,

(1.2)

 p j , j  1,2,..., n ,

(1.3)

xij  0 , i  1,2,..., m , j  1,2,..., n ,

(1.4)

with the given cost matrix
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.

.
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c11
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.

.

c1n

D2

c21

c22

.

.

c2n

.

.

.

.

.

cm2

.

.

cmn

.

Dm cm1

and where the cargo matrix (cargo transport plan) is supposed to be
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.
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.
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.

.

.
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Xm2

.

.
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The transportation problem is a special kind of the network optimization problem. Network models
of such problems are applicable to an enormous variety of decision problems that can be modeled as
networks optimization problems and solved efficiently and effectively. Some of these decision problems
are really physical problems such as transportation or flow of commodities. However, many network
problems are more of an abstract representation of processes or activities such as the critical path activity
network in project management. The family of network optimization problems includes different
prototype models: assignment, critical path, max flow, shortest path, transportation, min cost flow
problems etc.. They have applications in industry, communication network, planning, scheduling
transportation and allotment etc. In this paper we introduce and discuss a new one prototype of the network optimization problem, similar to prototype of assignments, but expanding the “one to one” essentiality to “many to one”.
3. Prototype of network optimization problems with possible multiple assignments
One of the prototype models of the family of network optimization problems is the Assignment
model. In this model a task is described for n people that are to be assigned to n jobs and that cij
measures the performance of person i in job j. If we set
1 , if person i is assigned to job j
xij  
0 , otherwise

we can ﬁnd the optimal assignment by solving the optimization problem (2):
n

n

Z   .xij cij  x11 c11  x12 c12  ...  xnn cnn  max

(2.1)

i 1 j 1

under conditions:
n

x

ij

 1 , i  1,2,..., n ,

(2.2)

ij

 1 , j  1,2,..., n ,

(2.3)

j 1
m

x
i 1

xij  0 ,1, i  1,2,..., n , j  1,2,..., n ,

(2.4)

Note, that the set (2.2) of constraints shows that each person is to be assigned to exactly one job and
the set (2.3) of constraints indicates that each job is to be performed by one person.
As stated, this assignment problem is formally an integer program, since the decision variables xij
are restricted to be zero or one. But, if the constraints (2.3) are replaced by xij  0 , the model becomes a
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special case of the transportation problem, with one unit available at each source (person) and one unit
required by each destination (job). Consequently, application of the simplex method, or most networkﬂow algorithms, will solve such integer problems directly.
However, we want to complicate this assignment problem by putting the constraints (2.3.) into a
more complex form. Namely, we want to allow each job to be performed by more than one person, which
also relieves us of the commitment m  n , i.e. we introduce the optimization problem (3):
m

n

Z   .xij cij  x11 c11  x12 c12  ...  xmn cmn  min

(3.1)

i 1 j 1

under conditions:
n

x

ij

 1 , i  1,2,..., m ,

(3.2)

ij

 p j , j  1,2,..., n ,

(3.3)

j 1
m

x
i 1

xij  0 ,1, i  1,2,..., m , j  1,2,..., n ,

(3.4)

with the given cost matrix
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c22

.

.
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.
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.

.

.
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.

.
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Dm cm1

and where the matrix for connection (connection plan) is supposed to be

1
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.
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.
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In this way, we are constructing a new, more complicated problem than the Assignment one. This
new problem we will call networks optimization problem with possible multiple assignments.
One real problem, that belongs to the above suggested new problem with possible multiple assignments is the problem for optimizing a network structures of hubs to which terminals are connected.
In essence, the hubs are multipurpose repeaters (active hubs). They amplify the signal received on a port
and then transmit it to all other ports in the hub. So, we consider a problem with a given set of terminals
and hubs, where a task is assigned to connect each terminal to a hub under some restrictive conditions:
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 The capacity of the hub is specified (i.e. how many terminals can most be connected to a hub) prototype of assignments, expanding the “one to one” essentiality to “many to one”;
 Each terminal can be connected at most to one hub;
 The problem is to determine the lowest price of the network at known prices for connecting each
terminal to a hub.
In the problem (3), such a plan for connecting termials to hubs is sought (any one terminal to connect to a suitable hub) that, at the cost involved, the target function (3.1) assumes its smallest value.
4. An idea for optimization of the network problem with possible multiple assignments
Since the substantial "quantities" are only units, the minimization of the target function would look
like this
m

n

m

Z  .xij cij   ci  jk   min , 1   jk   n , k  1,2,..., n
i 1 j 1

(4)

i 1

Then it is easy to take into account that the difference between the sum of absolutely all
"costs" and our minimized target function must accept a maximum value!
m n
m
m
 n

  cij   cijk     cij  cijk   max , 1  jk  n , k  1,2,..., n
i 1 j 1
i 1
i 1  j 1


(5)

The problem of minimization (4), its dual task of maximization (5) and the expression in brackets
in (5) suggest the following idea:



STEP 1: Select the smallest "expense" in each row, regardless of whether the capacity of the concentrator is exceeded. Instead, the "absolute value differences" with the next largest "cost" are
added to the selected ones.
STEP 2: We check the capacities of the hubs, and at overtaking capacities, we start shifting
"costs" starting from the smallest " absolute value differences" until the capacity of each concentrator turns out to be correct.

REFERENCES
1. Charnes, A., Cooper, W. W. and Henderson, A. (1953) An Introduction to Linear Programming.
John Wiley & Sons, New York.
2. Uddin, M. S., Anam, S., Rashid, A. and Khan, A.R. (2011) Minimization of Transportation Cost
by Developing an Efficient Network Model. Jahangirnagar Journal of Mathematics & Mathematical
Sciences, 26, 123-130
3. Pandian, P. and Natarajan, G. (2010) A New Approach for Solving Transportation Problems
with Mixed Constraints. Journal of Physical Sciences, 14, 53-61.
4. Islam, M. A., Haque, M. and Uddin, M.S. (2012) Extremum Difference Formula on Total
Opportunity Cost: A Transportation Cost Minimization Technique. Prime University Journal of
Multidisciplinary Quest, 6, 125-130.
5. Ahmed, M. M., Tanvir, A. S. M., Sultana, S., Mahmud, S. and Uddin, M. S. (2014) An Effective
Modification to Solve Transportation Problems: A Cost Minimization Approach. Annals of Pure and
Applied Mathematics, 6, 199-206.

ISSN: 1311 2864, volume 33 (1), 2018

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 33 (1), 2018

Съюз на учените в България - клон Сливен

132

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (1), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (1), 2018

Principles of notarial activities
Alshynbek D.
PhD student, subject 6D030100-jurisprudence
Kazakh Humanitarian Law Innovation University, Kazakhstan
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Принципы нотариальной деятельности
Алшынбек Д.
Докторант 2 курса,по специальности 6D030100–юриспруденция,
КазГЮИУ, Казахстан
Резюме. Настоящая статья посвящена принципам нотариальной деятельности, закрепленным в Законе Республики Казахстан «О нотариате». Сущность принципов, их взаимосвязь и взаимопроникновение, а также особенности их развития и значения для организации и функционирования института нотариата в Казахстане раскрываются применительно к конкретным источникам нотариального права.
Ключевые слова: «нотариат», «нотариальная деятельность», «субъекты нотариальной деятельности», «принципы», «нотариальный акт».

