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ПРЕДГОВОР 

 

Конференцията „Образованието и изследванията в информационното 
общество“ се утвърди като национален научен форум за представяне и 
обсъждане на нови методи и приложения на информатиката в образованието, 
науката и различните сфери на стопанството. Идеята за тази конференция 
принадлежи на нашия незабравим учител и колега проф. Петър Бърнев.  

По традиция в програмата на конференцията са включени доклади по 
покана на утвърдени учени, доклади с определени научни приноси и доклади, 
които разглеждат новаторски подходи на използване на информационните 
технологии в образованието.  

Тринадесето издание на конференцията се проведе при ограниченията, 
наложени от обявена пандемия. Това възпрепятства провеждането на 
конференцията по обичайния начин и време.  

В програмата бяха включени два доклада по покана, представяне на два 
проекта и 14 научни доклада. Те бяха приети след рецензиране от поне двама 
члена на Програмния комитет. Тази утвърдена практика поставя Сборника сред 
реферираните издания и по този начин публикуваните в него трудове следва да 
бъдат отчитани и признавани при оценката на  научните приноси на авторите 
им. 

В рамките на конференцията беше организирана специализирана сесия на 
проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото“ 
(УНИТе), подпомогнат от МОН по Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“. В нея взеха участие учени от проекта, които 
представиха текущите си резултати. 

Благодарности дължим на членовете на Програмния комитет за техните 
добронамерени, обективни и полезни рецензии, на авторите – за проявения 
интерес и добре поднесените атрактивни презентации, а на участниците в 
дискусиите – за изказаните съдържателни мнения. 

Специални благодарности изказваме на колегите от Организационния 
комитет за положените усилия и труд за подготовката, организацията и 
провеждането на конференцията.  

Надяваме се, че представените научни резултати, споделяният опит и 
обсъжданията са били особено полезни на по-младите изследователи, 
преподаватели и учащи се. 

До нови срещи!  

 

30 ноември 2020 г.  Аврам Ескенази, Георги Тотков, Иван Койчев 
  



6 XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 

 

 

ДОКЛАДИ 
  



XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 7 

 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В И ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 
В БЪЛГАРИЯ – МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАДЕЖДЕН 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Красимира Иванова1, Мария Нишева1,2, Аврам Ескенази1,3, 
Галя Ангелова4, Нели Манева1 

1 Институт по математика и информатика при Българска академия на науките 
2 Факултет по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ 

3 Икономически университет Варна 
4 Институт по информационни и комуникационни технологии  

при Българска академия на науките 
kivanova@math.bas.bg, marian@fmi.uni-sofia.bg, eskenazi@math.bas.bg,  

galja@lml.bas.bg, neman@math.bas.bg  

Резюме: Навлизането на изкуствения интелект на пазара на труда, социалната 
сфера и ежедневието води до качествени промени в досегашните стереотипи. За 
адекватното ни развитие като отделни личности и на обществото като цяло е 
необходимо да се обърне особено внимание на промяната на образователната 
система, която ще създаде необходимите знания и умения за вписване в новите 
условия. Настоящата статия съдържа вижданията на авторите за необходимите 
промени в образованието в България за постигането на интелигентен растеж. 
Промените обхващат целия цикъл на формалното образование, професионалното 
обучение и висшето образование, като едновременно с това поставят акцент върху 
ученето през целия живот, за да се даде възможност на хората да придобиват и 
подобряват адекватни умения спрямо изменящата се среда.  

Ключови думи: Изкуствен интелект, Образование 

Въведение 

Възприетата дефиниция за интелигентни системи в доклада „Научно, 
научноизследователско и иновационно представяне на ЕС 2020: справедлива, 
зелена и цифрова Европа“ [1] на Европейската комисия (ЕК) гласи: „Системите 
с изкуствен интелект (ИИ) са софтуерни (и евентуално хардуерни) системи, 
проектирани от хората, които, при зададена сложна цел, действат във 
физическото или цифровото измерение, възприемайки средата си чрез 
събиране на данни, интерпретиране на събраните структурирани или 
неструктурирани данни, правене на изводи над знания или обработвайки 
информацията, извлечена от събраните данни, в резултат на което вземат 
решения за най-добрите действия, които водят до постигане на поставената 
цел. Системите с ИИ използват символни правила или научават числени 
модели и могат да адаптират поведението си след анализ как техните предишни 
действия са повлияли на средата, в която оперират.“ С термина ИИ се 
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назовават както процъфтяващата научна дисциплина „изкуствен интелект“, 
възникнала през 1956 г., така и технологичният феномен на съвременните 
интелигентни системи, които анализират своята среда и – с известна степен на 
самостоятелност – предприемат действия за изпълнение на поставените им 
задачи. 

ИИ има потенциал както да трансформира основни сектори на индустрията, 
услугите, селското стопанство, публичния сектор, здравеопазването, 
транспорта и др., така и видимо да измени стереотипа на нашето ежедневие. А 
както световноизвестният историк Ювал Харари отбелязва, революциите‐
близначки в информационните технологии и биотехнологиите изправят 
човешкия род пред най‐големите предизвикателства, с които някога се е 
сблъсквал. 

Тази качествена промяна е резултат от комбинацията между нарастващите 
мощности на изчислителната инфраструктура, развитието на Интернета на 
нещата, появата на много големи обеми от данни и развитието на интелигентни 
алгоритми за тяхната обработка. Използването на технологиите на ИИ обаче 
крие редица потенциални рискове, като: непрозрачност на процеса на вземане 
на решения, нарушаване на личното пространство, престъпна употреба или 
просто невъзприемане и отхвърляне от потребителите поради изискванията за 
все по-висока квалификация или страх от промяна в пазара на труда.  

Европейският съюз си поставя задача да заеме челна позиция в 
технологичното развитие в областта на ИИ и да се грижи за бързото и цялостно 
възприемане на ИИ в своята икономика. За целта се предполага увеличаване 
на инвестициите за засилване на фундаменталните изследвания и постигане на 
научни пробиви, надграждане на изследователската инфраструктура в 
областта на ИИ, развитие на приложения на ИИ в ключови сектори, улесняване 
на възприемането на ИИ и достъпа до данни. Но от особена важност са 
целенасочените усилия в образователната сфера за подготовка на кадри с 
необходимите знания и умения, както и за развитие на аналитичните 
способности и цифровите компетентности на хората от всички обществени 
групи. 

Промяната на различните нива на образователната система е бавен процес. 
Следователно начините, по които образователната система може да бъде 
актуализирана, за да отговори на предизвикателствата, създадени от 
увеличеното използване на ИИ, следва да бъдат разгледани на ранен етап.  

Само финансирането не е достатъчен отговор за обновяване на 
образователната система в лицето на промените, предизвикани от ИИ. 
Разнообразието на образователните програми следва да бъде увеличено, като 
към тях се добавят модули, които позволяват използването на нови технологии 
и ИИ и допълващо използване на ИИ. 
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В подкрепата на обучението, технологиите, основани на ИИ, предлагат 
възможности, с които конвенционалните методи трудно се конкурират. Подобно 
на цифровите системи, които сега са въведени в преподаването, системите, 
основани на ИИ, ще бъдат използвани за подпомагане на ученето в бъдеще. Ще 
бъдат успешни тези образователни системи, които могат да прилагат най-
продуктивно ИИ за подпомагане на ученето и за управление на образователния 
процес. 

ИИ и пазарът на труда 

ИИ ще доведе до значителни промени на социално ниво. Някои от 
традиционните работни места ще изчезнат, а на тяхно място ще се появят нови. 
Очакваните промени в структурата на заетостта са към намаляване на процента 
на професиите със средни работни заплати, характеризиращи се с ежедневни 
и повтарящи се задачи, които компютрите могат да изпълняват по-ефективно, 
като в същото време делът на професиите с ниски и високи заплати ще се 
увеличи. Навлизането на ИИ води до промяна и в необходимите умения във 
високоплатените места, доколкото части от техните рутинни дейности вече 
също подлежат на автоматизация. От друга страна, използването на ИИ може 
да увеличи производителността на по-слабо образованите хора. Повишената 
автоматизация ще засегне рутинните физически и когнитивни работни задачи. 
Работните места, броят на които ще расте в бъдеще, ще бъдат тези, които 
допълват технологиите, включвайки умения за развиване и използване на нови 
технологии.  

По отношение на създаването и използването на ИИ основно се открояват 
три групи сектори: развиващи ИИ; консуматори на ИИ; и създаващи условия за 
развитието и внедряването на ИИ  (фиг.1). 

За пълнокръвното развитие и надеждното използване на ИИ 
образователната система трябва да осигури квалифицирани кадри във всяко 
едно от тези направления. 
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Фиг. 1. Групи сектори по отношение на създаването и използването на ИИ 

Ролята на образованието 

Предоставянето на образование и експертиза ще играе ключова роля за 
подпомагане на обществото да се адаптира към тези промени. Ето защо е от 
съществено значение съсредоточаване върху развитието на умения, които 
няма да бъдат заменени от автоматизация, а напротив, изискват развиване на 
уникални умения, които могат да се използват на позиции с висока добавена 
стойност. В същото време сложните умения, мултидисциплинарността и ИТ 
мисленето стават все по-важни.  

Според Съобщението на ЕК „Изкуствен интелект за Европа“ [2] съществуват 
три основни предизвикателства пред ЕС, които подчертават фундаменталната 
роля на образованието и обучението, за чието решаване отговорността се носи 
от държавите членки. Първото предизвикателство е да се подготви обществото 
като цяло. Това означава да се помогне на всички европейци да развият 
основни цифрови умения, както и умения, които са с допълващ характер и не 
могат да бъдат заменени от никоя машина – като критично мислене, творчество, 
способност за управление. Второ, усилията трябва да се концентрират върху 
подпомагане на хората, заети на онези работни места, които вероятно ще 
претърпят най-силна трансформация или ще изчезнат в резултат на 
автоматизацията, роботиката и ИИ. Трето, трябва да бъдат обучени повече 
специалисти в областта на ИИ на основата на дългогодишните академични 
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традиции, да се създаде подходяща среда за тях да работят в ЕС и по 
възможност да бъдат привлечени и таланти от чужбина. За условията на 
нашата страна това означава, че модернизирането на образованието на всички 
равнища следва да се превърне в основен национален приоритет, а в областта 
на научните изследвания – изкуственият интелект да стане една от 
приоритетните области в информационните и комуникационни технологии.  

Поради динамиката на промените образователната система трябва да бъде 
достатъчно гъвкава, за да се съсредоточи върху развитието на знанията и 
уменията, които могат да се използват в бъдеще, а не само на настоящия пазар 
на труда.  

Понастоящем тя показва недостатъчно изпълнение на условията за 
включване на цифровите технологии в образователните процеси. Учениците не 
постигат очакваните резултати в областта на ИТ мисленето, повечето учители 
възприемат използването на информационните технологии като допълнение 
към класическото преподаване, а не като основен фактор за трансформацията 
му. От друга страна първите данни и впечатления от прилагането на модерни 
образователни технологии в училищата за провеждане на дистанционно 
обучение във връзка с извънредното положение заради COVID-19 са 
обещаващи по отношение на потенциала и желанието както на обучаваните, 
така и на обучаващите. 

Въпреки субективното виждане на българите, че сме добре развито ИКТ 
общество, последният доклад на Европейската комисия за индекса за 
навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (The Digital 
Economy and Society Index – DESI) [3] показва, че България е на последно място 
по сумарни показатели, като е отчетен значително под средния резултат именно 
в измерението „Човешки капитал“. Делът на хората с поне основни умения в 
областта на цифровите технологии възлиза на около 29% от българското 
население (57% средно за ЕС), а едва 11% от хората притежават умения над 
основните (при средна стойност за ЕС 31%).  

Липсата на умения, свързани с ИИ (включително технически умения за ИИ, 
умения за работа с ИИ и управленски способности за използването на ИИ в 
бизнеса) е определена като най-голямата бариера пред приемането на ИИ в 
Европа [4]. Необходими са хора с експертни познания по ИИ, които са способни 
да разработват системи с ИИ, анализатори на данни, както и предприемачи, 
които да управляват и провеждат дейности, свързани с използването на ИИ в 
своите организации.  