Введение. Нотариальная деятельность осуществляется субъектами нотариальной деятельности. Функции нотариата наделяют ее признаками правореализационной, правоохранительной
деятельности[1,с.516-522]. Нотариальная деятельность не является предпринимательской деятельностью [ 2].
Системный подход позволяет выделить ряд ее компонентов. Нотариальная деятельность
как система включает в себя совокупность нотариальных действий, перечисленных в Законе Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 года № 155 (далее - Закон РК о нотариате [ 2].
Также системный подход выявляет систему субъектов, наделенных правом совершать нотариальные действия в случаях и пределах, установленных Законом РК о нотариате. Таким правом обладают:1) нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах (государственные
нотариусы), и нотариусы, занимающиеся частной практикой (частные нотариусы); 2) должностные лица аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, уполномоченные на совершение нотариальных действий; 3) лица, исполняющие консульские функции от
имени Республики Казахстан; 4) иные лица, уполномоченные настоящим Законом на совершение
нотариальных действий [2 ].
Следующая составляющая нотариальной деятельности – это нотариальное делопроизводство, которое осуществляется в соответствии с Правилами по нотариальному делопроизводству (далее - Правила), утверждаемыми Министерством юстиции Республики Казахстан по согласованию
с уполномоченным государственным органом управления архивами и документацией Республики
Казахстан с участием Республиканской нотариальной палаты[ 3].
. Немаловажную роль в нотариальном делопроизводстве играет Единая нотариальная информационная система - это аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматизации нотариальной деятельности и взаимодействия органов юстиции и нотариальных палат. Другими словами, нотариальное делопроизводство – это процессуальная форма, в которой совершаются нотариальные действия.
Нотариальные акты, как составляющая нотариальной деятельности, являются закономерным итогом нотариальной деятельности, демонстрируя достижение цели нотариата как правоISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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вого института по оказанию квалифицированной юридической помощи, обеспечивающего защиту
прав и законных интересов физических, юридических лиц путем совершения нотариальных действий.
Актуальность исследования. Закон РК о нотариате прямо закрепляет, нотариальная деятельность в Республике Казахстан основывается на принципах законности, независимости, тайны
нотариальных действий, и, что они являются организационно-правовыми основами нотариата.
Тема настоящей статьи представляется интересной, поскольку текст Закона РК о нотариате не
содержит в полной мере принципы, присущие нотариальной деятельности[2].
Декрет о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. ознаменовал зарождение советского суда[4 ].
В свою очередь постановление ЦИК и СНК СССР от 14 мая 1926 г. «Об основных принципах организации государственного нотариата» изложило основные принципы организации и деятельности нотариальных органов, а также задачи государственных нотариусов[ 5].
Положения указанного постановления союзные республики взяли за основу национального
нотариального законодательства.
Значение данного постановления трудно переоценить. Как отметил К.С. Юдельсон, на основе этого постановления союзные республики приняли положения о нотариате, характеризуемые
единством основных принципов и отражающие в то же время местные особенности[6, с.18 ].
Другое утверждение, что «многие из содержащихся в этом постановлении норм не только
об организации, но и о деятельности государственного нотариата являются основополагающими и
сохранили свое значение – в той или иной мере - до настоящего времени» еще раз подчеркивают
значение постановление ЦИК и СНК СССР от 14 мая 1926 г. [ 7, с.7].
Основные положения отражали следующие идеи. Во-первых, отмечалась объективная необходимость нотариата в связи с необходимостью государственного контроля над гражданским оборотом. Из этого следовало, что нотариат является государственным учреждением, нотариус является ответственным должностным лицом, получающее за свой труд вознаграждение только от
государства (п.6 постановления).
Во-вторых, обуславливалась обособленность государственных нотариусов, в силу которого
они не могли занимать иных государственных должностей, за исключением должностей
выборных и преподавательских, состоять членами коллегии защитников, служить по найму в кооперативных и общественных организациях и у частных лиц, а равно участвовать в торговых и
промышленных предприятиях (п.4 постановления).
В-третьих, постановление закрепляло обязанность учреждаемых нотариальных контор действовать в порядке, устанавливаемом законодательством союзных республик на основе указанного
постановления ЦИК и СНК СССР. При совершении всяких нотариальных действий государственным нотариусам вменялась обязанность проверять соответствие требуемых от них действий и
представляемых им документов действующим законам, а равно оплату документов установленными сборами.
Наконец, в постановлении ЦИК и СНК СССР от 14 мая 1926 г. нашли отражение важнейшие
принципы нотариальной деятельности: принцип активного содействия государственных нотариусов трудящимся при совершении нотариального действия, чтобы юридическая неосведомленность, малограмотность и т.п. обстоятельства не могли быть использованы им во вред, и принцип
соблюдения тайны совершенных нотариальных действий.
Закон Казахской Советской Социалистической республики «О государственном нотариате»,
принятый на седьмой сессии Верховного Совета Казахской ССР восьмого созыва 13 августа 1974
года определил задачи государственного нотариата[ 8].
Охрана социалистической собственности, прав и законных интересов граждан, государственных учреждений, предприятий и организаций, колхозов и иных кооперативных и общественных организаций, укрепление социалистической законности и правопорядка, предупреждение
правонарушений путем правильного и своевременного удостоверения договоров и других сделок,
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оформления наследственных прав, совершение исполнительных надписей и иных нотариальных
действий – они были обозначены задачами государственного нотариата.
Закон Казахской ССР «О государственном нотариате» действовал до 1997 года. Данным Законом были закреплены принцип законности, соблюдения тайны совершаемых нотариальных
действий, содействия гражданам, учреждениям, предприятиям и организациям в осуществлении
их прав и защите законных интересов, язык нотариального делопроизводства.
Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 года № 155 признает, что нотариальная деятельность в Республике Казахстан основана на принципах законности, беспристрастности, независимости, тайны нотариального действия[ 2].
Принцип законности, являясь общеотраслевым принципом, означает, что уполномоченные
должностные лица, нотариусы, осуществляя нотариальные функции, руководствуются Основным
законом Республики Казахстан, Законом РК о нотариате и иными нормативными актами, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
При
осуществлении
нотариальных функций,
нотариусы
и
уполномоченные
должностные лица способствуют укреплению законности и правопорядка, проверяя соответствие
документов, представленных гражданами и организациями, требованиям законодательства. В случае сомнения в документах, нотариус имеет право отправить этот документ на экспертизу.
Нотариусы, уполномоченные должностные лица обязаны отказать в совершении нотариальных действий физическим лицам и организациям в случаях, противоречащих закону.
Принцип беспристрастности, закрепленный Законом РК о нотариате, содержит два положения. Первое положение – это положение, касающееся общего требования беспристрастности, то,
что при совершении нотариальных действий нотариус не должен различать граждан по полу,
расы, национальности, имущественного положения, должностного статуса, принадлежности религии, от того, в какой общественной организации состоит субъект права.
Второе положение касается специфичной сферы нотариальной деятельности. В рамках этого положения нотариусы, должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия,
не имеют право совершать действия, итог которых будет иметь для них материальную либо другую выгоду. Нотариусы, уполномоченные должностные лица не имеют право осуществлять нотариальные действия от своего имени и на свое имя, на имя и от имени супругов, их и своих близких родственников (родителей, детей, внуков, деда, бабки, родных братьев и сестер), также на имя
и от имени своих подчиненных и работающих в их учреждении. Должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий, не имеют права осуществлять нотариальные функции в пользу соответствующего местного исполнительного или распорядительного органа. В
таких случаях нотариальные действия осуществляют государственные нотариусы любой государственной нотариальной конторы, частный нотариус, работающий в составе иной нотариальной
конторы, либо уполномоченное должностное лицо местного исполнительного органа.
Данный принцип исключает возможность собственной и другой заинтересованности лиц,
осуществляющих нотариальные функции. Нотариусы, уполномоченные должностные лица не
должны избегать воздействия на свою профессиональную деятельность со стороны коллег по работе, родственников, должностных лиц, друзей либо знакомых.
Принцип независимости присущ почти всем сферам правоохранительной деятельности (независимость судей, адвокатов, государственных, прокуроров и т.д.) и является неотъемлемым
элементом обеспечения охраны субъективных прав и оберегаемых законом интересов людей, организаций, государства. Данный принцип находится во взаимосвязи и взаимопроникновении с
принципом законности и беспристрастности. Независимость при осуществлении нотариальной
деятельности означает, что в собственной деятельности нотариусы, уполномоченные должностные лица самостоятельны и подчиняются лишь требованиям законодательства.
Противоправное воздействие на нотариусов, уполномоченных должностных лиц
при выполнении ими возложенных на них обязанностей запрещается, более того, карается закоISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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ном и за него нормативно - правовыми актами Республики Казахстан предусмотрена юридическая
ответственность.
Нотариус не должен совершать действия, противоречащие законодательству Республики Казахстан. Если совершается незаконное вмешательство в нотариальную деятельность,
то нотариус должен ставить в известность управление юстиции соответствующего областного,
городского, исполнительного органа или нотариальную палату.
Профессиональным принципом является принцип соблюдения тайны совершаемого нотариального действия. Этим принципом характеризуется частно-правовая природа нотариата и объясняется его дуализм. Конфиденциальность, усиливающая доверие людей к нотариату, обуславливается гарантией тайны обращения гражданина к нотариусу и осуществления нотариальных действий в его интересах. Сведения об этом могут быть известны
лишь заинтересованному лицу.
Никто
из
посторонних
не имеет
права
находиться при исполнении нотариальной процедуры, кроме тех лиц, которых заинтересованное лицо допускает.
Нотариусы, должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, обязаны
соблюдать
тайну
совершаемого
нотариального действия.
Сведения (документы) по совершенному нотариальному действию выдаются лишь физическим лицам и
организациям, от имени, на имя, по поручению или в отношении которых было совершено
это действие, а также их представителям.
Обязанность соблюдения тайны совершенного нотариального действия также распространяется на тех лиц, которые в силу своих должностных обязанностей владеют информацией (работники архива, помощники и стажеры нотариуса, и т.д.).
Факты, ставшие известным нотариусу, документы, имеющиеся на руках у нотариуса, могут
выдаваться по письменному требованию следующим субъектам:
-судьям всех судов;
-прокурорам и их заместителям;
- органам уголовного преследования в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан для проведения выемки документов;
-органам
Комитета национальной
безопасности
Республики
Казахстан;
-таможенным органам;
-налоговым органам;
-адвокатам в связи с необходимостью составления документов правового характера при подготовке к судебному разбирательству при предоставлении удостоверения адвоката и доверенности,
оформленной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, либо ордера;
-регистраторам по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним для удостоверения документов, также для внесения исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Документы о составленном завещании выдаются самому завещателю, после его смерти –
лицам от имени, на имя, по поручению или в отношении которых было составлено завещание,
также супругу, родителям, детям, внукам, деду, бабке, родным братьям и сестрам завещателя.
Сведения, полученные при принятии мер по охране наследства из банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций о имеющихся у них во вкладах, на счетах либо переданных им
на хранение деньгах (валюте), денежных и других ценностях, принадлежащих наследодателю,
нотариус может выдать лишь исполнителю завещания и наследникам.
Лицо, признанное виновным в разглашении тайны нотариального действия, несет предписанную нормативно правовыми актами Республики Казахстан ответственность.
Содержание принципа языка нотариального производства закреплено в пункте 1 статьи
5 Закона РК о нотариате, в которой указано, что нотариальное делопроизводство ведется в соотISSN: 1311 2864, volume 33 (1), 2018
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ветствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В пункте 2 статьи 5 Закона РК о
нотариате указано, что если обратившийся за совершением нотариального действия гражданин не
владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, тексты оформляемых документов должны быть переведены ему нотариусом, если нотариус владеет соответствующим языком, либо переводчиком, известным нотариусу или уполномоченному должностному лицу, совершающему нотариальное действие .
Теория о классификации принципов нотариального права пополнилась и другими принципами, не получившими закрепления в виде отдельных норм в тексте Закона РК о нотариате. Они
обусловлены закономерностями построения, функционирования и развития такого правового явления как нотариат. В частности, наряду с вышеуказанными принципами различные авторы выделяют: обоснованность нотариальных актов, содействие в осуществлении прав и охране законных
интересов, диспозитивность [9, с. 29].
Принцип обоснованности нотариальных актов именуют также принципом объективной истины. Суть его содержится в том, чтобы выдаваемые нотариальные акты основывались
на реальных обстоятельствах, подтвержденных необходимыми документами, которые нотариус оценивает, исходя из убеждения в их относимости, допустимости, достоверности, а в необходимых случаях - отправляет документы на экспертизу [10, с. 22-24].
Принцип содействия в осуществлении прав и охране законных интересов лиц
ван функцией нотариата по обеспечению интересов обратившихся лиц, государства, также лиц,
чьи интересы затрагиваются совершением нотариального действия. Для реализации этого принципа в соответствии с законодательством РК нотариусы, уполномоченные
должностные лица, оказывая гражданам и юридическим лицам, обратившимся за совершением нотариального действия, содействие в осуществлении их прав и охране законных интересов, должны объяснять им права и обязанности, предостерегать о последствиях совершаемого
нотариального действия. Это позволит ликвидировать неопределенность в правоотношениях сторон, предупредит их неосведомленность о вероятных последствиях совершаемого нотариального действия.
Согласно 1021 ГК РК при удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1069 ГК РК [11], что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по
закону (обязательная доля).
В литературе высказана точка зрения о том, что к принципам нотариальной деятельности
относится и принцип диспозитивности, принцип равенства прав и обязанностей частных и государственных нотариусов, принцип территории деятельности нотариуса [12, c.22.] Отмечается, что
данный принцип придает распорядительный характер обращению за совершением нотариального действия
и
обеспечивает
свободное
распоряжение
принадлежащими участникам нотариального действия материальными правами вплоть до отказа от его совершения, который вероятен на любой стадии нотариального производства до момента оформления нотариально удостоверенного документа. Данный принцип препятствует совершению нотариального действия по инициативе нотариуса (уполномоченного должностного лица), кроме принятия
мер по охране наследства и управлению им, которые могут быть приняты по инициативе нотариуса (ст. 1071 ГК РК) [11].
Стоит отметить, что диспозитивное начало в процессе осуществления нотариальной деятельности присутствует, но объем правомочий участников нотариального производства, в отличие
от участников гражданского судопроизводства, значительно уже.
Подводя итоги вышесказанного, представляется уместным выводы о том, что принципы нотариальной деятельности, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан, в большей
степени отражают публично-правовую природу нотариата, нежели частно-правовую. Особенно
это проявляется на организационных принципах. Отказ от квотирования нотариусов свидетельствует о беспомощности законодателя, вынужденного отойти от стандартов латинского нотариата .
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TO THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF DISCIPLINARY
RESPONSIBILITY IN THE JUDICIAL SYSTEM
Razieva D.B., Ibragimova F.G.
Kazakh Humanitarian Law Innovation University, Kazakhstan
Аbstract The author reveals the actual problems of bringing judges to disciplinary responsibility. In the Republic of
Kazakhstan pays great attention to professional and ethical behavior of judges, as professionalism and high moral qualities of judges are the basis for forming high-quality judiciary.
Keywords: court, judge, ethics, principles, disciplinary responsibility, remark, reprimand, dismissal, sanctions, misconduct, position.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
Разиева Д.Б., Ибрагимова Ф.Г.
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университета
Резюме. Автор раскрывает актуальные проблемы привлечения судей к дисциплинарной ответственности. В
Республике Казахстан большое внимание уделяется профессиональному и этическому поведению судей,
поскольку профессионализм и высокие моральные качества судей являются основой для формирования
высококачественной судебной системы..
Ключевые слова: Суд, судья, этика, принципы, дисциплинарная ответственность, замечание, выговор, освобождение от должности, санкции, проступок, должность.