Според някои крайни възгледи от 2018 [5] само до 2022 г. над половината от 
работниците ще се нуждаят от допълнително обучение, включващо 
придобиване на нови или надграждане на придобити умения. Други източници 
[6] са значително по-умерени, но пак показват, че мерките за непрекъснато 
обучение ще играят ключова роля за подпомагане на хората да се адаптират, 
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усъвършенстват, преквалифицират и да се възползват от възможностите, 
представяни от нови дейности, свързани с ИИ, като част от по-широки 
механизми за подкрепа на кариерата. Професионалното обучение и 
продължаващо образование трябва да бъдат подпомагани, за да се справят с 
предизвикателствата на цифровите умения, както и новите социални и 
поведенчески умения, необходими в условията на работа човек-машина. 

Цялата образователна система е изправена пред много важна и 

предизвикателна задача и за успешното ѝ изпълнение е необходимо да се 

отделят достатъчно ресурси и да се даде най-висок приоритет. Промените 
трябва да обхващат целия цикъл на формалното образование, 
професионалното обучение и висшето образование, като едновременно с това 
се постави по-голям акцент върху ученето през целия живот, за да се даде 
възможност на хората да придобиват и подобряват адекватни умения спрямо 
изменящата се среда. От съществено значение са тясното сътрудничество 
между публичния и частния сектор, особено образователните институции, 
работодателите и неправителствените организации, както и международното 
сътрудничество и приемането на примери за добри практики. 

Принципи 

Всички мерки следва да се извършват с отчитане на основните принципи за 
изграждане на надежден ИИ, залегнали в: 

− Насоките относно етичните аспекти за надежден ИИ на Експертната група 
към ЕК по въпросите на изкуствения интелект [7]; 

− Пекинския консенсус за Изкуствен интелект и образование [8]; 

− Доклада на ЮНЕСКО „Изкуствен интелект в образованието: 
предизвикателства и възможности за устойчиво развитие“ [9]; 

− Съобщението на ЕК „Изкуствен интелект за Европа“ [2]. 

 

Накратко, основните характеристики на системите с ИИ, които трябва да са 
изпълнени за да се причисляват към системите с надежден ИИ (trustworthy AI) 
може да обобщим като: 

− справедливи и не пристрастни; 

− прозрачни и обясними; 

− отговорни; 

− стабилни и изпитани; 

− зачитащи личния живот; 

− безопасни и сигурни. 
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Отчитайки изключителната важност на проблемите, свързани с 
установяването на рамки на развитие на ИИ в служба на човека, тази година 
усилията на ЮНЕСКО бяха посветени на изготвянето на препоръки, относно 
етичното използване на изкуствения интелект – в момента първият проект за 
такива препоръки е в етап на обсъждане. 

Мерки 

По-долу са обсъдени конкретни мерки, прилагането на които биха 
позволили образователната система в България да отговори на 
предизвикателството да спомогне за развиване на знания и умения, 
необходими за работа в областта и ИИ, както и за работа в среда с ИИ.  

Следва да отбележим, че част от тези мерки вече са залегнали като 
приоритетни направления за развитие в образователната система на България 
чрез Обновения закон за предучилищното и училищното образование (2016 г.), 
закона за висшето образование и други нормативни актове на Министерството 
на образованието и науката, както и с редицата инициативи по оперативни и 
национални програми. Добро развитие в конкретното направление са и 
предложенията на МОН, залегнали в документа „Изкуственият интелект в 
образованието и науката“ [10], появил се през септември тази година. 

Средно образование: 

− Модернизиране на училищната инфраструктура (хардуер, софтуер, 
свързаност) за развитието на дигиталното образование. В България до 
момента все още няма изградена добра основа за провеждането на такъв 
тип образование. Например, наложеното принудително преминаване на 
обучението към дистанционно в периода 13.03-13.05.2020 поради 
извънредното положение заради COVID-19, показа, че организационно и 
инфраструктурно на държавно ниво нямаше достатъчна готовност за 
провеждане на адекватно дистанционно обучение.  

− Съществено нарастване на ролята на така наречените STEM дисциплини 
(природни науки, технологии, инженерни науки и математика) и 
дисциплините, свързани с придобиване на цифрови компетентности, в 
училищното образование.  

− Придобиване на цифрови умения, специфични за създаването и 
прилагането на ИИ – както аналитични (като структуриране на данни, 
проектиране на алгоритми, дедуктивно и индуктивно разсъждение, 
решаване на сложни проблеми и др.), така и приложни (като познаване и 
използване на езици за програмиране и съвременни среди за изграждане на 
приложения с ИИ). 
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− Увеличаване на компетентностите на учениците в областта на етичните 
проблеми, свързани с използването на информационните технологии и 
техните права в условията на дигиталния свят, в който живеят. [11] 1 

− Фокусиране на училищното образование върху придобиването на четири 
категории умения и способности: междусекторни познавателни умения2 (в 
частност разбиране на текстове на естествен език и числови данни, 
способност за решаване на проблеми и т.н.); творчески способности; 
социални и ситуационни умения (умения за работа в екип, независимост и 
др.); прецизни способности, свързани с възприемането и боравенето. [12] 

− Приемане и прилагане на възможностите за въздействие на ИИ в 
образованието. Използването на ИИ инструменти може да повиши 
качеството и ефективността на учебния процес.3 Необходими са обаче 
специални усилия, така че използването на системи с ИИ в образованието 
стриктно да съблюдава защитата на основните права, надлежно отчитайки 
уязвимото положение на децата. 

− Разработване на политики и инструменти за насърчаване иновативните 
практики на преподаване в сферата на училищното образование, както и на 
нови експериментални методи на преподаване на различни нива 
(преподаване на базата на проекти, междудисциплинарно преподаване, 
преподаване от равнопоставени партньори и др.). 

 
1 Като първи стъпки в тази насока в Пътната карта за периода до 2025 на Националната програма 
„Цифрова България 2025“ през 2018 г. е било заложено изпълнението на „Създаване на 
информационни събития и кампании от членовете на Съвета на децата към Държавната агенция 
за защита на децата за промоциране на цифрова компетентност и защита на правата на децата в 
цифровата среда“ (Цел 9 за Приоритет 3). 
2 Междусекторните умения, често наричани „меки умения“, са широк набор от умения, поведение и 
лични качества, които позволяват на хората ефективно да се ориентират в средата си, да работят 
съвместно с другите, да се представят добре и да постигат целите си. Нарастващите изследвания 
показват, че междусекторните умения са еднакво важни за дългосрочното развитие на младите 
хора като познавателните, техническите и професионалните умения. 
3 Някои от утвърдените в практиката възможности за въздействие на ИИ върху преподаването са, 
например, персонализация на преподаването с помощта на интелигентни системи за обучение, 
подпомагане на оценяването на учениците в различните му форми и подпомагане на 
идентифицирането на потенциални проблеми и предизвикателства в процеса на обучение. 
Системи с ИИ се използват успешно за диагностициране на вниманието, реакциите, емоциите и 
динамиката на работата на отделните обучаеми и могат да служат като източници на обратна 
връзка за персонализирано обучение и инструменти, подпомагащи планирането на работата на 
учителите. 
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Висше образование: 

− Обучение на по-голям брой бакалаври по компютърни науки, 
информационни системи, софтуерно инженерство, компютърно 
инженерство и др., които да имат високи нива на математически знания и 
технически умения, в частност добро разбиране на области като дискретни 
структури, математическа логика, теория на вероятностите и математическа 
статистика, проектиране и анализ на алгоритми, компютърни архитектури, 
подходи и инструменти за съхранение, анализ и визуализация на данни и 
др. 

− Разширяване и интензифициране на подготовката на специалисти с висше 
образование в областта на ИИ. Развитие на съществуващите и създаване 
на нови магистърски програми по ИИ или отделни направления на ИИ. 
Създаване на условия и мотивация за рязко повишаване на броя на 
обучаваните докторанти в области на ИИ. Необходима стъпка в това 
отношение е въвеждането на промени в действащата нормативна база, 
които да дадат възможност за функциониране на модели на магистратури и 
докторантури, максимално близки до утвърдилите се такива в страните от 
Западна Европа и САЩ.4  

− Създаване и поддържане на специални програми за таланти, 
предназначени за насърчаване и подпомагане на развитието на най-
изявените студенти. 

− Осигуряване на повече възможности за израстване и развитие на 
хабилитирани учени в области на ИИ. 

− Подкрепяне на интердисциплинарността – преосмисляне на нормативните 
ограничения и създаване на механизми за насърчаване на 
интердисциплинарни (хибридни) академични програми за обучение за ОКС 
„бакалавър“ и „магистър“ и интердисциплинарни докторски програми. 

− Изграждане на умения, свързани с анализ на данни и ИИ, във всички 
академични дисциплини и професии, за да се увеличи потенциалът на 
областите, в които могат да се разработват и използват приложения за ИИ.  

− Актуализиране на университетските образователни програми за подготовка 
на учители и кадри за образователен мениджмънт чрез развиване на 
компетенциите на учителите за работа с информационни, цифрови 
технологии и ИИ по отношение на променящия се характер на преподаване, 
както и за използването на системи, подпомагани от ИИ за управление на 
училищната система. 

 
4 Например, целесъобразно е да отпаднат ограниченията, поради които държавата не субсидира 
обучение в двугодишни магистърски програми в приоритетни професионални направления като 
Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника и др. 



16 XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 

 

− Специално внимание върху изучаване на въздействието на ИИ върху 
обществото, както и върху стандартите за изграждане на надежден ИИ. Това 
предполага, от една страна, включване в университетските образователни 
програми по технически науки на учебни дисциплини, насочени към 
правните, етичните и социалните аспекти на ИИ, а от друга страна, 
включване на дисциплини за изследване на въздействието на ИИ във 
факултетите по социални, правни и хуманитарни науки. 

− Използване на ИИ в управлението на университетите. Като се отчита 
пробивът в използването на данни за трансформиране на процесите на 
планиране, да се разработят и интегрират технологии и инструменти на ИИ, 
които са от значение за подобряване на информационните системи за 
управление на образованието (education management information systems – 
EMIS), с цел оптимизиране на събирането и обработката на данни, за 
постигане на по-справедливо, приобщаващо, отворено и персонализирано 
образование.[8] 

− Насърчаване на пространствата за сътрудничество между изследователи и 
професионалисти в областта на ИИ. Насърчаване на създаването на мрежа 
от университети, професионални училища и фирми за изграждане на 
витални лабораторни инфраструктури, в които университетите, 
професионалните училища и фирмите развиват съвместно обучение по ИИ 
(както на национално, така и на международно ниво). 

Професионално обучение и продължаващо образование: 

− Предлагане на краткосрочни обучения и стажове, насочени към 
придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, умения за 
програмиране, анализ на данни, способности за разбиране и прилагане на 
ИИ в практиката с цел увеличаване на броя на експертите в цифровите 
области.5 

− Проектиране и изпълнение на програми за разширяване или промяна на 
квалификацията на съществуващите ИТ специалисти в рамките на програми 
за учене през целия живот, прилагани от висшите училища.  

− Създаване на специализирани схеми за (пре)квалификация в условията на 
сътрудничество между бизнеса, синдикатите, висшите училища и 
публичните органи – за професионални профили, които са застрашени от 
автоматизация. 

 
5 Например, по национална програма „Обучение за ИТ кариера“ (2017-2020) са изградени пет 
центъра за софтуерно обучение, ситуирани към професионални гимназии и реализирани чрез 
балансирано партньорство на професионална гимназия, висше училище и ИТ сектора. 
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− Предоставяне на възможности за следдипломна квалификация и развитие 
на учителите с фокус върху усъвършенстване на цифровите умения, нови 
методи на преподаване и съвременен образователен мениджмънт. 

− Насърчаване на партньорства между бизнеса и образователните 
институции с цел предприемане на стъпки за привличане и задържане на 
повече таланти в областта на ИИ и за разширяване на трайното 
сътрудничество. 

− Създаване на повече възможности за валидиране на неформалното и 
самостоятелното учене с цел осигуряване на по-гъвкава мобилност. [13]. 

− Изграждане на платформа „Образование и ИИ“ за отворени източници на 
курсове по ИИ, инструменти за ИИ, примери за ИИ в образователните 
политики, регулаторни рамки и най-добри практики за ИИ в образованието6. 

Мониторинг, оценка и изследвания: 

− Извършване на систематични проучвания върху въздействието на 
приложенията на ИИ в образованието. Изследвания и анализ на ефектите 
на ИИ върху учебните практики и резултатите от обучението и върху появата 
и утвърждаването на нови форми на обучение. Разработване на механизми 
за мониторинг и оценка на въздействието на ИИ върху образованието, за да 
се осигури валидна и здрава основа, основана на доказателства за 
разработването на съответни политики. 