Введение. Казахстан, определив достаточно амбициозную цель – вхождения к 2050 году
в число 30 самых развитых государств мира, предъявляет высокие требования к национальной
правовой системе, которая должна эффективно обеспечивать проводимый курс страны на повышение качества жизни человека, общества и укрепление государственности. Соответственно, актуальными являются вопросы эффективности контроля за соблюдением судьями требований законодательства, кодекса судейской этики, адекватное и незамедлительное реагирование на все
допускаемые ими нарушения, поскольку профессионализм и высокие моральные качества судей
выступают основой формирования качественного судейского корпуса [1].
На разных этапах становления и развития судебной власти в различных странах поразному относились к возможности привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Например, российское судейское сообщество негативно восприняло предложенный к рассмотрению
проект федеральных законов по совершенствованию правосудия, в частности, к предложению о
введении для судей административной и дисциплинарной ответственности [2, 199]. Многие
юристы (в основном это судьи), считают, что существование возможности привлечения судьи к
дисциплинарной ответственности подрывает независимость судей.
Вместе с тем установление дисциплинарной ответственности судей допускается международно-правовыми актами и широко известно зарубежному законодательству. Так, в Европейской
хартии о статусе судей, а также в «Основных принципах, касающихся независимости судебных
органов», принятых VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Милан, 1985 г.), прямо предусматривается возможность привлечения судьи к
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. «Халатность судьи при исполнении одной из обязанностей, прямо закрепленной в Законе, может привести к применению к нему санкции, если будет принято соответствующее решение, - на основании предложения, рекомендации или согласия коллегии или органа, состоящего не менее чем на
половину из избранных судей – в рамках производства с полным заслушиванием сторон» ( ст.5.1.
Европейской хартии и Закона РФ «О статусе судей» от 10 июля 1998 года) [3, 86].
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Актуальность исследования. Проблеме профессионального и этического поведения судей
уделяется серьезное внимание в нашей стране. На первом съезде судей РК 19 декабря 1996 года
был принят Кодекс судейской этики, регламентирующий правила поведения для судей. Впоследствии на V съезде судей была принята новая редакция, которая действует и по настоящее время.
Действующий кодекс является важным элементом по обеспечению должного поведения и предупреждению противоправных проступков среди судей. [4].
За время прошедшее после V съезда в судебной системе, как и в стране в целом, произошли
кардинальные перемены, повысились требования к лицам, осуществляющим правосудие, и их
ответственности за надлежащее выполнение этой важной социальной функции. Значительные
изменения были внесены на законодательном уровне по вопросам судопроизводства и статуса
судей, были приняты кодексы этики другими органами страны и все это в совокупности, требует
обновления и совершенствования Кодекса судейской этики. Положения Кодекса, принятого в
2009 году, носят рамочный, оценочный характер. Устанавливая ряд формальных ограничений, он
не предлагает конкретные стандарты поведения судьи в той или иной ситуации. Ввиду этого
судьям, сложно четко ориентироваться, где та этическая грань, через которую переступать нельзя.
В связи с этим, в РК была создана рабочая группа по разработке Проекта Кодекса этики судьи,
содержащего новизну, касающейся структуры построения Кодекса, смысла многих понятий, положений и статей [5].
Выступая на VI съезде судей Республики Казахстан, Президент страны Н.А.Назарбаев,
подчеркнул особое значение вопроса эффективности судебной системы: «Важно повысить профессионализм судейского корпуса Казахстана. Безусловно, никто не может быть застрахован от
ошибок. Но цена ошибок в работе судей слишком высока для всего общества и каждого человека.
Судьям доверено действовать во имя справедливости от имени Закона, что налагает на них двойную ответственность…» [6].
Конституционный Закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан предусматривает, что судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение
законности при рассмотрении судебных дел; за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике; за грубое нарушение трудовой дисциплины (п.1 ст. 39). Председатели судов и председатели судебных коллегий судов могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей (п.2 ст.39). Отмена или
изменение судебного акта само по себе не влечет ответственности судьи, если при этом не были
допущены грубые нарушения закона, о которых указано в судебном акте вышестоящей судебной
инстанции [7].
К сожалению, ст.39 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» не дает понятие дисциплинарного проступка, а только перечисляет основания
дисциплинарной ответственности. В юридической же литературе четко определены основные
признаки дисциплинарного проступка, к которым относятся противоправность действия (или бездействия), нарушающего дисциплину в сфере государственной службы; наличие вредных последствий в широком смысле (социальных, экономических и др.) для учреждения, общества, государства; причинная связь между противоправным действием (или бездействием) и вредными последствиями; вина работника, его совершившего [8, 276].
К судьям могут быть применены следующие виды дисциплинарного взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) освобождение от должности председателя суда или председателя судебной коллегии за
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
4) освобождение от должности судьи по основаниям, предусмотренным законом [7].
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Эффективность применяемых дисциплинарных взысканий зависит от обоснованного определения состава дисциплинарного проступка, анализа его объективных и субъективных признаков, т.е. объекта и объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.
Учитывая, что дисциплинарные проступки затрагивают различные стороны служебной деятельности судьи, целесообразно классифицировать их по непосредственным объектам, выделив
три группы проступков: а) ненадлежащее исполнение судьей его трудовой функции по отправлению правосудия. Допущение нарушений при рассмотрении дел судьей может повлечь за собой
ущемление прав, интересов, чести, достоинства, личной неприкосновенности отдельных граждан,
интересов юридических лиц и государства; б) нарушение правил трудовой дисциплины, в том
числе режима рабочего времени, распорядка дня судей, правил обращения со служебными документами и т.д.; в) нарушение правил поведения судьи вне службы, а также этических требований,
предъявляемых к судье.
Соблюдение норм служебной этики является одной из основных обязанностей судьи. Наделение лица властными судебными полномочиями является выражением особого доверия со
стороны общества и государства, в связи с чем государство, вправе предъявлять и высокие требования к нравственности, этике и моральному облику судьи. Обоснованность данного утверждения, полагаем не должна вызывать сомнения. Аналогичное положение, сформулировано в разделе
1 ст. III Конституции США: «Судьи как Верховного суда, так и низших судов сохраняют свои
должности до тех пор, пока их поведение является безупречным...» [9]. Выразим солидарность с
мнением Д. Козак, считающего, что «нарушение судьей закона, допущение им волокиты, грубости, любого проступка, умаляющего авторитет судебной власти, есть свидетельство недостаточности существующих механизмов отбора кандидатов на должности судьей и (или) деформации
личности человека, получившего в руки государственную власть. Тогда как в «очищении» от подобного заинтересовано не только гражданское общество и государство, но и само судейское сообщество» [10, 10]
Так, решением дисциплинарно-квалификационной коллегии Акмолинского областного суда от 29.06.2001 года судья Степногорского городского суда М. был представлен на освобождение от должности судьи за совершение проступка, противоречащее судейской этике. Этот проступок выразился в том, что 21 декабря 2000 года он явился на работу с опозданием и в состоянии
алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес ответчицы, применил физическую силу в отношении секретаря судебного заседания. Посторонние лица пытались остановить
действия М., но последний оказал сопротивление и, схватив лежащее на столе шило, пытался нанести себе удар в область груди [11].
Кроме нарушения норм судейской этики дисциплинарным проступком Конституционным
законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» признается грубое нарушение трудовой дисциплины, под которым, понимается как ненадлежащее осуществление правосудия, так и несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка (опоздание на работу, прогулы и т.д.) Разделение законодателем двух элементов, входящих в понятие трудовой дисциплины, на два самостоятельных основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности
вызывает необходимость четкого определения содержания каждого из них.
К дисциплинарным проступкам также можно отнести несоблюдение установленных законодательством ограничений, связанных с пребыванием в должности судьи. Такие ограничения
перечислены в п.2 ст.28 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»: должность судьи несовместима с депутатским мандатом, с занятием иной оплачиваемой должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности,
осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа
или наблюдательного совета коммерческой организации. Судьи не могут состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку или против какой-либо политической партии [7].
Считаем, что целесообразно расширить данный перечень запретов, включив в него запрет
совмещать свою основную деятельность с любой даже безвозмездной работой, которая непосредISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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ственным образом связана с предпринимательской. Наиболее типичным видом такой безвозмездной деятельности является, например, консультирование работников коммерческих структур по
юридическим вопросам.
Интересны, на наш взгляд, рассуждения Б.Т. Жумагулова, считающего, что законодательно закрепленная возможность государственного служащего заниматься педагогической деятельностью требует конкретизации в связи с тем, что она может осуществляться не
только в организациях образования, но и индивидуально. Развивая свою мысль, этот автор делает
вывод о недопустимости для государственного служащего заниматься индивидуальной педагогической деятельностью, так как таковая должна рассматриваться как предпринимательская [12].
Указанная позиция представляется обоснованной.
На сегодняшний день установилась следующая практика внесения на рассмотрение Судебного жюри представлений о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей, нарушивших этические нормы поведения. В соответствии с Положением о Судебном жюри представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судьи, вносит председатель
областного или Верховного Суда, при этом по материалам о совершении судьей проступка, противоречащего судейской этике, решение Комиссии по судейской этике о признании факта нарушения судьей Кодекса судейской этики обязательно [4].
Судебное жюри по дисциплинарному делу, а также при рассмотрении материалов относительно судьи, чья профессиональная квалификация ставится под сомнение, выносит одно из следующих решений:
1) о наложении дисциплинарного взыскания;
2) о прекращении дисциплинарного производства;
3) о соответствии судьи занимаемой должности;
4) о принятии необходимых мер по повышению профессиональной квалификации судьи
(направление судьи на обучение, установление наставничества над судьей, организация стажировки в вышестоящем суде и другое);
5) о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности
[7].
Время диктует необходимость укрепления дисциплины и усиления ответственности судей,
поскольку эти вопросы непосредственно связаны с авторитетом судебной власти. Между уровнем
демократии, законности и правосудия в целом существует прямо пропорциональная зависимость:
чем выше авторитет суда, тем прочнее будет в стране законность, демократия и тем надежней
будет защита прав и свобод граждан. Однако вопрос привлечения судьи к дисциплинарной ответственности должен решаться взвешенно в целях воспрепятствования использованию таких мер
отдельными должностными лицами против «неугодных» судей.
Хотелось обратить внимание на основания приостановления полномочий судьи:
1) судья зарегистрирован кандидатом в Президенты Республики Казахстан, в депутаты
Парламента или маслихатов Республики Казахстан;
2) судья вступившим в законную силу решением суда признан безвестно отсутствующим;
3) дано согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности;
3-1) имеется решение Судебного жюри о необходимости прекращения полномочий судьи
по основаниям, предусмотренным подпунктом 11) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона;
4) при переходе на другую работу;
5) подано заявление об освобождении от должности судьи по собственному желанию. [7].
Представляется целесообразным дополнить ст.33 таким основанием, как рассмотрение
дисциплинарного дела, если основанием для его возбуждения является совершение проступка, не
совместимого с должностью судьи.
Статья 28 предусматривает, что судья обязан:
1) неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, быть верен
присяге судьи;
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2) при выполнении своих конституционных обязанностей по отправлению правосудия, а
также во внеслужебных отношениях соблюдать требования судейской этики и избегать всего, что
могло бы опорочить авторитет, достоинство судьи или вызвать сомнения в его честности, справедливости, объективности и беспристрастности;
3) противостоять любым проявлениям коррупции и попыткам незаконного вмешательства
в деятельность по отправлению правосудия;
4) соблюдать тайну совещания судей [7].
Думаем, что существует необходимость дополнить Конституционный закон нормой, определяющей обязанность судьи принимать меры по профессиональной подготовке и повышению
своей квалификации.
С учетом характера особого статуса и специфики деятельности судьи, следует разработать
эффективные методики по оценке морально-нравственных качеств кандидатов в судьи, так как
психологическая и моральная готовность кандидата является одним из наиболее важных критериев профессионального судьи. «Судьи должны помнить, что они всегда на виду, стороны процесса
изучают и оценивают каждый его жест, взгляд, слово. Требования к этике его поведения должны
содержать понятия о его уравновешенности, спокойствии, выдержанности, терпимости, что в
свою очередь, будет свидетельствовать о беспристрастности, объективности судьи, и о его профессионализме» [5].
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPTUAL DEVICE OF THE LAW OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN "ON SUPPORT OF THE USE OF RENEWABLE ENERGY
SOURCES"
Nurekeshov Talap Kairatovich
Kazakh Humanitarian Law Innovation University, Kazakhstan
Аbstract: This article discusses the problems of using renewable energy sources in the Republic of Kazakhstan.
Analyzed the characteristic features of the economic and organizational bases of stimulating the use of renewable
energy. The necessity of using “clean” electricity in the market and during its transmission, as well as the support of
state-controlled.
Keywords: renewable energy sources, “biomass”, “biogas”, wind farms, geothermal energy.

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ПОДДЕРЖКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Нурекешов Талап Кайратович
Докторант, КазГЮИУ-г.Семей, Казахстан
e-mail: nurekechovt@mail.ru
Резюме. В данной статье рассмотрены проблемы использования возобновляемых источников энергии в Республики Казахстан. Проанализированы характерные особенности экономических и организационных основ
стимулирования использования ВИЭ. Выявлена и обоснована необходимость использования «чистой» электроэнергии на рынке и при ее передаче, а также поддержку контролируемую государством.
Ключевые слова: возобновляемые источников энергии, «биомасса», «биогаз», ветроэлектростанции», «геотермальная энергия».

Введение. В целях поддержки использования возобновляемых источников энергии 4 июля
2009 года был принят Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых
источников энергии» [1].
Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» установил правовые, экономические и организационные основы стимулирования использования ВИЭ для производства электрической и тепловой энергии и определяет меры их поддержки.
Законом предусматриваются ряд мер по поддержке возобновляемых источников энергии, в
том числе: резервирование и приоритет при предоставлении земельных участков для строительства объектов возобновляемых источников энергии; обязательства энергопередающих организации по покупке электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников
энергии; освобождение возобновляемых источников энергии от платы за транспорт электроэнергии по сетям; поддержка при подключении объектов по использованию возобновляемых источников энергии к сетям энергопередающей организации, предоставление физическим и юридическим
лицам, осуществляющим проектирование, строительство и эксплуатацию объектов по использованию возобновляемых источников энергии, инвестиционных преференций в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях.
В частности, рассматриваемый Закон предусматривает предоставление инвестиционных
преференций для проектов ВИЭ, приоритетность использования «чистой» электроэнергии на
рынке и при ее передаче по сетям, а также поддержку через систему сертификатов, контролируемую государством.
Несмотря на сравнительно небольшое содержание закона «О поддержке использования
возобновляемых источников энергии» (всего 12 статей), за 9 лет закон обновлялся 22 раза. Это
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говорит о важности закона для государства и частного бизнеса, так как каждая поправка обусловлена интересами политиков, энергетиков и иных заинтересованных лиц.
Актуальность исследования. В статье 1 представлен понятийный аппарат Закона
Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (далее
- Закон), т.е. даются определения основных категорий, используемых в настоящем Законе.
В момент принятия закона в данной статье были представлены четырнадцать определений. С развитием отношений по альтернативной энергетике в Казахстане, появились
новые категории, которые были включены в содержание данной статьи законами о внесении изменений и дополнений от 13.06.13 г. № 102-V); от 04.07.13 г.; от 29.09.14 г. № 239-V; от
28.04.16 г. № 506-V, от 11.07.17 г. № 89-VI.
В частности, последним из указанных законов был введен механизм аукционных торгов
при отборе проектов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии и определение аукционных цен электрической энергии, производимой объектами
по использованию возобновляемых источников энергии, в связи с чем в ст.1 Закона появились
новые понятия «аукционная цена», «аукционные торги», «организатор аукционных торгов», «квалифицированные условные потребители».
Также законодатель счел необходимым выделить и ввел в оборот понятие «возобновляемые источники энергии казахстанского производства», «установка с использованием возобновляемых источников энергии», «резервный фонд».
В целом рассматриваемая статья дает представление об общих понятиях в области
возобновляемых источников энергии, однако имеет ряд недостатков:
Первое. Здесь отсутствует ряд важных понятий, имеющих непосредственное отношение к
возобновляемым источникам энергии, - «биомасса», «биогаз», «ветроэлектростанции», «геотермальная энергия», «малая гидроэнергетика», «солнечная электростанция».
Одной из причин тому является недостаточно полное содержание самого Закона, который
практически не раскрывает особенности всех видов возобновляемых источников энергии.
Еще одна причина – отдельное регулирование отношений, связанных с использованием
биогаза, которые регулируются Законом РК «О государственном регулировании производства и
оборота биотоплива» [2].
Второе. В определениях понятий встречаются термины, требующие дополнительного толкования и обращения к другим правовым актам, например, к Приказу Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии» от 9 ноября 2016 года № 482 [3], в
котором указан Перечень энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии (пп.1-3), к Приказу Министра энергетики Республики Казахстан «Об определении расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии» от 31 марта 2015 года № 256 [4], где в качестве такового указано товарищество с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (пп.4),
к Приказу Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства
энергетики Республики Казахстан» и его территориальных органов» от 7 октября 2014 года № 42
[5], так как именно этот комитет является уполномоченным органом по реализации государственной политики в области поддержки использования возобновляемых источников энергии (пп.7), к
Постановлению Правительства Республики Казахстан «Вопросы Министерства энергетики Республики Казахстан» от 19 сентября 2014 года № 994, которое раскрывает компетенцию так называемого «уполномоченного органа» - Министерства энергетики Республики Казахстан (пп.11) [6].
Полагаем, что статью 1 Закона следует дополнить новыми пунктами:
- «биомасса – совокупная масса биологического происхождения»;
- «биогаз – газ, получаемый в результате брожения органических отходов животноводства
и растениеводства, а также бытовых отходов»;
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- «ветроэлектростанция – комплекс различных сооружений и оборудования, использование которых позволяет преобразовывать энергию ветра в электроэнергию»;
- «геотермальная энергия – тепловая энергия, образующаяся за счет расщепления радионуклидов в результате физико-химических процессов в недрах земли» (теплота почвы, грунтовых
вод, рек и водных объектов)»;
- «малая гидроэнергетика – отрасль энергетики, основанная на преобразовании гидродинамической энергии воды для установок мощностью до тридцати пяти мегаватт в электрическую
энергию»;
- «солнечная электростанция – комплекс различных сооружений и оборудования, использование которых позволяет преобразовывать энергию ветра в электроэнергию».
Что касается терминов, которые отсылают к другим нормативным актам преимущественно
ведомственного характера, считаем необходимым конкретизировать их и в самом Законе «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» четко указать субъектов:
расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии – товарищество с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»;
уполномоченный орган по реализации государственной политики в области поддержки
использования возобновляемых источников энергии – Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан;
уполномоченный орган – Министерство энергетики Республики Казахстан.
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Применение стартовых культур в производстве мясопродуктов
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы использования заквасок при производстве мясопродуктов.
Ключевые слова: закваски, микрофлора, органолептические свойства.