− Събиране на анализи и експертни данни с цел предвиждане на промените 
на пазара на труда и изискванията към уменията на работниците и 
информиране на органите, отговарящи за вземането на решения на 
национално и регионално равнище. В частност, стартиране на пилотни 
проекти за предвиждане на изискванията за обучение за бъдещи профили 
на компетентност и изготвяне на експертни доклади, посветени на 
въздействието на ИИ върху пазара на труда, съдържащи съответни 
препоръки. 

Заключение 

ИИ е една от стратегическите технологии за ХХI век. 

България би могла да извоюва силни позиции в приложението на ИИ при 
разработването на софтуер (т.нар. Software 2.0) чрез създаване на системи с 
ИИ за управление на индустриални платформи, критични ресурси и 
инфраструктури; системи за сигурност, включително киберсигурност, както и 
киберзащита на самите системи с ИИ; човеко-машинни интерфейси на 

 
6 Препоръки за подобни платформи има, например, в Стратегията за ИИ на Германия (teach-and-
learn AI), в доклада на С. Вилани For a Meaningful AI, както и в Пекинския консенсус за ИИ и 
образование на ЮНЕСКО (AI for Education) 
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естествен език, с приоритет на български език; използване на ИИ при 
разработване (вкл. тестване) на софтуер и други, а софтуерът, разработен в 
България, съществено ще помогне за внедряване на ИИ в секторите-
консуматори. Считаме, че предложените мерки са ключ към създаване на 
научен и експертен капацитет, който да отговори на това предизвикателство. 

Предложените мерки са част от изготвените от Работната група на БАН 
документи [15] и [16], задаващи предварителна визия за Национална стратегия 
за развитие на ИИ. Те са в основата на проекта на МТИТС за Концепция за 
развитието на ИИ в България до 2030 г., който в момента е в етап на обсъждане. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AND FOR EDUCATION IN BULGARIA – 
MEASURES FOR ACHIEVEMENT RELIABLE INTELLIGENT GROWTH 

Krassimira Ivanova, Maria Nisheva, Avram Eskenazi,  
Galia Angelova, Neli Maneva 

Abstract: The entrance of the Artificial Intelligence in the labor market, social sphere and 
everyday life, leads to qualitative changes in current stereotypes. For our adequate 
development as individuals and society as a whole, it is necessary to pay special attention to 
the change of the educational system, which will create the necessary knowledge and skills to 
fit into the new conditions. This article contains the views of the authors on the necessary 
changes in education in Bulgaria for achievement reliable intelligent growth. The changes cover 
the entire cycle of formal education, vocational training and higher education, while focusing on 
lifelong learning, aiming to enable people to acquire and improve adequate skills in the 
changing environment. 
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Резюме: Публикацията прави кратък преглед на интелигентните градове като 
сравнително нова концепция. Основният интерес в тази работа е как моделите на 
интелигентните градове могат да представят данни за културно-историческото 
наследство. Установено е, че до момента няма установени практики да се използва 
наличното дигитализирано съдържание в галерии, библиотеки, архиви и музеи при 
създаването на модели на интелигентни градове. Като един вдъхновяващ пример за 
такава симбиоза разглеждаме т.нар. местни машини на времето и се надяваме, че 
повече дигитални модели на градове в бъдеще ще включат културно-исторически 
слой, който ще се изгражда с вече наличното дигитално културно съдържание. 

Ключови думи: Smart City, GLAM, Local Time Machine  

Въведение 

В последните години се засилва интересът към разработка на дигитални 
модели на градовете. От една страна, в информационното общество се 
създават впечатляващо количество данни и е съвсем разбираем интересът към 
това как тези данни, събрани в един цялостен градски модел, могат да послужат 
за подобряване на организацията на различни процеси в градската среда и за 
въвеждане на нови услуги за гражданите. На този фон естествено е очакването, 
че след десетилетия на оцифряване на културното наследство тази 
информация ще бъде свързана с градската среда и жителите и гостите на 
дадено населено място ще могат да получават достъп до културно и 
историческо съдържание и ще общуват с него много по-лесно. Вместо да се 
ползват множество източници и платформи, много е примамливо да си 
представим как, разхождайки се по любимата си улица, научаваме нови неща 
за сградите на нея чрез мобилните си устройства. Това все още не е реалност, 
но различни разработени технологии предполагат в бъдеще да има подобно 
развитие. В тази публикация разглеждаме накратко понятието „интелигентен 
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град“ и т.нар. местни машини на времето, които могат да послужат като полезен 
пример за изграждането на бъдещи дигитални модели на културно-
историческите пластове в населените места.  

Понятието „интелигентен град“ 

Няма единна дефиниция за интелигентен град. Започвайки от 90-те години 
на миналия век до този момент, този термин претърпява еволюция от 
технически ориентирани подходи през стратегии за управление до фокусиране 
към човека и неговите необходимости [Alb15]. Nam и Pardo [Nam11] проследяват 
пътя на развитие на концепцията за интелигентния град, в проекцията на трите 
му измерения – технология, институции и общности. 

 

 
Фиг. 1. Основни компоненти на интелигентния град – [Nam11] 

В [ICF20] обръщат внимание на разликата между текущо употребяваната 
дума „smart city“, която е свързана с прилагането на технологии, за да накарат 
градовете да работят по-добре, по-бързо и по-евтино, и „intelligent community“. 
Според техните думи „градовете, с какъвто и да е размер, не са просто колекции 
от технологии и инфраструктура. Те са истории, живеят и дишат. … Животът на 
един град, духът на мястото, започва от хората му“. 

Нека отбележим, че втората дума в термина „град“ също би следвало да се 
възприема условно, защото, по думите на проф. Ескенази, не всички хора 
живеят в градове, но също имат необходимостта и желанията от интелигентна 
среда, която заобикаля тяхното ежедневие. 

С други думи, както заглавието, така и съдържанието на термина е 
изключително динамично като все повече се обръща внимание на т.нар. „меки 
области“ като образование, култура, политически иновации, социално 
приобщаване и управление, където прилагането на ИКТ обикновено не е 
решаващо за разлика от началните етапи на развитие в т.нар. „твърди области“ 
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като сгради, енергийни мрежи, природни ресурси, управление на водите, 
управление на отпадъците, мобилност и логистика, където ИКТ играят 
решаваща роля във функциите на системите [Nei14]. В този смисъл 
включването на различни дейности, свързани с културния живот, в цифровия 
модел на града започва да придобива някакви очертания. Но все още в 
моделите на интелигентните градове няма масово представяне на информация 
за сгради с някаква културно-историческа стойност. 

В тази статия се спираме на един пример за подход, при който се съчетават 
модели на места от градове или сгради или важни обекти с историческото им 
пресъздаване, чрез създаването на така наречените Машини на времето – 
инициатива, подета от различни европейски градове и набираща все по-голяма 
сила. Машините на времето не са свързани с използването на технологиите за 
интелигентни градове, но са важни доколкото свързват обекти от градското 
пространство с информация, която се съхранява в различни сбирки на галерии, 
библиотеки, архиви и музеи (познато като абревиатура на английски – GLAM). 

Идеята е, че свързването на вече натрупаните огромно количество цифрови 
данни в културните институции с цифровия модел на града може да доведе до 
значително подобряване на градската среда и благополучието на жителите и 
посетителите на града. 

 

 

Фиг. 2. Модел на успешния по-умен град според IBM [Pri17] 
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В потвърждение на факта, че цифровите модели на интелигентните градове 
все още не обръщат особено внимание на включването на културното 
наследство, е представеният на фиг. 2 популярен модел на IBM, показващ какво 
представляват успешните интелигентни градове, включващ различни области 
на приложения за развитие на градската среда. За жалост в този модел няма 
нищо, което е свързано с културното наследство. 

Културните сгради и исторически места стоят някак встрани и много рядко 
се моделират в този тип дигитални модели. От своя страна за хората местата 
имат голямо значение – понякога като нещо лично, друг път като място, което е 
свързано с определено значение за дадена общност. Знаем, че в последните 
години GLAM-институциите събират огромни колекции от дигитални колекции в 
различни формати. Разбира се, част от тези обекти са свързани със сгради или 
с хора, които по някакъв начин са свързани с тези сгради (участвали са 
построяването, живели са там, важна случка в живота им е свързана с мястото 
и т.н.). От тази гледна точка изглежда естествено свързването на моделите на 
интелигентните градове и информацията от тези вече създадени дигитални 
сбирки. 

Пример 1: историята, криеща се зад сградата на хотел Одеон в 
Пловдив 

На фиг. 3 се вижда една от сградите в Пловдив, която в момента е хотел 
Одеон. Самото име на хотела е свързано с историческата сграда Одеон, чиито 
руини са наблизо.  

 

 

 

 

Фиг. 3. Хотел Одеон, Пловдив 
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Връщайки се назад във времето ще разберем, че тази сграда е била частен 
дом на лекар – семеен дом, в който е имало лекарски кабинет. Сега може би 
тези спомени са загубени, но вероятно много хора от Пловдив дължат своето 
съществуване на това, че там е работил известен и добър лекар. Семейството 
е поддържало интензивен културен живот, било е място на събиране на 
местната интелигенция. В сградата е имало магазини, сега има галерия. Така 
че, въпреки че сградата не е паметник на културата, тя носи историческа памет, 
свързана с нечии съдби. 

Пример 2: Отпечатъци от живота на Отавио Пиколомини върху 
различни сгради и места 

В момента в Прага едно от заведенията на McDonalds е на първия етаж на 
красива барокова сграда, който всъщност е т.нар. Дворец Пиколомини (фиг. 4). 
Отавио Пиколомини е бил първият собственик, за когото е построена сградата, 
но понеже неговият род е изчезнал, тя е била собственост на поредица други 
аристократични семейства, затова е известен и като Дворец Силва-Тарука. 
Евентуална връзка с графиките на Карел Столар би ни показала визията на 
двореца в едни по-ранни времена (а и през очите на художника) (фиг. 5). 

 

  

Фиг. 4. Дворец Пиколомини в наши дни Фиг. 5. Графика на фасадата на  
двореца от Карел Столар, съвременен 
илюстратор. Изображението показва 

различно име на двореца, който 
неколкократно сменя собствениците 

си и съответно и името си. 
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Подобна аналогия през времето е направил и блогъра Вацлав Висек, 
разхождайки се по улиците на Прага и снимайки през 2012 г. сградите от същото 
място, откъде са били правени картички на града в края на XIX и началото на 
XX век, вземайки изображенията от инициативата на издателската къща Epoque 
1900 за събиране и представяне на фотографии на Стара Прага [Sta20]. 

 

  

Фиг. 6. Дворецът през 1899 и 2012 г. [Vis12] 

Самият граф Отавио Пиколомини, херцог на Амалфи, е германски 
военачалник и дипломат от италиански произход. На фиг. 7а е портретът на 
графа, нарисуван от Anselm van Hulle, около 1650 г., съхраняван в Немския 
исторически музей. Сградите зад дясното рамо на графа (фиг. 7б) изобразяват 
замъка в Нюрнберг (фиг. 7в), който е свързан с една от неговите военни 
експедиции. 

 

 

А 

 

б 

 

В 

Фиг. 7. (а) Портрет на Отавио Пиколомини от Анселм ван Хюле (1650); 
(б) детайл от портрета; 

(в) замъкът в Нюрнберг, изобразен на този детайл. 

Това е един пример на свързаност на една сграда с определен човек, от 
своя страна свързан с други сгради и т.н. 
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Местни машини на времето 

През 2013 г. проф. Фредерик Каплан започва реализацията на проект Venice 
Time Machine, като партньорство между EPFL7, Ca’Foscari8 и Държавния архив 
на Венеция за създаването на безплатен, отворен достъп на изображения и 
данни за наследството на Венеция.  

Създавайки европейския проект TimeMachine9, Фр. Каплан цели нещо по-
голямо, което се крие във възможността данните от една културна институция 
да се използват за извличане на конкретна информация, която да се обвърже с 
определени сгради. Той не говори за интелигентни градове, но обсъжда 
връзката между конкретно място и информацията, свързана с него, намираща 
се в даден архив или друга културна институция. 

Първата машина на времето е тази във Венеция. Процесът на създаване е 
протекъл чрез масово дигитализиране на архивни единици; разпознаване на 
ръкописните текстове; извличане на данни за конкретни хора и места и 
създаване на мрежа на свързаността между извлечените данни и геопозиции. 
От 2013 г. досега са дигитализирали около 190 хил. документа (нека отбележим, 
че архивът във Венеция има над 80 км фондове). За съжаление венецианският 
проект е замразен от миналата година, защото Държавният архив има проблем 
с лиценза на използване на извлечените данни. 