Введение. Проведенные в начале XX в. исследования показали, что при традиционной технологии изготовления сырокопченых и сыровяленых мясных изделий молочнокислые бактерии
играют определяющую роль в формировании характерного качества готового продукта. Эту первостепенную роль изучили в США Z. Jensen и Z. Paddock, где в 1940 г. были разработаны патенты
на Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis и Lactobacillus fermenti в качестве стартовых культур [1].
Lactobacillus plantarum относится к стрептобактериям и является слабым кислотообразователем. Оптимальная температура роста составляет 30°С. Стрептобактерии характеризуются ростом при 15°С и отсутствием или очень слабым ростом при 45°С [2,C.47]. Lactobacillus plantarum
осуществляет расщепление глюкозы по гликолитической схеме Эмбдена-Мейергофа [3,C.255].
Lactobacillus fermenti представляет собой гомоферментативные молочнокислые палочки
группы бета-бактерий. Это очень слабые кислотообразователи, их свойства близки к свойствам
ароматобразующих молочнокислых стрептококков [4,C.309].
Финскими учеными Niinivaara была разработана научная теория инокуляции микрококков
и практического использования стартовых культур. В мясной промышленности широкое применение нашли Pediococcus cerevisiae, первые два штамма в качестве закваски, вторые два – в качестве ароматобразующего вещества.
Pediococcus cerevisiae впервые начали использовать в 1957 г. в качестве бакпрепарата.
Снижение рН при выработке сырокопченых и сыровяленых колбас позволяет значительно ускорить процесс их созревания [5,C.96]. Штамм Pediococcus cerevisiae Рс30 используется в мясной
промышленности в качестве закваски и ароматобразующего вещества. С его помощью можно регулировать показатель рН путем дозирования добавки углеводов, а также продолжительность
свертывания и количество летучих кислот.
Некоторые американские фабрики при изготовлении летних видов колбас типа сервелата,
салями применяют чистую культуру Pediococcus cerevisiae. При добавлении сахара она способствует образованию молочной кислоты и придает колбасам специфический, свойственный ей аромат. При применении указанной культуры технологический процесс изготовления колбасы сокращается до 48 часов, тогда как обычно ее до копчения выдерживают при температуре (7-10)°С в
течение 3-7 дней, а затем коптят при (27-44)°С в течение 2-3 дней (9,10).
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Актуальность исследования. При изучении ведущей микрофлоры при производстве мясопродуктов исследователями было установлено, что микрофлора исследованных сырокопченых,
сыровяленых колбас, копченых окороков, рассолов представлена главным образом молочнокислыми бактериями [6,C.254-257]. Преобладание молочнокислых бактерий в готовом продукте дает
основание отводить им важную роль в ферментации сырых колбас и соленых мясопродуктов. В
связи с этим последующий поиск велся с целью выделения психрофильных молочнокислых микроорганизмов. Так были выделены атипичные молочнокислые бактерии: Lactobacillus sake (Lactobacillus sakei) и Lactobacillus curvatus, совместное использование которых с типичными лактобактериями ускоряло процесс созревания и повышало показатели качества ферментированных
мясных изделий [7,С. 9-17]. Характерным признаком этих видов молочнокислых микроорганизмов является наличие каталазы и нитритредуктазы. Оба фермента представлены двумя формами –
гем-зависимая и гем-независимая. К примеру, гем-зависимая нитритредуктаза расщепляет нитрит
до окиси азота, что благоприятно сказывается на цветообразовании мясного сырья. Однако наличие этих ферментов не является типичным, и подобная активность наблюдается обычно у «диких»
штаммов этих микроорганизмов. Отмечена высокая антагонистическая активность этих двух
штаммов по отношению к условно-патогенной микрофлоре и возбудителям порчи.
Молочнокислые палочки Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus имеют большое
промышленное значение. Их применяют при производстве многих молочных продуктов и полусухих сырокопченых колбас. Устойчивость их к кислоте и соли, способность развиваться при различных температурах, наличии и отсутствии воздуха способствуют распространению молочнокислых палочек. Эти микроорганизмы – активные кислотообразователи. Культурам Lactobacillus
acidophilus и Lactobacillus bulgaricum свойственен гомоферментативный тип молочнокислого
брожения. Установлено, что высокая ацидофильность молочнокислых палочек, рН 3,0-3,5, зависит от накопления в клетках бактерий большого количества рибофлавина, способствующего процессам дыхания клетки. Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus bulgaricum обладают высокой протеолитической активностью.
По степени гидролиза казеина молочнокислые палочки выстраиваются в ряд в сторону
уменьшения: Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticum, Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum и т.д. В отличие от молочнокислых стрептококков молочнокислые палочки обладают более выраженной ферментативной протеолитической
системой, имеют развитый комплекс пептидаз и протеиназ. В результате они переводят до 2530% казеина в растворимую форму [8].
Во ВНИИМПе был определен психрофильный, галотолерантный, денитрифцирующий
штамм Paracоccus denitrificans var. halodentrificans. Первоначально область применения этого
штамма была определена как стартовая культура при посоле свиных и говяжьих копченостей.
Разрыв в температурном оптимуме развития этих микроорганизмов позволяет выделенному
штамму эффективно редуцировать нитрит натрия до активации молочнокислых микроорганизмов.
Это важно в связи с тем, что молочнокислые микроорганизмы обладают выраженным антагонизмом не только по отношению к штамму Paracоccus sp., но и по отношению к самому процессу денитрификации за счет снижения рН. При этом в сырье накапливается окись азота, которая в условиях дальнейшего снижения рН обеспечивает наиболее благоприятные условия для протекания
реакции цветообразования [9, С.33-35].
С точки зрения ароматообразования представляет интерес разработка Датского мясного
института – стартовая культура Moraxella phenylpyruvica. Это психрофильная культура – факультативный анаэроб, что позволяет ей активно развиваться в толще продукта и как показали исследования, продуцировать вещества, являющиеся предшественниками аромата.
Наряду с традиционными бактериями, такими как Lactobacillus и Pediococcus, в состав
стартовых культур американские технологи включают Micrococcus, которые обладают способносISSN: 1311 2864, volume 33 (1), 2018
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тью восстанавливать нитраты в нитриты, при этом улучшают вкус и цвет готовых колбасных изделий [10, С. 15-18].
W. Danner, P. Hammes установили, что ферментация в мясном фарше для сырокопченых
колбас улучшается, если добавить штамм Lactobacillus plantarum NRRL – В-5461 как источник
образования молочной кислоты. Рекомендуется его смесь с культурами Pediococcus cerevisiae,
Streptococcus lactis, Leuconostoc citrovorum, Streptococcus diacetilactis [5].
R. Olsen и H. Rothchild установили, что ферментацию мясного фарша можно ускорить и
проводить таким образом, чтобы контролировать вкус и величину рН, если инокулировать в фарш
замороженную концентрированную культуру Pediococcus cerevisiae с количеством клеток 109
КОЕ в мл вместе со стабилизирующим реагентом, например глицерином, и питательной средой
(6).
В ФРГ для производства сырокопченых колбас применяют бактериальные препараты
Bactoferment 61, Duploferment H, Pokelferment 77, в состав которых входят дентитрифицирующие
микрококки и микроорганизмы, продуцирующие молочную кислоту, которые, в свою очередь,
улучшают образование и стабилизацию цвета, снижают содержание нитрита, улучшают качество
и сокращают процесс изготовления колбас (9).
В Италии для изучения органолептических свойств сухих колбас в качестве заквасочных
культур были опробованы штаммы Micrococcus sp., Lactobacillus plantarum.
В Англии для производства ферментированных колбас типа Лефкас используют заквасочные культуры Lactobacillus и Micrococcus в соотношении 50:50(184). Интересен опыт Болгарии,
ФРГ, Франции по использованию в стартовых культурах микрококков. Сырокопченые колбасы с
большим содержанием микрококков обладают тончайшим запахом, нежным и даже пикантным
кисловатым вкусовым оттенком, что считается критерием высокого качества многих сырокопченых колбас.
Участие микрококков в процессе образования аромата исследователи связывают с высокой
биохимической активностью этих микроорганизмов. Под действием их протеолитической активности белки расщепляются на свободные аминокислоты – важные компоненты во вкусообразовании. Под влиянием их липолитической активности образуются летучие низкомолекулярные жирные кислоты, которые могут окисляться до перекисей, а последние под действием каталазной активности микрококков превращаются в карбоксильные соединения, способствующие вкусообразованию продукта [11,C.32].
Специализированными предприятиями США, Испании, ФРГ выпускается ряд бактериальных препаратов, содержащих кокки. SAGA-1 и SAGA-III представляют собой смешанную
культуру бактерий Pseudomonas acidilactici и Lactobacillus. SAGA-444 – это чистая культура бактерий Micrococcus varians, применяемая для сырокопченых колбас. SAGA-75 содержит холодостойкие педиококки, которые рекомендуются для инокулирования в колбасы, созревающие при
низких температурах.
В исследованиях В. В. Хорольского с соавторами выявлен положительный эффект применения ароматобразующего, солеустойчивого штамма Lactobacillus plantarum 22П и денитрифицирующего Micrococcus caseolyticus 883 при производстве сырокопченых колбас. Смесь бактериальных культур усиливающих действие друг друга, обеспечивает интенсификацию образования
окраски и ее стабилизацию, снижение содержания остаточного нитрита, что в целом повышает
качество и гигиеническую безопасность нитрита [10, С. 15-18].
Н. К. Журавской и др. был использован сухой бактериальный препарат, представляющий
собой концентрат молочнокислых бактерий и микрококков. Установлено, что под действием стартовых культур происходило ингибирование как естественной микрофлоры, так и развитие
Streptococcus aureus, P. Aeruginosa, незначительное снижение рН, что практически не сказывалось
на органолептических показателях, влагосвязывающей способности и выходе продукта [12, С.3637].
ISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 33(1), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (1), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (1), 2018