Към момента има вече 15 проекта, представящи над 20 машини на времето 
за различни градове и места в Европа (фиг. 8). 

 

 

Фиг. 8. Актуални проекти Машини на времето към 2020 г. 

 
7 EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne 
8 Università Ca' Foscari Venezia 
9 https://www.timemachine.eu/  
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Периодите, които машините на времето в различните градове имат 
амбицията да покрият, са много различни – от преди новата ера (Утрехт и 
Валас-Валс) до фокусиране само върху кратък период от време (Дубровник) 
(фиг.9). 

 

 

Фиг. 9. Периоди, обхванати от различните Машини на времето 

Заключение 

Работата в тази област може да привлече вниманието на различни групи 
потребители. За хората от културните институции това представлява още един 
канал, по който хората да се ангажират с културното съдържание. За 
съжаление, както виждаме на примера с Венеция, и в тази област има проблем 
с правата, въпреки че обикновено, когато става дума за историческо 
съдържание от няколко века назад там няма такива затруднения, свързани с 
лични данни и авторски права.  

Към момента връзката между съхраняваното от културните институции 
дигитално съдържание и моделите на интелигентните градове не е 
осъществена. Засега тези две инфраструктури от данни не комуникират добре. 
В това има определен потенциал, доколкото тепърва ще се изграждат модели 
на културното наследство в интелигентния град и тогава е най-добре да се 
стъпи върху вече наличните дигитални модели и съдържание. 

Предизвикателствата, които предстоят, са свързани с изграждането на 
подходящи инструменти за подбор кое от вече наличното съдържание да се 
предостави на потребителя, а не той просто да бъде засипан от цифровите 
обекти, свързани с даденото място или събитие. Да може не просто да се 
извлекат обекти, а да се покаже смислена история, която ги свързва. Както 
Цанко Лавренов ни разказва истории от Стария Пловдив само в една картина 
(фиг. 10). 
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Фиг. 10. Цанко Лавренов - Старият Пловдив, диптих 
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LOCAL TIME MACHINES AS A MODEL FOR PRESENTATION 
OF CULTURAL INFORMATION IN MODELS OF SMART CITIES  

Milena Dobreva-McPherson, Krassimira Ivanova 

Abstract: This publication provides a brief overview of the concept of intelligent cities. It also 
explores how these models can represent cultural and historical data and identifies that there 
is a disconnection between the large volumes of digitised cultural content and the digital city 
models which are not making use of the existing digitised collections of numerous galleries, 
libraries, archives, and museums. We present the work on local time machines as one 
inspirational example which can be used to expand the digital city models with a cultural 
heritage layer.  
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МЕТОД ЗА РАЗПРЪСНАТО СТЕГАНОГРАФСКО ВГРАЖДАНЕ С 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИПТОГРАФСКИ АЛГОРИТЪМ 

Станимир Железов, Красимир Кордов  

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,  
s.zhelezov@shu.bg, krasimir.kordov@shu.bg  

Резюме: В тази статия е предложен подход за изграждане на стеганографско 
вграждане в изображения на криптирана текстова информация. Описани са 
основните стеганографски направления и криптографски алгоритъм за защита на 
текст. Посочени са предимствата на използвания метод, който повишава нивото на 
сигурност при използването предложеният подход. 

Ключови думи: стеганография, криптография, разпръснато вграждане 

1. Въведение 

През вековете  са изобретени много техники и средства за защитата на 
важна информация от нежелано  разкриване. Един от  ефективните подходи  за 
скриване на самото съществуване на такава информация, при нейното 
съхраняване или предаване, е стеганографията. [1] 

Според съвременните схващания, класификацията на базата на 
използваните от нея технологии и подходи на стеганографията включва т.нар. 
класическа стеганография ( в някои трудове се среща като нискотехнологична 
стеганография) и високотехнологична стеганография. В състава на последната 
влизат компютърната стеганография, мрежовата стеганография, 
радиоелектронната, биологичната и други перспективни стеганографии. На Фиг. 
1 е показана класификация на стеганографията на съвременния етап от 
нейното развитие [2]. 

От Фиг.1 е видно, че основен компонент на високотехнологичната 
стеганография е IT-стеганографията, която обхваща компютърната, мрежовата 
и текстовата (документна, лингвистична) стеганография. Терминът компютърна 
стеганография се използва за общо разглеждане на двете основни направления 
на съвременната компютърна стеганография - използването на специалните 
свойства на компютърните формати и използване на „излишък“ в 
мултимедийните файлове, т.е. скриване на информация в преобразувани в 
дискретна форма сигнали, имащи непрекъсната аналогова природа [3]. Второто 
направление обхваща методите с използване на излишък в бинарното 
представяне на мултимедийната информация и върху него са фокусирани по-
голямата част от съществуващите стего методи.  



32 XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 

 

Всеки от мултимедийните контейнери има свои особености, и всеки от тях 
изисква използване на специфични за него методи за вграждане и извличане на 
скрита информация. Мултимедийната стеганография е едно от най-
изследваните направления на компютърната стеганография. 

 
Фиг. 1- Класификация на стеганографията на съвременния етап от нейното 

развитие. 
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Цифровите изображения, цифровата музика и цифровото видео се 
представят чрез матрици от числа, които кодират интензивността на цветовете 
или на звуковите сигнали в пространството и/или във времето. Младшите 
разряди на цифровите отчитания съдържат много малък полезен товар за 
текущите параметри на звуците и образите. Тяхното запълване с други данни 
не влияе съществено върху качеството на възприемане на изображението или 
на звука от хората [4]. 

В последните години множество научни разработки разглеждат 
възможностите за стеганографски обмен на чувствителна информация, които 
предоставят различните типове мултимедийни контейнери – графични 
файлове, аудио файлове и видео файлове. В голяма част от тях се залага на 
комбиниране на различни методи от стеганографията, а понякога с цел 
повишаване на сигурността се имплементират и криптографски методи. 
Типичен пример за това е използването на генератори на псевдо-случайни 
числа за разпръснато стеганографско вграждане [5] [6]. 

2. Криптографски алгоритъм 

Криптографските алгоритми имат цел да защитят конкретна информация, 
като я трансформират в различен от първоначалният вид, с помощта на 
различни методи и средства [7]. Основният принцип е само получателят или 
получателите на информацията да могат да възстановят първоначалния ѝ вид, 
като това най-често се извършва чрез използването на секретен ключ.  

Отчитайки факта, че развитието на компютърните системи и мрежи налага 
използваната информация да е в цифров вид, криптографските алгоритми през 
последните години са разработвани с предназначение за поточно побитово 
криптиране на цифрова информация. 

Един от масово използваните подходи за поточно криптиране на данни са 
Псевдослучайните генератори на двоични последователности [8][9][10], които 
имат софтуерна реализация и свойството да произвеждат неограничен брой 
случайни битове. Основното изискване към псевдослучайните генератори (ПСГ) 
е знанието на произволна част от последователността да не може да се 
използва за определяне на следващите генерирани битове, т.е. те да бъдат 
случайни. 

Използвайки ПСГ като криптографски примитиви за текстово криптиране, 
води до трансформиране на текста в нечетим вид, като тя може да бъде 
възстановена при декриптирането. В компютърните системи текстовото 
криптиране се извършва като се използва числовият ASCII еквивалент на 
символите, изграждащи текста.  

Стеганографията вгражда в различни контейнери предимно тайни текстови 
съобщения, като криптирането на вградената текстова информация може 
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допълнително да повиши нивото на сигурност при реализацията на цялостен 
стеганографски алгоритъм. 

3. Предложен метод 

Най-често използваният стеганографски подход при вграждане в цифрови 
изображения е Least Significant Bit (LSB), при който най-младшият бит, на всеки 
цвят на пикселите от изображението, се използва за носител на скрита 
информация. Този метод е предпочитан, тъй като не оставя видими следи и 
почти не променя крайното стегоизображение с вградено тайно съобщение.  

При последователно обхождане на позициите на пикселите (по редове или 
по колони) стеганографията лесно може да бъде открита, затова през 
последните години се използват алгоритми с разпръснато вграждане, при който 
последователността на използваните пиксели за скриване на информация е 
разбъркана.  

При предложеният модел за стеганографско скриване на тайно текстово 
съобщение в цифрово изображение се използват два псевдослучайни 
генератора, които изпълняват следните функции: 

• криптиране на тайното текстово съобщение преди вграждане; 

• определяне на случайни позиции на пикселите на изображението, 
за реализация на разпръснатото вграждане. 

 

Схемата на предложения метод е показана на Фиг. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 – Метод за разпръснато стеганографско вграждане с използване на 
криптографски алгоритъм. 

 

Алгоритъмът на предложения метод се изразява в следното: 

1. Тайното текстово съобщение се преобразува в двоичен вид; 

2. Полученият двоичен вектор се криптира с помощта на първия 
псевдослучаен генератор (ПСГ 1); 

LSB разпръснато вграждане 

ПСГ 1 

цифрово изображение 

(стего контейнер) 

криптиране 

ПСГ 2 

криптирано съобщение тайно текстово съобщение 

цифрово изображение 

(стего изображение) 
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3. След криптирането се получава двоичен вектор на криптираното 
съобщение; 

4. Стего контейнерът се обхожда като матрица от пиксели; 

5. С втория псевдослучаен генератор (ПСГ 2) се избират случайни 
пиксели за вграждане на тайното съобщение; 

6. След извършване на вграждането се получава новото стего 
изображение. 

Важно е да се отбележи, че за реализацията на този метод е необходимо и 
двамата комуникиращи да разполагат с ключовете (инициализиращите 
последователности на двата генератора). 

4. Предимства на предложения подход 

Предложеният модел за разпръснато стеганографско вграждане с 
използване на криптографски алгоритъм има следните предимства: 

• Използването на псевдослучайни генератори изисква инициализиращи 
начални стойности, дефиниращи два секретни ключа, което повишава 
сигурността;  

• Случайният избор на последователността на пикселите (чрез ПСГ 2 и 
секретен ключ 2) за вграждане на тайното съобщение,  прави трудно 
уловимо използването на стеганография, чрез стандартните методи за 
анализ; 

• Криптирането на тайното текстово съобщение (чрез ПСГ 1 и секретен 
ключ 1) допълнително затруднява противодействието на 
стеганографията, дори при знание за последователността на 
използваните пиксели;  

• Използването на стандартния LSB подход, не променя видимо крайното 
стегоизображение и не разкрива следи от използвана стеганография. 

Заключение 

Използването на комбинирани криптографски и стеганографски методи 
води до повишаване на нивото на сигурност при защитата на информацията и 
дава възможност за създаването на нови алгоритми в стеганографията и 
криптографията. В настоящата статия е предложен подход, който комбинира 
двете направления за изграждане на цялостен модел за разпръснато вграждане 
в цифрови изображения на криптирана текстова информация. Предложеният 
модел е описан и схематично онагледен и са посочени предимствата на 
посочената схема.  
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METHOD FOR SPREAD SPECTRUM STEGANOGRAPHY WITH 
CTYPTOGRAPHIC ALGORITHM 

Резюме: This article proposes an approach for building steganographic embedding in images 
of encrypted textual information. The main steganographic directions and cryptographic 
algorithm for text encryption are described. The advantages of the method are pointed out, 
which increases the level of security using the proposed approach. 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МОРСКИТЕ АТМОСФЕРНИ АЕРОЗОЛИ 
ВЪРХУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И РАЗРУШАВАНЕТО НА 

ОЗОНОВИЯ СЛОЙ 

Христомир Христов 

Кат. Химия, Факултет по Природни Науки, Шуменски Университет “Еп. К. 
Преславски“, Шумен, България 

ch.christov@shu.bg 

Резюме. Аерозолните частици от морска сол са силно хигроскопични и поемайки вода 
от атмосферата формират водни капки. „Втечняването“ е процес, при който 
разтворимо твърдо вещество сорбира водни пари от въздуха и формира много  
стабилни наситени разтвори на повърхността на частицата. Този процес 
значително променя реакционната и радиационна способност на атмосферните 
аерозоли и е от значение за климатичните промени, разпада на озоновия слой, и 
ефективността на образуването на облачните кондензационни ядра, и се изучава в 
различни дялове на науката, като аерозолната химия на морския граничен слой, 
облако-образуването в крайбрежните райони, хетерогенната химия на 
неорганичните соли, корозията на металите в реални природни атмосферни 
условия. Фокусът на това изследване е върху разработването на термодинамичен 
модел, основан на подхода на Питцер за стабилно (лабораторно) и метастабилно 
(природно) равновесие в разширената морска система система и построяването на 
теоретична диаграма на „слънчево изпарение“. Моделът е приложен за точно 
термодинамично описание на силно неидеалната аерозолна система и прецизна 
оценка на твърдо-течната фазова промяна на аерозоли на морска сол като функция 
на температурата (от 0оС до 75 оС) и рН в атмосферни условия. 

Ключови думи: химична термодинамика; химично и геохимично компютърно 
моделиране; подход на Питцер; твърдо-течно фазово стабилно и мета-стабилно 
равновесие; аерозолна атмосферна химия; атмосферно замърсяване; глобално 
затопляне и климатични промени; разрушаване на озоновия слой; 

1. Актуалност и значимост на научната проблематика 

Компютърни термодинамични модели, които предвиждат поведението на 
разтворите и равновесието твърдо-течно-газ с голяма точност, близка до 
експерименталната имат широко приложение. Те могат да симулират 
комплексните изменения протичащи в природата и също така точно да дублират 
условията на протичане на тези процеси. Провеждането на подобно 
лабораторно изследване е много труден и скъп процес. Ето защо, подобни 
модели биха могли да бъдат мощно предвиждащо и интерпретиращо средство 
при  изучаването на геохимията на природните води и минералните депозити, 
при решаването на екологични проблеми и при оптимизирането на 
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индустриални процеси. Разработването на точни и надеждни модели за 
природни системи, отчитайки тяхната комплексност и динамика, е труден и 
предизвикателен процес, изискващ сериозни познания в много области на 
природознанието (химията, физиката, и физикохимията, химичното равновесие, 
и термодинамиката) и компютърните науки, и значителен опит. 

Екологичното равновесие на много природни системи е нарушено в 
слединдустриалния период. За разрешаването на екологични проблеми, 
касаещи атмосферните процеси и количеството и качеството на природните 
води, усилията на научните колективи са фокусирани върху разработването на 
фрагментарни модели, работещи с ограничен брой моделни параметри. Като 
резултат, в тези изследвания природните системи не се разглеждат в тяхната 
комплексност и динамика и често моделните предвиждания са в пълно 
несъответствие с лабораторните експерименти и полевите измервания. 
Природните системи са отворени системи намиращи се постянно в динамично 
състояние, и техните най-важни характеристики са комплексност, 
чувствителност и подвижност. Поради това, параметризацията на всеобхватен 
модел за природна система изисква използването в единен комплекс на всички 
достъпни експериментални лабораторни и полеви данни от всякакъв тип. Този 
тип модели трябва да отчитат всички възможни течни и твърди компоненти и 
равновесни реакции и тяхната динамика, т.е. вариране с температурата, 
налягането, pH, състав на разтворите, и стехиометрията на твърдите фази. 

Подхода на специфично взаимодействие за описване свойствата на 
електролитни разтвори, въведен от Кенет Питцер (Pitzer 1973, 1991) е едно 
изключително научно откритие във физикохимията, което значително ускори 
конструирането на точни термодинамични модели. Базисните уравнения на 
Питцер са описани и широко дискутирани в литературата (Pitzer 1973, 1991; 
Harvie et al., 1984; Christov and Moller, 2004a, 2004b). Малкият брой моделни 
параметри, отчитащи йонните взаимодействия дори и във високо-
концентрирани многокомпоненти разтвори и сравнително несложните 
фундаментални уравнения, позволяващи стравнително лесно 
компютъризиране допринасят за това подхода на Питцер да стане най-широко 
използваният във термодинамичните изследвания и в научната литература. 
Поради това, че в модела описването на течната фаза се базира на свободната 
енергия на разтвора, всички фундаментални уравненния за активностните 
свойства са съвместими. Това позволява различен тип данни (активност на 
водата, осмотични коефициенти, Е.Д.С., данни по разтворимостта и др.) да 
бъдат използвани при определянето на моделните параметри и изчислението 
на други термодинамични функции (Christov, 2000-2012b; Christov and Moller 
2004ab; Christov et al., 2007). Параметeризирането на моделите интегрира 
всички достъпни експериментални данни в единична функционална форма, 
която може да бъде екстраполирана за симулирането поведението на широк 
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спектър от природни и индустрални комплексни системи при необходимите за 
изследването условия. Валидирането на съответния модел включва сравнение 
между моделните предвиждания и такива данни, които не са използвани при 
подбора на моделните параметри. 

2. Цел и задачи 

Обобщените в това изследване резултати са част от един мащабен проект, 
и конкретно се концентрират въху създаването на всеобхватни и точни pH-
концентрация-температура (XT) вариращи, добре валидирани и 
термодинамично-обосновани модели за стабилно и мета-стабилно фазово 
равновесие в природни и индустриални системи със особена важност за 
екологията и индустрията. Основната задача на това изследване е 
парaметризиране, валидиране и приложение на комплексен модел за  
разширената многокомпонентна морска система H+-Na+-K+-Mg2+-Ca2+-Cl--Br--I--
OH--HSO4--SO42--H2O. Моделите са разработени на базата на подхода на Питцер 
за междуйонно взаимодействие (Pitzer, 1973, 1991), като са използвани всички 
налични експериментални данни за целия концентрационен интервал на 
съществуване на разтворите. Моделите са конструирани и с прилагането на 
различни подходи за параметризиране с цел достигането на максимална 
точност и отлично съответствие с достъпните експериментални данни (Christov 
2000, 2001, 2002ab, 2005, 2012b). Новоразработените модели разглеждат 
кристализацията на твърди фази от наситените бинерни и тройни разтвори, т.е. 
твърдо-течното равновесие. По този начин те значително разширяват 
максималната концентрация на приложимост на моделите, спрямо тези 
докладвани в литературата. Окомплектованата термодинамична база от данни 
(ТДБД) за разширената морска система позволява коректно описание както на 
стабилното фазово равновесие на морските минерали, определено при 
лабораторни условия, така и на метастабилното природно равновесие в 
морската система. Ето защо, крайният модел значително разширява и 
задълбочава фундаменталните познания за изключително важни за световната 
наука и природознание екологични проблеми свързани с функционирането на 
атмосферната геохимична природна система. Разработеният компютърен 
модел за морската система ни позволи да направим по точна оценка на 
втечняващото поведение на морските аеозоли в атмосферата, и респективно  
тяхното влияние върху радиационните атмосферни характеристики, глобалното 
затопляне и  климатичните промени, спонтанните валежи и облако-образуване. 
Дадена е и по-точна оценка за механизма на формиране на изключително 
опасните за озоновия слой халогенни радикали (Cl-,Br-, и I-) от повърхността на 
циклиращите в атмосферата морски тип аерозоли. Тази база от данни ще 
позволи да бъде направена и оценка на ролята на човешката активност върху 
нарушаване на природното равновесие в атмосферата, хидросферата и 
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литосферата. Това например включва замърсяването на въздуха и 
последващото 1) разрушаване на озоновия слой в атмосферата, 2) спонтанната 
ацидификация на водните ресурси на земята, 3) повишената токсичност на 
почвата. Получената ТД база от данни може също да бъде приложена и в много 
отрасли на индустрията, като оптимизиране на технологията на производство 
на минерални морски ресурси (Литий, Рубидий, Цезий, Бромиди), 
оптимизирането на т.нар. дрилинг (drilling) процес при разработването на нови 
източници на геотермална енергия, нефт, и газ; разработването, третирането и 
оползотворяването на геотермални изворни води в България с цел 
производството на ценни за човешкото здраве минерални добавки (като Mg-Ca-
Sr-минерали от минералния извор в с. Мараш, обл. Шумен); оценка и 
оптимизиране на стратегиите за третиране и геохимично съхранение на 
ядрените отпадъци и въглероден диоксид, и много други. 

3. Въведение в проблемите на атмосферната химия 

Водните пари в тропосферата (приземния атмосферен слой) са основен 
фактор за парниковия ефект и респективно играят основна роля за глобалното 
затопляне на планетата, както и за редица други атмосферни процеси. Общото 
название „парникови газове“ се отнася до всички газове, които абсорбират 
отразеното от земната повърхност инфрачервено лъчение и като краен ефект, 
под чието влияние се затопля повърхността на Земята и на по-ниския 
тропосферен слой от атмосферата. Водната пара и продуктите от нейната 
кондензация във въздуха не само в голяма степен определят климата на Земята 
(вкл. формирането на облаците и валежите), но и участват в енергийния обмен. 
Ето защо водата в атмосферата до голяма степен формира топлинния режим 
на земната повърхност и на атмосферата. Количеството и фазовото състояние 
на водата и на аерозолните течни частици на водна основа в атмосферата са 
главния фактор в парниковия ефект. Един пример като илюстрация на този 
факт: при отсъствие на водната пара в атмосферата температурата на земната 
повърхност би била със ≈ 20оС по-ниска. На следващата таблица са дадени в 
проценти влиянието (или приносите) на основните парникови газове в 
атмосферата върху цялостния парников ефект (Christov, 2012b). 

 

ГАЗ ФОРМУЛА ПРИНОС В ПРОЦЕНТИ 

водни пари H2O 36– 72% 

въглероден диоксид CO2 9– 26% 

озон O3 3 – 7% 

метан CH4 4 – 9% 

диазотен оксид N2O ≈2% 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
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Широкият диапазон на вариране на ефекта на всеки един от тези газове се 
дължи на флуктуaцията в концентрациите на парниковите газове в приземната 
атмосфера на различни региони от земната повърхност. Нагряването на 
земната повърхност предизвиква отделяне от нея на водни пари или изпарения. 
Основният източник на водна пара в атмосферата е световният океан, заемащ  
≈70% от земната повърхност. Увеличаването на температурата води до по-
висока интензивност на водния цикъл и респективно до повече водни пари в 
атмосферата вследствие на засиленото изпарение. От своя страна, това би 
довело до засилен парников ефект и до затваряне на цикъла. Все още в 
литературата липсват описания на модели, които да предвидят ефекта на 
антропогенните фактори върху евентуалното увеличаване на концентрацията 
на водни пари в тропосферата, което би довело до увеличаване на 
температурата на земната повърхност и ниските слоеве от атмосферата. 

Атмосферни аерозоли са неделима съставна част на атмосферата. Това 
са частици с много малки размери, отделили се от земната повърхност и се 
състоят изцяло или в някаква част от твърда фаза. Световният океан е 
основният източник на природни аерозоли. Обменът на твърда фаза между 
повърхността на океана и въздуха над него спомага за глобалните цикли на 
въглерода, азота и сярата в природата. Морската вода и разтворената в нея 
морска сол се трансферират в атмосферата, образувайки въздушни мехури на 
морската повърхност. Водата от получения на водна основа разтвор се 
изпарява и се получава твърда аерозолна частица съдържаща в обема си 
компонентите на морската сол. Морските солеви частици са най-
разпостранените в атмосферата аерозоли, в смисъл на количеството 
циклиращо в атмосферата за една цяла година. Физичното състояние и 
размерът на атмосферните частици са функция на относителната влажност 
(Relative Humidity: RH). Морските солеви аерозоли са силно хигроскопични и 
търпят изменения като функция на относителната влажност. Oвлажняването е 
процес, при който разтворими твърди вещества адсорбират вода от въздуха, но 
при това аерозолната твърда частица не преминава от едно фазово състояние 
в друго, т.е. остават твърди. Втечняването (Deliquescence) на единична 
неорганична сол или на смес от соли е процес, при който адсорбцията на вода 
от въздуха води до образуването на изключително стабилни наситени водни 
разтвори.на повърхността на частиците. Като резултат, втечняването на 
единична неорганична сол е процес на спонтанно фазово изменение от твърда 
в течна фаза. Този фазов преход значително повишава реактивността на 
атмосферните морски частици, техните радиационни свойства и тяхната 
ефективност при формирането на облаците в атмосферата. Ето защо този 
термодинамичен процес пряко влияе върху глобалните климатични изменения 
на земята, както и на процесите на разрушаването на озоновия слой в 
атмосферата. Определянето на точката и механизма на втечняване на 
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минералните комплекси също е от много голям интерес в много други области 
на знанието (хетерогенната химия на неорганичните соли, корозията на 
металите) и е от значение при определянето на програмите и стратегиите за 
геохимичното съхранение на ядрени отпадъци. 