149

Для производства мясных изделий созданы бактериальные препараты «Лактоплант» и
«Микрок», соответственно ТУ 9291-001-020686647-93 и ТУ 9291-002-02068647-93. «Лактоплант»
разработан на основе молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum штаммов 31 и 32. Препарат
«Микрок» представляет собой денитрифицирующий микрококк Micrococcus caseolyticus 38. Стартовые культуры молочнокислых бактерий и микрококка вносят в соотношении 1:1:1 на стадии
посола мясного сырья одновременно с посолочными ингредиентами [13, С. 10].
Учеными ВНИИМПа доказана целесообразность использования в качестве стартовых
культур Micrococcus caseolyticus и Achr. Quttatus, позволяющих улучшать качество мясопродуктов
и сократить процесс их изготовления. Авторы указывают, что применение этих культур в сочетании с молочнокислыми бактериями Streptococcus lactis, Lactobacillus plantarum приводит к увеличению свободных аминокислот в продукте и позволяет ускорить денитрификацию нитрита до
окиси азота, обеспечивая более стабильную окраску и улучшая вкусо-ароматические свойства
продукта [14, С.99].
Данные Д. Кьосева показывают, что внесение закваски Lactobacillus plantarum при производстве «луканки» способствует заметному снижению величины рН и увеличению количества
молочной, пировиноградной кислот, диацетила и ацетоина [15,C.25].
М. Рей, исследуя сыровяленые колбасы, изготовленные со Streptococcus diacetilactis и Lactobacillus plantarum и их смесью, обнаружила более быстрое снижение величины рН по сравнению
с контролем и накопление молочной кислоты, что способствовало угнетению нежелательной микрофлоры [8].
Совместными работами исследователей ВНИИМПа и МГУПБ создана технология сырокопченых колбас с использованием культур Lactobacillus plantarum. Введение Lactobacillus
plantarum в фарш способствовало отмиранию бактерий группы кишечной палочки, при этом продукт приобретал своеобразный вкус и аромат. Использование этой культуры в производстве
сыровяленых колбас приводит к увеличению полипептидного иостаточного азота и количества
свободных аминокислот. Интенсификация процесса созревания сыровяленых колбас при добавлении в фарш Lactobacillus plantarum сопровождается незначительным усилением процессов гидролитического процесса распада и агрегации белков фарша.
Л. Н. Герасимовой и И. В. Лагодой разработан бактериальный препарат БП-ВКК для варено-копченых колбас. В его состав входят молочнокислые и мезофильные стрептококки:
Lactobacillus acidophilus 18а, Lactobacillus delbrueku subsp. Bulgaricum 7n, Lactobacillus delbrueku
subsp. bulgaricum Г4, Streptococcus lactis subsp. diacetilactis 899. Установлено, что применение бактериального препарата ускоряет протекание структурно-механических и биохимических процессов, способствует улучшению качества колбас за счет усиления выраженности вкуса, аромата,
формирования более плотной, нежной консистенции и стабилизации цвета [16,C.48].
В лаборатории фирмы R. Muller (Германия) при производстве сухих колбас испытана новая
бактериальная культура – Lactobacillus pentosus. Для сравнения технологического эффекта использовали несколько других культур: Petrostreptococcus parubus, Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici, а также их сочетания со Streptococcus carnosus MIII. Во всех вариантах испытания микроорганизмов наилучшие результаты получены в случае применения Lactobacillus
pentosus. Эффект выражался в быстром снижении рН, получении колбасы привлекательного цвета, нежно-кисловатого вкуса и с хорошо выраженным мясным ароматом [17, С.23-24].
Оптимальные варианты по органолептическим показателям получены при использовании
смешанной закваски, содержащей 90% Streptococcus carnosus и 10% Lactobacillus plantarum, в частности при производстве турецких сырокопченых колбас, удовлетворительные результаты получены также с культурой Pediococcus pentosaceus.
В Португалии для сокращения процесса созревания салями применяют штаммы
Staphylococcus xylosus и Pediococcus pentosaceus. Ферментация при рН 5,8-5,9 протекает за 5 суISSN: 1311 2864, volume 33 (1), 2018
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ток. Понижение величины рН обеспечивает микробиологическую консервацию и улучшает физические и органолептические характеристики продукта.
Изучена роль стартовых заквасок – Lactobacillus plantarum 4045, Staphylococcus sp., Lactobacillus plantarum 4045 + Micrococcus 12 и Lactobacillus plantarum 4045 + Staphylococcus sp., и
эндогенных ферментов мяса в процессе липолиза в сухих ферментированных колбасах. Образцы с
Lactobacillus plantarum имели самые низкие значения рН, однако содержание свободных жирных
кислот было выше в инокулированных образцах по сравнению с контролем, преимущественно в
процессе липолиза важную роль играют эндогенные ферменты мяса.
К такому же выводу пришли их соотечественники, изучаявлияние таких заквасочных культур, как: Staphylococcus xylosus (STX - 7) и Micrococcus varians (MCV 13) – в качестве липолитических заквасочных культур, а в качестве нелиполитических штаммов Staphylococcus carnosus M17 и Micrococcus varians (НCV-4) на выделение свободных жирных кислот в ферментированных
колбасах.
Разработан патент на производство сырокопченых колбас, предусматривающий приготовление фарша с внесением бактериальной смеси, состоящей из молочнокислых бактерий вида
Lactobacillus plantarum и денитрифицирующих микрококков, отличающийся тем, что из молочнокислых бактерий используют штамм Lactobacillus plantarum (ГНЦА №2164) и дополнительно
штамм Lactobacillus casei (ГНЦА № 2163), а из денитрифицирующих микрококков – штамм
Micrococcus varians (ГНЦА №2165). Бактериальную смесь вводят в количестве 0,035-0,05% от
массы фарша, а соотношение микроорганизмов составляет 1:1:1.
Для производства ферментированных колбас при пониженных температурах (до 15ºС)
предложены две новые молочнокислые культуры (Flora carn L-5 и L-6), способные осуществлять
процесс ферментирования как при пониженных, так и при традиционных температурах (20-25ºС).
Культуры могут быть использованы и при производстве колбас без температурно-влажностного
контроля. Предложена новая культура Flora carn L-2, позволяющая увеличить сроки хранения вакуум упакованного мяса на 1-2 недели. Культура, наносимая на мясо перед упаковкой, ингибирует
рост газообразных бактерий, а также микроорганизмов, продуцирующих вещества с неприятным
запахом.
Кроме того, был проведен отбор индивидуальных культур Flora carn SL (Staphylococcus
carnosus, Lactobacillus pentosus); Flora carn SPX (Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus xylosus);
Flora carn-1 (Flora carn SPX – те же штаммы) для быстрого и надежного производства сырокопченых колбас. Исследования, проведенные с датской салями, показали, что использование препарата Flora carn-1 способствует наибольшей интенсификации процесса сушки и ускорению стабилизации по активности воды. Длительность обработки сырокопченых колбас по сравнению с использованием двух других культур сокращается на неделю.
Экспериментальному исследованию были подвергнуты бактерии группы Lactobacillus
acidophilus-Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus anylovorus, Lactobacillus
gallinarum, Lactobacillus gasseri и Lactobacillus joynsony, используемые для ферментации модельных образцов колбасных изделий из свинины в течение 24-48 часов при 37ºС. Лучшие результаты достигались при введении в заквасочные культуры Lactobacillus asseri, которые устойчивы к
действию кислоты желудочного сока и желчным кислотам. Вместе с тем молочнокислые бактерии
обладают специфической терапевтической активностью – антимикробным, противоопухолевым
действием.
Изучено действие микроорганизмов заквасочных культур на разрушение остатков гексахлорбензола и других хлорорганических пестицидов в процессе приготовления сухих колбас. Установлено, что среди предложенных микроорганизмов соединений Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus и Micrococcus varians лишь Micrococcus varians обладает способностью разрушать значительные количества хлорорганических веществ, в то время как технологический процесс не оказывает существенного влияния на содержание остатков пестицидов в продукте [18].
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Исследовано влияние штаммов Lactobacillus casei CRL 705, обладающих протеиназной и
аминопептидазной активностью в отношении синтетических субстратов, на гидролитическое
расщепление саркоплазматических и миофибриллярных белков мышечной ткани свиней. Установлено, что протеиназная активность клеток вызывает расщепление большого числа связей в
молекулах саркоплазматических белков. Подобная направленность отмечена при использовании
бесклеточных экстрактов и особенно их комбинаций.
Изучена возможность использования бактерий вида Lactobacterium coprostanoligenes с добавлением (или без) бактерий рода Lactobacillus в качестве стартовой культуры, снижающих уровень холестерина при производстве колбасных полуфабрикатов из свинины и баранины. Результатом исследований явилось снижение рН и уровня холестерина в образцах с бактериями [18].
Разработан способ ферментации мясопродуктов, например салями и других видов сухих
или полусухих колбас, с целью улучшения вкуса и аромата. Добавление к телятине, свинине, говядине, содержащим нитрит натрия и углеводы, стартовых культур Lactobacillus lactis NRRL – B –
21904 и Lactobacillus maltaromicus ATCC 27865, продуцирующих 3-метилбутаналь из лейцина, и
культур Pediococcus pentosaceus, Pediococcus cerevisial или Micrococcus varians в концентрациях
106 – 1012 клеток/мл, продуцирующих молочную кислоту и содержащих 0,01-1500 ч/мин, солей
марганца, стимулирует процесс ферментации, оптимальными условиями проведения которого
являются рН, t≤15,6º-26,7ºС, τ=20 суток.
Фирма Gewurzmuller при производстве колбас «попольски» и «вестфальской меттвурст»
применяет бактериальную культуру Saya, которая улучшает окраску продукта и оказывает благоприятное воздействие на связанность, консистенцию и вкус колбасы; при производстве сырокопченых колбас – Bitec LS 25 – культуру, фирма Indasia – rowu – Ferm, фирма AVO – микрококки
и лактобациллы, фирма Christian Hansen – лактобациллы, а Moguntia – новую специально разработанную культуру [19].
Улучшение консистенции готового продукта достигается введением смеси бактериальных
культур Lactobacterium acidophillum и Streptococcus thermophillus, которые обладают протеолитической активностью за счет выделения протеолитических ферментов, гидролизующих мышечную
и соединительную ткани за короткий промежуток времени.
Ингибирование микрофлоры достигается за счет выраженных антибиотических свойств
Lactobacterium acidophillum и Streptococcus thermophillus, которые продуцируют антибиотические
вещества, подавляющие рост бактерий группы кишечной палочки, протея и стафилококков. В
составе закваски культуры Lactobacterium acidophillum имеют титр антагонистической активности
10-1- 10-2 , Streptococcus thermophillus – 10-3 [20, С. 35-36].
Получение высококачественного продукта из низкосортного мяса, содержащего значительное количество неполноценных белков, достигается введением смеси культур бактерий: Micrococcus caseoliticus ВКЛМ-В-1619, Lactobacillus plantarum ВКЛМ-В-1617 в соотношении 1:1:1 из расчета 20-50 млн. клеток на 1 кг сырья, которые являются мезофильными микроорганизмами и интенсивно растут при температуре от 12º до 19ºС.
Изобретен способ производства сырокопченых колбас, сущность которого заключается в
том, что для ускорения процесса созревания в фарш вводят бактериальный препарат, состоящий
из молочнокислых палочек Lactobacillus plantarum штамм № 435, Lactobacillus casei штамм 5/1-8 и