От термодинамична гледна точка ”втечняването” на твърдите аерозолни 
частици става възможно, когато RH в газовата среда е равна или е над 
втечняващата относителната влажност (deliquescence relative humidity, DRH) на 
солта или на смес от соли  (mutual deliquescence relative humidity, MDRH). В 
рамките на равновесен модел сол-разтвор, относителната влажност е отнесена 
към активността на водата, aw както следва (Christov, 2009a,b, 2012a; Park et al., 
2009): 

 aw = Pw/ Pow = DRH/100, (1) 
 
където Pw и Pow са съответно наляганията на парата на наситения разтвор и на 
чистата вода за дадена температура. Като резултат и DRH, и MDRH на 
наситените водни разтвори на солите зависят от температурата, от 
стехиометрията на солта, и от състава на равновесния разтвор. 

Поради голямата сложност на експериментите DRH/MDRH данните за соли 
и най-вече за смеси от соли в тройни и многокомпонентни природен тип системи 
са много оскъдни. Поради тази причина са предложени и разработени различни 
по точност термодинамични (ТД) равновесни модели, като например SCAPE и 
SCAPE2, UHAERO (Ammundson et al., 2006). Тези модели имат за цел да опишат 
втечняващото „поведение” на неорганичните аерозоли във фазовото 
равновесие между газообразно/течно/ и твърдо състояние. Всички тези ТД 
модели са фокусирани върху оценка на DRH и/или на MDRH на тропосферни 
водни аерозолни системи и следователно включват амониеви или нитратни 
частици в комбинация с някои от доминиращите йони в морската вода и някои 
морски тип минерали. За да се пресметне коефициента на активност на 
частиците при формирането на наситените повърхностни разтвори, тези 
модели се базират на формализма на Питцер за междуйонно взаимодействие 
в неговата стадартна молалност – базирана версия (Pitzer, 1973, 1991), или във 
мол-фракционната му форма (Clegg et al., 1998). Все пак в литературата липсва 
обобщен термодинамичен модел, който би описал прецизно равновесието на 
морски тип твърди соли при формирането на течни наситени или супернаситени 
разтвори, респективно „deliquescence” (втечняващото) поведение на твърдите 
морски частици като функция на температурата, на стехиометрията на солите 
и на състава на разтвора. 

4. Получени резултати и дискусия 

На следващите фигури (Фиг. 1) са сравнени предвижданията на 
равновесния модел (линии) и експерименталните данни (символи) за 
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стабилните и метастабилните (слънчева диаграмма) състояния и на 
феномените на суперпресищане в системата от морски тип  Na-K-Mg-Cl-SO4-
H2O. Данните за разтворимостите във всички тройни и многокомпонентни 
системи на Фигури (1, 4 и 6)  са от Zdanovskii et al. (2003) (символи). 
Разработените модели са приложени за определяне на относителната 
влажност на втечнявне (DRH) в равновесните бинерни, тройни и 
многокомпонентни морски – тип  разтвори, и построяване на диаграмите на 
втечняване (DRH diagrams) за бинерни и за тройни системи от особен интерес 
за този проект  (Фиг. 2, 3, 4,5 и 6). 
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Фиг. 1. Стабилни и метастабилни (слънчева диаграмма) състояния и на феномените на 

суперпресищане в системата от морски тип  Na-K-Mg- Cl-SO4-H2O. Фигури в лявата част: 
Стабилно равновесие; Фигури в дясната част: Метастабилно равновесие 

 

 
Фиг. 2. Диаграми на втечняване за смесени подсистеми в системата Na-K-Mg-Cl-

SO4-H2O (Christov, 2012b) 

80

90

100

0 5 10 15 20

MgSO4.7H2O(cr)

K2SO4
K2Cl2

MgCl2 MgSO4

KCl(cr)

K2SO4..MgSO4.6H2O(cr)

MgSO4.6H2O(cr)

MgCl2.6H2O(cr)
No. 4

X

O

W

Z

No. 7

No. 5

No. 8
K2SO4..MgSO4.4H2O(cr)

KCl.MgCl2.6H2O(cr)

A2

A1

I

KCl.MgSO4.3H2O(cr)
Y

80

90

100

0 5 10 15 20

MgSO4.7H2O(cr)

K2SO4
K2Cl2

MgCl2 MgSO4

KCl(cr)

K2SO4..MgSO4.6H2O(cr)

MgSO4.6H2O(cr)

MgCl2.6H2O(cr)
No. 4

X

W

A6

No. 7

No. 5

No. 8
K2SO4..MgSO4.4H2O(cr)

KCl.MgCl2.6H2O(cr)

A2

A4
A5

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (NaCl)

M
D

R
H

 i
n

  
N

a
C

l-
M

g
C

l 2-
H

2
O

/ 
 %

 

25
o
C

NaCl(cr) 

MgCl2.6H2O(cr)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (KCl)

M
D

R
H

 i
n

  
N

a
C

l-
M

g
C

l 2-
H

2
O

/ 
 %

 
25

o
C

KCl(cr) 

MgCl2.6H2O(cr)

Solid sea salt

KCl.MgCl2.6H2O(cr)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (MgSO4)

M
D

R
H

 i
n

  
M

g
S

O
4
--

M
g

C
l 2
-H

2
O

/ 
 %

 

25
o
C: Stable Equilibrium

MgCl2.6H2O(cr)

MgSO4.7H2O(cr)
MgSO4.6H2O(cr)

MgSO4.5H2O(cr)

MgSO4.4H2O(cr)

10

20

30

40

50

60

70

0 0.04 0.08 0.12 0.16

x (MgSO4)

M
D

R
H

 i
n

  
M

g
S

O
4
--

M
g

C
l 2
-H

2
O

/ 
 %

 

25
o
C: Metastable Equilibrium

MgCl2.6H2O(cr)

MgSO4.7H2O(cr)

MgSO4.6H2O(cr)

MgSO4.1H2O(cr)



XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 45 

 

 

 

Фиг. 3. Изменение на концентрацията на Na, K, Cl йоните при изпарение на морска 
вода и при втечняване на морска сол 

   

Фиг. 4. Фазово равновесие и диаграми на втечняване за подсистемата Mg-Ca-Cl-H2O 
(0-110oC) (Christov, 2009a,2012b) 
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Фиг. 5. Относителна влажност (MDRH) на втечняване на морската сол 
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Фиг. 6. Фазово равновесие и диаграми на втечняване за системата H-Na-K-Mg-Ca-Cl-
Br-I-H2O (0-110oC) (Christov, 2009b,2012c,d,unpub.) 

Построените диаграми на втечняване за бинерните и смесени подсистеми в 
системата H-Na-K-Mg-Ca-Cl-Br-I-SO4-H2O) и изчислените втечняващи 
относителни влажности (MDRH) на минералните комлекси, кристализиращи при 
слънчево изпарение на морската вода ни позволиха да направим редица важни 
изводи относно: 1) втечняващото поведение и от твърдо към течно - фазовия 
преход на морските аерозоли в реални природни атмосферни условия, и 2) 
обем-повърхност сегрегацията на йоните при точно предвидения фазовия 
преход (Christov, 2012a,bc,d). Всички предвиждания направени на базата на 
термодинамични моделни пресмятания са напълно подтвърдени от 
експерименталните резултати, получени от Рентгеновата Фотоелектронна 
Спектроскопия (РФС). Целта на тези експерименти бе определянето на 
разпределението на йоните в обема и на повърхността на твърдата морски тип 
фаза, получена при слънчево изпарение на морска вода (Относителна 
влажност (RH) 45-55%) и в суха атмосфера (Относителна влажност (RH) 3-5 %) 
(Kolev et al., 2013a,b). Най-общо резултатите от проведените моделни и 
спектроскопски изследвания могат да бъдат обобщени както следва: 

− Съгласно предвижданията на Модел A (Solar evaporation diagram model) 
последователността на кристализация на минералните комплекси при слънчево 
изпарение на морска вода се определя единствено от стойностите на 
активността на водата в равновесните разтвори, като последни кристализират 
комплексите от минерали в равновесие с разтвори с най ниска стойност на 
активността на водата. При стандартна температура и стойности на 
относителната влажност 32-50%, това са комплексите съдържащи магнезиево-
хлоридни минерали, а именно карналит (KCl.MgCl.6H2O) и бишофит 
(MgCl.6H2O). Тези предвиждания са в много добросъответствие със 
предложената експериментална диаграма на слънчево изпарение на морска 
вода (Valyashko, 1972). Модела предвижда, че повърхностите на кристалните 
проби от морска сол, получени при слънчево изпарение на морска вода в 
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отворена система (RH≥34.4 %) ще бъдат силно обогатени на магнезиеви (Mg2+) 
и хлоридни (Cl-) йони спрямо тяхната концентрация в обема на пробата (Фиг.2). 
Обратно, концентрацията на натриеви и калиеви йони на повърхността 
драстично намалява. Тези заключения са подтвърдени от резултатите от 
проведените спектроскопски (XPS) изследвания. На повърхността е измерена 6 
пъти по –ниска концентрация на Na- йоните от тази на Mg-йоните, докато в 
морската вода съотношението е: Na:Mg = 10 (Kolev et al., 2013b) (Фиг. 3). 

− Повърхностната, а не обемната концентрация на йоните на твърдите 
морски тип аерозолни частици е определяща за тяхното взаимодействие с 
атмосферните компоненти и определя тяхната относителна влажност на 
втечняване (Deliquescence) и реактивоспособност. Този извод е в отлично 
съответствие с резултатите от проведените съвместни химико-кинетични 
изследвания (взаимодейстжие на морската сол със хидроксили от влажна 
атмосфера) в UCSD (University of California, San Diego) групата по Атмосферна 
Химия на Нобеловия Лауреат проф. Марио Молина (Park, Christov et al., 2009). 
Според разработения Модел A, при стандартна температура овлажняващото 
поведение на морския тип аерозоли в атмосферата се определя в най-голяма 
степен от формирането на повърхността на морския аерозол на наситен 
разтвор в равновесие със минералните комплекси: (а) NaCl+ KCl.MgCl2.6H2O+ 
MgSO4.H2O +MgCl2.6H2O (DRH=34.04 %) и (б) NaCl+KCl.MgCl2.6H2O+ 
MgSO4.6H2O+MgCl2.6H2O (DRH=33.8 %); 

− Разработен е и добре валидиран Т-вариращ модел (от 0о до 250оС) H+-
Na+-K+-Mg2+-Ca2+-Cl--Br—I-OH--HSO4--SO42--H2O (Mодел Б; (Christow and Moller, 
2004a,2004b; Christov, 2009a,b, 2011ab, 2012abcd), който точно предвижда 
активността на разтворител/разтворимо и твъдо– течното стабилно и 
метастабилно равновесие в „разширената” морска система, като функция на pH 
и до максималните концентрации на разтворите, и със отчитане на феномените 
на суперпресищане. Този модел ни позволи коректно да определим: ефекта на 
(1) температурата, (2) Бром-Хлор заместването, и (3) ацидификацията на 
атмосферата върху твъдо– течното метастабилно равновесие на морските 
аерозоли в атмосферата, и респ. върху втечняващото поведение на морскта 
сол. 