денитрифицирующего микрококка Micrococcus varians штамм 80 в соотношении 1:1:1, в количестве от 0,035 – до 0,05% от массы фарша.
Во ВНИИМПе совместно с ИБФ РАН разработан новый бактериальный препарат ПБ-МП,
действующей основой которого являются два штамма лактобактерий – Lactobacillus plantarum и
Lactobacillus casei, а также денитрифицирующий микрококк – Micrococcus varians. Препарат ПБМП обладает высокой кислотообразующей и продуцирует большое количество четырехуглеродных соединений, что позволяет создавать выраженный вкус и аромат мясного продукта. Он
обладает также антибиотической активностью в отношении бактерий группы кишечных палочек,
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тем самым способствуя подавлению роста санитарно-показательной микрофлоры в процессе ферментации продукта (100).
Установлено, что рост патогенных культур Staphylococcus aureus, Staphylococcus thyfimurium, Listeria monocitogenes практически не подавляется при снижении температуры созревания с
25º до 20ºС в турецкой сырокопченой колбасе и лишь незначительно замедляется в присутствии
заквасочной культуры Staphylococcus carnosus MIII DSM №1952. Значительного подавления патогенных микроорганизмов удалось достичь при использовании комплексной закваски
Staphylococcus aureus и Lactobacillus plantarum L 74 DSM №1954 в соотношении 9:1 [21, С. 102].
Bem Z. пришел к выводу, что добавленное к твердокопченым колбасам количество стартовых культур должно быть достаточным для обеспечения безопасности готового продукта. Так, 1
г фарша должен содержать минимум 106-107 клеток стартовых культур. Также требуется добавление в посолочную смесь сахара при использовании стартовых культур для повышения их биохимической активности.
Установлено, что биомасса Lactobacillus plantarum полностью подавляет рост суточных
культур Escherichia coli, Bacillus subtilis, а также плесневых грибов Penicillium gladioli на оболочке
колбасных изделий, не изменяя их химического состава [22, С.16].
Изучена возможность использования бактериоциногенного штамма Lactobacillus sakei СТС
494, продуцирующего сакацин, для предотвращения роста Listeria в сырых и вареных мясных
продуктах, упакованных в различные газовые среды. Большое количество сырокопченых колбас с
доброкачественной плесенью производят в Румынии (100%), Венгрии (80%), Испании (50%). При
росте плесневых грибов продукты обмена веществ и ферменты, свойственные грибам, проникают
через оболочку и способствуют образованию специфического аромата колбасы.
Промышленным способом изготовляют чистые культуры микроскопических (плесневых)
грибов с известными благоприятными свойствами, которые могут быть причислены к стартовым
культурам за счет достижения определенного специфического качества продукции.
Микроскопические грибы, благодаря продуцируемым специфическим ферментам, придают
колбасе характерные и желательные вкус и аромат, влияют на консистенцию, а также на ход созревания сырокопченых колбас; на формирование качества колбас с доброкачественной плесенью
влияют продукты распада протеолитических ферментов и амилазы, которые ими продуцируются.
Весьма важно отметить положительное действие у Penicillium candidum, Penicillium roquerforti и
Penicillium nolvioversis в первую очередь за счет липолитических ферментов, которые принимают
участие в образовании острого вкуса.
Penicillium candidum образует конидии чисто белого цвета и серовато-белый налет мицелия, рост от среднего до хорошего, фаза прорастания 3-4 суток. Penicillium roquerforti образует
голубые конидии и налет мицелия от темного до серого цвета, очень хороший рост, фаза прорастания 2-3 суток. Penicillium nolvioversis хорошо прорастает в течение 3 суток с образованием серовато-белого плотного налета.
Отечественными учеными рассмотрены области применения биополимеров в пищевой
промышленности, а также возможности использования препарата Леван в производстве колбасных изделий. Продуцент Левана – почвенный микроорганизм из рода Azotobacter vinelandii.
Леван относится к новым комплексным препаратам группы эубиотиков, легкоусвояемый и экологически безопасный субстрат, потенциальный источник фруктозы для макроорганизма, продукт
микробиологического синтеза. Количество используемого препарата обусловлено его свойствами:
он хорошо продуцирует развитие молочнокислой микрофлоры, которая в связи с этим может накапливаться в избыточных количествах.
В ФРГ разработан и внедрен в производство фирмой R. Muller бактериальный препарат
«Edelschimmel Kulmbach 72», который представляет собой выделенную культуру Penicillium
nolvioversis, выпускаемый в виде сухого или жидкого концентрата, технология применения заключается в первоначальном растворении препарата в воде и погружении в него колбасных батонов. Препарат обеспечивает нормальное формирование цвета, выраженный вкус и аромат. ПлеISSN: 1311 2864, volume 33(1), 2018
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сень, равномерно покрыающая поверхность колбасы, предотвращает развитие нежелательной
микрофлоры и увеличивает срок хранения готового продукта.
В исследованиях В. В. Хорольского с соавторами с целью улучшения качества сыровяленых колбас апробирован гриб Penicillium canescens. Поверхность колбас обрабатывалась суспензией гриба, при этом получен достаточно плотный слой мицелия белого цвета, который благоприятно влияет на качество готового продукта [23].
В последние годы все большую популярность приобретает использование молочнокислых
бактерий в биологически активных добавках. Так, диетическая добавка для мясных продуктов
представляет собой ограниченное сочетание минерального компонента порошка яичной скорлупы
и симбиотической закваски или молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum – бактериальный
препарат «Лактоплант» для ферментации мясного сырья.
Установлено, что измельченная яичная скорлупа является фактором роста и развития микроорганизмов, стимулирует протекание основных биохимических реакций компонентов мясного
фарша. Для мясных продуктов, подвергающихся тепловой обработке, разработан способ получения натурального пищевого комплекса из растительного сырья, источника питательных веществ и
микроорганизмов. По предлагаемому способу пищевую добавку готовят из измельченных моркови, капусты, пшеничных отрубей, ферментируют культурами бифидобактерий Bifidobacterium
adolescentis, пропионовокислых бактерий Propionibacterium shermanii, молочнокислых бактерий
Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus plantarum. После ферментолиза в добавке сохраняется
высокая концентрация клеток 107 КОЕ/г бактерий, 109-1010 КОЕ/г остальных бактерий.
Продукты метаболизма бактерий существенно снижают рН овощного субстрата и трансформируют состав незаменимых аминокислот, при этом увеличивая долю лейцина, изолейцина,
треонина [24, С. 41-42]. Анализ литературных данных свидетельствует о широком применении
бактериальных культур в производстве мясных продуктов. Тем не менее, вызывают интерес работы по использованию новых видов и штаммов микроорганизмов.
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Aims and scope: Development of technical and life sciences continues to grow rapidly. It is essential that the
dissemination of information related to this development follows the same dynamics. The jornal "Announcements
of the Union of Scientists - Sliven" performs precisely this role, providing visible environment for crossfertilization of ideas and knowledge to be used in research and development programs. The journal offers its
readers a broad look at all branches of technical, social andhealth and nature-mathematical sciences. It publishes
articles from the widest possible range of authors, both in terms of professional experience and country of origin.
Guide for authors:“Announcement of Union of Scientists - Sliven” is devoted to original research articles that
present a clear exposition of significant aspects of contemporary science. Primary emphasis is placed on high
quality works that has neighter appeared in, nor are under review by other journals. It is recommended the language of publication to be English, but publications in Bulgarian, Russian, German or French shall also be permitted. The journal maintains strict refereeing proceduresand the acceptance of manuscripts for publication depends
strongly on the recommendations of an anonymous reviewer and the supervising editor. The publication of the
articles does not necessarily mean that the editorial board agree with the points of view of their authors.
Submission of Manuscript: The authors should prepare their papers using standart word processing program and
sent them electronically to e-mail: izv_su_sliven@abv.bg. If email submission is not possible, please send an electronic version on disk to the postal address of the publisher.
Manuscript preparation: The article begins with one-column text that includes a title (no abbreviations), authors
(without academic degrees), an abstract (no more than 20 lines) and key words in the language of the article. Then
it follows the presentation of the body of the article in two-column text that includes cited literature and information about the authors with their full postal and e-mail addresses, academic positions and workplaces. Finally it
comes one-column text that includes the title of the article, authors with their e-mail addresses, abstract and keywords of the English language. The use of 12 pt fonts is required and all pages are to be numbered. The typing area
should not exceed 18 cm x 25 cm. The references should be cited in Roman script. If there are sources in Cyrillic
script, they should be presented in Roman script eighter with translation into English, or by transliteration.The
editors reserve the right to edit manuscripts when necessary.
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. Списанието „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 програми. Списанието предлага на своите читатели широк поглед към всички клонове на техническите, социалните, медицинските и естествените науки. То публикува статии от възможно най-широк кръг от автори,
по отношение, както на професионален опит, така и страна на произход.
Указания за авторите: „Известия на Съюза на учените - Сливен" е посветено на оригинални научни статии, представящи ясно изложени значими аспекти на съвременната наука. Предимство иматнепубликувани
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 ръкописза
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 текстообработка 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. Следватялото на статията в двуколонен текст, който включва цитираната литература и информация за авторите с
техните пълни пощенски и електронни адреси, академични длъжности и работни места. Накрая идва едноколонентекст, който включва заглавието на статията, авторите с техните електронни адреси, резюме и
ключови думи на английски език. Необходимо е използването на шрифтове с размер 12 пункта, както и
номериранена всички страници. Зоната за писане не трябва да превишава 18cm х 25cm. Библиографската
справка следва да бъде написана на латиница. Ако има източници на кирилица, те трябва да бъдат представени на латиница или чрез превод на английски език, или чрез транслитерация. Редакторите си запазват
правото да редактират ръкописите, когато това е необходимо
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By sending an article to the journal „Announcements of the Union of Scientists – Sliven“ the author 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.
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