− Прогнозирано е, че повърхността на морски тип кристал, получен при 
слънчево изпарение на морска вода при относителна влажност на въздуха по 
ниска от 34%  ще бъде силно обогатена не само на Mg2+ и Cl-, но също и на 
бромидни (Christov, 2007, 2012a) (Фиг. 6) и калциеви (Christov, 2009a) (Фиг. 4) 
йони, в сравнение с тяхната обемна концентрация. Моделните предвиждания 
са потвърдени от проведените спектрскопски (XPS) изследвания върху 
сегрегацията на йоните в процеса на кристализация на морска сол при природно 
слънчево изпарение и ниски RH стойности на средата (Kolev et al., 2013a). Това 
натрупване на Ca и Br йоните би следвало да доведе до намаляването на DRH 
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на морската сол от 34% до ≈32 %,  т.е. модела предвижда че дори в една 
относително суха атмосфера (RH=32%) твърдия морски аерозол претърпява 
спонтанен фазов преход и преминава в стабилно течно фазово състояние. 
Според определенията на Модел (Б) намаляването на температурата от 25оС 
до 0оС не би следвало да променя особено овлажняващото поведение на 
морската сол (Фиг. 5). Увеличаването на температурата над стандартната (от 
25оС до 75оС) (Фиг. 5), както и ацидификацията на атмосферата (Фиг.6) би 
следвало да намаляват DRH на солта (Christov, 2009a, b). 
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THE IMPACT OF SEA-TYPE AEROZOLS ON THE CLIMATE CHANGE AND 
OZONE LAYER DEPLETION 

Christomir Christov 

Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Shumen University “Konstantin 
Preslavski”, Shumen, Bulgaria 

ch.christov@shu.bg 

Abstract: Sea salts aerosols are highly hygroscopic and exhibit changes as a function of 
relative humidity. Solid sea salt particles take up water in the atmosphere and form aqueous 
droplets. Deliquescence is a process in which a soluble solid substance sorbs water vapor from 
the air to form a very stable saturated aqueous solution on the particle’s surface. The uptake 
of water by hygroscopic constituents of airborne particles significantly alters particle reactivity, 
radiative properties, and cloud-droplet nucleation efficiency. This process is of interest in many 
areas, such as chemistry of sea-salt aerosols in the marine boundary layer and clouds 
formation in coastal areas, heterogeneous chemistry of inorganic salts, corrosion of metals in 
atmosphere. The main purpose of this study is to develop a Pitzer approach based 
thermodynamic model for stable (laboratory) and metastable (natural) equilibrium in extended 
brine system and to build theoretically “solar evaporation diagram”. We apply the resulting 
model for accurate thermodynamic description of highly non-ideal atmospheric aerosol system, 
and an accurate estimation of solid-liquid phase change of sea type aerosols as function of 
temperature (from 0оС to 75оС) and рН at wet natural conditions. 

Keywords: Chemical Thermodynamics, Pitzer approach, Computer Chemical and 
Geochemical modeling, Stable and metastable solid-liquid-gas equilibria, Extended brine 
system model, Deliquescence of aerosols, Air pollution, Climate change, Ozone layer depletion 
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КАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ОБЛАЧНИТЕ 
УСЛУГИ В УСЛОВИЯ НА GDPR ПРЕЗ 2020 Г. 

Ана Пройкова 

Център за върхови постижения в ИКТ “УНИТе”,  
ФМИ, Софийски университет Св. Кл. Охридски anap@phys.uni-sofia.bg  

Лаборатория HPC в Лабораторния комплекс на София Тех Парк 

Резюме: България се присъедини към Съвета за национална координация на 
отворенита наука (CoNOSC), поставяйки основите за създаване на условия за обмен 
на данни (октомври 2019 г.). Мрежата CoNOSC подкрепя национални инициативи за 
отворени данни от публично финансирани изследвания да бъдат достъпни, 
достъпни, оперативно съвместими, многократно използвани (FAIR данни). Достъпът 
и повторното използване на данните е възможен изцяло за тези лица, чиито лични 
данни отговарят на специфични изисквания на потребителя - институционална 
принадлежност, квалификация, за да назовем само няколко. GDPR е предназначен да 
хармонизира законите за поверителност на данните в целия Европейски съюз, 
докато GRDPR + включва GDPR за следващата година и подобни разпоредби за 
поверителност на данните. Предизвикателството е как да се комбинират отворен 
достъп и отворени данни с GDPR + в HPC лаборатория.Този файл представя 
примерното форматиране на статиите за конференцията "Образованието в 
информационното общество" 

Ключови думи: HPC, GDPR, Open science, Open access, Cloud services  

1. Обща постановка 

Общият регламент относно защитата на данните (General Data Privacy 
Regulations, GDPR) е директива на Европейския съюз (ЕС) Regulation (EU) 
2016/679, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-
business-and-organisations_en , която влезе в сила в края на май 2018 г. и наложи 
нови правила на държавните агенции, организациите с нестопанска цел, 
фирмите, и други организации, които предлагат стоки и услуги на хората в ЕС, 
или такива, които събират и анализират данни, свързани с жителите на ЕС. 
GDPR се прилага без значение къде се намират организациите. Задълбоченото 
законодателство контролира начина, по който компаниите използват личните 
данни (*) на граждани на ЕС. Съгласно GDPR фирмите трябва да гарантират, 
че информацията се събира законно, че не се използва и че правата на 
собствениците на данни са защитени.  

Терминология 

• „Лични данни“ е всяка информация, свързана с физическо лице или 
„Субект на данните“, който може да се използва пряко или косвено 
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идентифицирайте лицето. Тя може да бъде всичко от име, снимка, имейл адрес, 
банкови данни, публикации в социалните мрежи, уебсайтове, медицинска 
информация или IP адрес на компютъра. 

2. Промени в регулациите през 2020 г.  CCPA(2020)  

От януари 2020, GDPR не е единственото законодателство за 
поверителност на данните, което трябва да се взима пред вид при предоставяне 
на облачни услуги на потребителите, особено на онези, които работят в 
интарнационялни екипи (околна среда, метеорология, прогнози на 
атмосферните промени, климатология).  

CCPA(2020): Конфиденциалност на данните за потребителите, наречена 
Калифорнийски закон за поверителност на потребителите (CCPA, известен 
също като AB375) влезе в сила от началото на 2020 и налага свои изисквания 
върху съвместно използване на изчислителни ресурси от интернационални 
екипи. 

При осигуряване на облачни услуги освен GDPR (2018), лабораторията ВПИ 
се съобразява с международните  наредби за поверителност на данните през 
следващата година. 

При осигуряване на облачни услуги освен GDPR (2018), лабораториите, 
предлагащи облачни услуги, включително и изчисления, трябва да се 
съобразяват с международните  наредби за поверителност на данните през 
следващата година, т.е. след 2020 г., а краен срок няма. 

3. Стъпки, предприети в лабораторията HPC в София Тех Парк за 
осигуряване на изискванията на GDPR+ 

Първата стъпка беше  да се идентифицират общите изисквания GDPR+ = 
GDPR(2018) + CCPA(2020) . Анализът показа, че ако прилагаме задължително 
и едновременно следните   принципи на GDPR, облачните услуги ще бъдат в 
съгласие с CCPA(2020): 

1. Разбиране на  данните 

2. Искане съгласие на клиента за трансфер на данните  

3.  Мерки  за сигурност 

4. Достъп до информация 

5. Обучаване на екипа за работа с потребители 

6. Осигуряване спазването на GDPR(2018)+CCPA(2020) по цялата  
верига на доставки на услуги  

7. Използване на данните справедливо и правилно - операциите върху 
данните, извиквани от множество потребители, също да са 
всъответствие с GDPR+CCPA 
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Ново предизвикателство пред доставчиците на облачни услуги  у нас е 
присъединяването на страната ни към инициативата Отворена наука (Open 
science) и работа с Отворени данни (Open Data) в условията на 
GDPR(2018)+CCPA(2020). 

4. Отворени данни (Open data) 

На 21 октомври 2019 г. на среща в Хелзинки, Финландия, на 21 държави 
членки и Европейската комисия, България се присъедини към  Council for 
National Open Science Coordination (CoNOSC), с което се постави основата за 
създаване на условия за споделяне на данни (data sharing) от научни 
изследвания и за националните наследства (national heritage). Мрежата  
CoNOSC подпомага националните инициативи при отваряне на данните, 
получени в резултат от изследвания, финансирани с публични средства и да 
бъдат намираеми (Findable), достъпни (Accessible), оперативно съвместими 
(Interoperable), повтроно използваеми (Re-usable) - FAIR Data.  

Важно е потребителите на облачни услуги да бъдат  информирани, че 
“отворените данни” не означава “безплатни данни”, а FAIR данни. Достъпът и 
повторното използване на данните е възможен в пълен обем за онези лица, 
чиито лични данни съответстват на специфични изисквания към потребителите 
– институционална принадлежност, квалификация, да споменем няколко. Тъй 
като личните данни са информация, отнасяща се до лице, което може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено от данните, правото на неприкосновеност 
на личния живот би било засегнато, ако не се спазват клаузите на GDPR+CCPA 
в тази им част. 

Пред всички доставчици на данни и услуги, каквато е и лабораторията по 
Високопроизводителни изчисления (HPC), е предизвикателство  
съвместяването на съхранението на личните данни в условията на 
GDPR+CCPA и  осигуряването на отворен достъп ( FAIR)  данни.  

5. Облачни услуги в условията на GDPR+CCPA+Open Data 

Налага се създаване на принципно нова система за управление на данните, 
в която са включени и двете изисквания, GDPR(2018) &CCPA(2020)& Open Data 
(2019). 

Потребителите на експертните услуги на ЛВПИ, ще получат индивидуална 
консултация от експертите в екипа за промените, които са динамични и които се 
отнасят до използването на съответните потребителски приложения. 
Комуникацията е през лабораторната електронна поща, където се изпращат 
всички заявки: откриване на нови акаунти – лични и групови, разширяването на 
броя на потребителите в зададена група, необходимост от 
консултации/курсове/обучения за нови потребители, консултации при 



54 XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 

 

обновяване на операционната система, консултации при инсталиране на 
потребителски софтуер, както и настройката му. 

 

Какво трябва да съобразяват потребителите на многопотребителски 
системи 

Принципите, описани по горе,  доминират настройките на автоматичните 
управляващи програми на работното натоварване и споделянето на ресурсите. 
Разпределението на работното натоварване (workload) на ресурсите на  
паралелния клъстер  на ЛВПИ автоматично се осъществява от SLURM  (Simple 
Linux Utility for Resource Management) със съответните настройки. 

SLURM е с отворен код - удовлетворява изискванията на Open Data (2019). 
SLURM e устойчив на откази софтуер и е силно мащабируема система за 
управление и планиране на задачи за големи и малки Linux клъстери.  SLURM 
не изисква модификации на ядрото за своята работа и е относително 
самостоятелен.  

Като мениджър за натоварване на паралелни изчислителни клъстери, 
SLURM има три ключови функции. Първо, той разпределя изключителен и / или 
неизключителен достъп до ресурси (изчислителни възли) на потребителите за 
известно време, за да могат да извършват работа. Второ, SLURM предоставя 
рамка за стартиране, изпълнение и наблюдение на работата (обикновено 
паралелна работа) на множеството от разпределени възли. И накрая, SLURM 
арбитрира спора за ресурси, като управлява опашка за чакащи изпълними 
приложения.  

SLURM се състои от slurmd демон, работещ върху всеки изчислителен 
възел и централен slurmctld демон, работещ върху възелa за управление (с 
опция близнак за отказ). Slurmd демоните осигуряват отказоустойчиви 
йерархични комуникации. Потребителските команди включват: sacct, salloc, 
sattach, sbatch, sbcast, scancel, scontrol, sinfo, sprio, squeue, srun, sshare, sstat, 
strigger и sview. Всички команди могат да се изпълняват навсякъде в клъстера. 

Субектите, управлявани от тези демони на SLURM, включват изчислителни 
възли, изчислителният ресурс в SLURM, дялове, които групират възли в 
логически набори, (вероятно припокриващи се)  задания или разпределения на 
ресурси, зададени на потребителя за определено количество от време и стъпки 
за работа, които са набор от (възможно паралелни) задачи в рамките на дадена 
изпълнима задача (job). 

Съществуват ръководства и описания за всички демони, команди и API на 
SLURM. С --help също получавате кратко обобщение на опциите. Обърнете 
внимание, че всички опции на командите са чувствителни към малки и големи 
букви при изписване на командите. 
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Съвет за потребителя 

Командата salloc се използва за разпределяне на ресурси за работа в 
реално време. Обикновено се използва за разпределяне на ресурси в 
обвивката. След това обвивката се използва за изпълнение на  командата srun 
за стартиране на паралелни задачи. 

Комбинацията (последователността) от команди, които потребителят 
изпраща към изчислителния клъстер трябва внимателно да се обмисли, за да 
се изпълни задачата, а не да бъде автоматично изпратена в опашката, където  
би могла да бъде задържана до освобождаването на всички ресурси, което е с 
неопределена продължителност. 

Възможно е потребителят предварително да изиска да му бъдат запазени, 
определен брой изчислителни възли, но това е доста скъпо, особено ако броят 
на CPU, необходим за изпълнение на задачата, е няколко стотин. 

Заключение 

Правилните инструменти  помагат да се съвместят GDPR и други закони 
(CCPA) с  управление на данните в условия на тяхното отваряне. По-специално 
паралелните изчислителни клъстери играят жизненоважна роля за включване 
на GDPR - те криптират, както и маскират личните данни с псевдоними, което 
осигурява широко разпространено криптиране на всички данни. 

GDPR е създаден, за да хармонизира законите за поверителност на данните 
в целия Европейски съюз, за да защити и овластява поверителността на 
данните на всички граждани на ЕС и да прекрои начина, по който организациите 
в региона се отнасят към поверителността на данните. 

Наредбата не се прилага само за организации в рамките на ЕС, но се 
прилага и за организации, разположени извън ЕС, ако предлагат стоки или 
услуги на или наблюдават поведението на субектите на данни в ЕС. Тя важи за 
всички компании, занимаващи се с обработване и съхраняване на личните 
данни (*) на субектите на данни, пребиваващи в Европейския съюз, независимо 
от местоположението на фирмата. 

За да се съобразим с GDPR,  трябва да знаем отговорите на много въпроси, 
които ще предоставим на нашите потребители в предстоящия курс. 

Екипът на лабораторията (ВПИ = HPC) има готовност да помогне на 
клиентите си да работят в съответствие с GDPR, когато използват HPC 
клъстера.  

Да направим 2020 година, и тези след нея, успешни чрез спазване на 
правилата за поверителност на данните с правилните решения. Спазването на 
тези правил е скъпо начинание, но може да се окаже необходимо в условията 
на изолация на потребителите един от друг и от системните администратори. 
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HOW WILL CLOUD SERVICES CHANGE UNDER THE GDPR IN 2020 
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Abstract: Bulgaria joined the Council for National Open Science Coordination (CoNOSC), 
laying the groundwork for creating data sharing conditions (October 2019). The CoNOSC 
network supports national initiatives for open data from publicly funded research to be findable, 
accessible, interoperable, reusable (FAIR Data). Access to and re-use of the data is possible 
in full for those persons whose personal data meet specific user requirements - institutional 
affiliation, qualification, to name a few. The GDPR is designed to harmonize data privacy laws 
across the European Union, while GRDPR + includes next year's GDPR and similar data 
privacy regulations. The challenge is how to combine Open access and Open data with GDPR+ 
in a  HPC laboratory. 

Keywords: HPC, GDPR, Open science, Open access, Cloud services 
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КОНТЕЙНЕРИ ВЪВ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ 
ИЗЧИСЛИТЕЛНИ КЛЪСТЕРИ - КАЗУСИ 
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Резюме: Docker контейнерите не са първият избор в областта на 
високопроизводителните изчисления (HPC) поради необходимостта от ескалация на 
привилегиите при изпълнението на контейнерите, както и поради трудната 
интеграция със пакетни системи. Сингулярността е по-добра алтернатива на 
контейнерите Docker в HPC, разработени от лабораторията в Бъркли  (САЩ). 
Ефективността на контейнеризираните приложения и възможността за 
настройване и конфигуриране на паралелни приложения с множество зависимости от 
външни (трети страни) софтуерни пакети се оценява за следните случаи: използва 
се само един изчислителен възел (32 ядра); множество софтуерни пакети в един 
контейнер за класификация на рентгенови изображения на гръден кош на пациенти с 
SARS-CoV-2 https://github.com/lindawangg/COVID-Net, използвайки платформата за 
машинно обучение с отворен код Tensorflow и библиотека за компютърно зрение 
OpenCV. 

Ключови думи: HPC, machine learning, computer vision, containers in HPC clusters 

1. Контейнери в изчислителни клъстери  

Контейнерната (containers) архитектура като част от виртуализацията на 
ниво операционна система (ОС) има своята история, която започва с AIX 
Workload Partitions и Solaris Containers, но в последните няколко години започна 
да придобива особено голяма популярност с една от своите реализации Docker, 
поради широкото използване на софтуерната архитектура на разпределени 
микро-сервизи. Едно от основните предимства на контейнерната архитектура е 
високото ниво на абстракция при създаването на контейнерите, което свежда 
до минимум необходимостта да се познава операционната система, върху която 
контейнерите ще се реализират.  

Съвременните Docker контейнери са напълно преносими върху различни  
платформи, а създаването им е изключително просто като се дефинира с 
помощта на структурирани текстови файлове. Поради широката си 
популярност, контейнерната  архитектура има богат избор от публични 
хранилища с готови изображения (images) в контейнери, което позволява бързо 
и без особено усилие потребителите да инсталират, конфигурират и изпълнят 
контейнери. 

За удобство предлагаме дефинициите на използваните термини: 
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Image: Изображението (заготовката) на контейнера е олекотен пакет (често 
tar архив), който включва целият необходим с софтуер като изпълними 
файлове, системни библиотеки и конфигурационни файлове, необходими за  
приложението да се изпълнява самостоятелно. 

Dockerfile: Текстов файл, който включва инструкции за генериране на 
изображението (заготовката) на контейнера. 

Container : Контейнерът е стартирано изображение. Възможно е 
потребителят да изпълнява едновременно множество изображения.  

Документацията за използване на контейнерите  docker е достъпна на 
https://docs.docker.com/get-started/overview/. 

Въпреки широката популярност в разработката на съвременни софтуерни 
приложения за бизнеса, Docker контейнерите не са първи избор в областта на 
високопроизводителните изчисления (ВПИ, high performance computing HPC) 
поради необходимостта от ескалация на привилегиите при изпълнението на 
контейнерите както и трудната интеграция със системите за пакетна обработка 
на задачите (batch systems).  

Съществува обаче алтернатива на Docker контейнерите в областта на HPC,  
която се разработва активно от лабораторията Бъркли (Lawrence Berkeley 
National Laboratory). Singularity е контейнерна архитектура, която се изпълнява 
в потребителското пространство (user space). Предимства на Singularity  са, че 
не изисква ескалация на привилегиите, съвместим е с контейнерите на Docker 
и не изисква сервизен демон за разлика от Docker. Това са и причините 
Singularity да бъде избран като софтуерен продукт за контейнеризация, чиято 
ефективност бе оценена на изчислителният клъстер Nestum. Singularity версия 
3.4.0 беше инсталирана и настроена като софтуерен модул. Изчислителният 
клъстер Nestum е хомогенен CPU базиран изчислителен клъстер. Повече 
информация за клъстера, инсталирания софтуер и възможностите за 
използването му  е достъпна на http://hpc-lab.sofiatech.bg/. 

2. Сравнение на ефективността на изпълнение на MPI приложение, 
компилирано в контейнер Singularity върху един изчислителен 
възел 

Когато стрес-тестът се изпълнява само на един възел се изключва 
комуникацията между отделните възли, което дава възможност да се оцени по-
точно влиянието на контейнеризацията. За сравнение на паралелната 
ефективност беше избрана версия на стрес теста LINPACK с отворен код HPL, 
https://www.netlib.org/benchmark/hpl/ ,  който измерва броя математични 
операции на числа с двойна точност (double precision) за единица време (flops). 
Ефективността на LINPACK стрес-теста се дефинира като отношението на 
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очакваната (теоретичната) паралелна ефективност Rmax и измерената  пикова 
стойност Rpeak : 

 ε =  Rpeak /  Rmax 

Очакваната теоретична производителност Rmax на един възел може да 
бъде пресметната с помощта на формулата 

Rmax = Number of nodes × Number of cores per node ×  

           AVX2 base frequency × Number of DP operation per cycle  
 

Броят на ядрата в един изчислителен възел в клъстера Nestum e 32,  
базовата честота е 1.9, а броят на операциите с двойна точност в цикъл е 16.  

Rmax= 1 × 32 × 1.9 x 16 = 972.8 Gflops 
 

Софтуерните пакети, използвани за компилиране на HPL стрес-теста: 

− Базова операционна система: Ubuntu 16.04 LTS 

− Компилатори: Intel Parallel Studio XE 2017 

− Библиотеки за математични пресмятания: BLAS и LAPACK 

− Паралелна среда OpenMPI 4.0.3 

− LINPACK стрес тест HPL 2.3 
 

За определяне оптималните параметри на изпълнение на HPL стрес-теста 
беше използван онлайн генератор на HPL.dat 
https://www.advancedclustering.com/act_kb/tune-hpl-dat-file/  

2.1 Резултати за един изчислителен възел 
 

Таблица 1: Сравнение на ефективността на изпълнението в контейнер 
Singularity с естественото (нативно) изпълнение 

Начин на 
изпълнение 

Пикова 
производителност 

Rpeak 

Паралелна ефективност  

       ε      

Приложение в 
контейнер 

851.2 GFlops  87.5% 

Нативно 
приложение 

847.7 GFlops 87% 87,00% 

Prog. Code Програмен код 10 pt  

Font: Consolas 
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Получените резултати демонстрират, че не се наблюдава разлика в 
паралалелната ефективност между приложения, компилирани от изходен код и 
такива, които са компилирани и изпълнени в контейнер.  

В изследвания случай, можем да приемем, че изпълнението в контейнер на 
малки паралелни задачи е добро и може да се препоръча. 

3. Създаване на комплексно приложение изискващо множество 
софтуерни пакети - Tensorflow и OpenCV 

Често в практиката се налага да се инсталират софтуерни пакети със 
сложни зависимости, което е трудоемка задача която отнема време и увеличава 
броя на софтуерните пакети, които трябва да бъдат поддържани от системните 
администратори на клъстера. Съща така, потребителите могат да имат 
изисквания към версии на софтуера, който е несъвместим с базовата 
операционна система на клъстера. Контейнеризацията предоставя решение на 
тези проблеми като автоматизира до голяма степен инсталацията, 
компилирането и конфигурирането на софтуерните пакети.  

Като един примерен случай, който демонстрира инсталацията на множество 
софтуерни пакети в един контейнер беше избран проекта за класификация на 
рентгенови изображения на гръдният кош на пациенти със SARS-CoV-2 
https://github.com/lindawangg/COVID-Net  с помощта на платформата за 
машинно обучение с отворен код Tensorflow и библиотеката за компютърно 
зрение OpenCV. Проектът е реализиран на програмният език Python3 и има 
следните софтуерни зависимости: 

− Tensorflow 1.13 or 1.15 

− OpenCV 4.2.0 

− Python 3.6 

− Numpy 

− Scikit-Learn 

− Matplotlib 

− PyDicom 

− Pandas 

− Jupyter 

Беше използван следният Singularity файл за създаване на контейнер, който 
включва изброените пакети: 

#Singularity 

Bootstrap: docker 

From: ubuntu:18.04 

%help 
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 COVID-Net container image 

%files 

 Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh /downloads/ 

%post 

 apt update 

 apt install -y libgl1-mesa-dev \ vim 

 bash /downloads/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh \ 

  -b \ 

  -p /usr/local \ 

  -f 

 conda create -y -n tf \ 

  && . /usr/local/etc/profile.d/conda.sh \ 

  && conda activate tf \ 

  && conda install -y -c anaconda tensorflow=1.15.0 \ 

  && conda install -y -c conda-forge opencv \ 

  && conda install -y -c conda-forge scipy \ 

  && conda install -y -c conda-forge matplotlib \ 

  && conda install -y -c conda-forge notebook \ 

  && conda install -y -c conda-forge jupyter \ 

  && conda install -y -c conda-forge pydicom \ 

  && conda install -y -c conda-forge pillow \ 

  && conda install -y -c conda-forge scikit-learn \ 

  && conda install -y -c anaconda pandas 

 rm -rf /download 

 apt clean 

 echo ". /usr/local/etc/profile.d/conda.sh" >> 

$SINGULARITY_ENVIRONMENT 

%runscript 

.  /usr/local/etc/profile.d/conda.sh 

 conda activate tf 

 exec /bin/bash "$@" 
 

За генерирането на изображението бяха използвани следните команди: 

module load singularity 

wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh 

singularity build --fakeroot covid-net.simg Singularity 
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Следвайки инструкциите, невронната мрежа беше тренирана с помощта на 
следната серия от команди веднъж когато множество от снимки на пациенти 
беше изтеглено: 

module load singularity 

git clone 

cd covid-net 

singularity run covid-net.simg -c "cd COVID-Net/data \ 

&& python train_tf.py \ 

--weightspath models/COVIDNetv2 \ 

--metaname model.meta_train \ 

--ckptname model-2069 \ 

--trainfile train_split_v2.txt \ 

--testfile test_split_v2.txt" 

3.1 Оценката (assemement) на снимките на пациентите. 

Нека предположим, че разполагаме с рентгенова снимка на пациент x-
ray.png тя може да бъде оценена с помощта на следните команди: 

 

DATA_DIR=”$PWD/COVID-Net/data” 

cp x-ray.png $DATA_DIR/test_cases/ 

singularity run covid-net.simg -c \ 

 "cd ${DATA_DIR} \ 

 && python inference.py --weightspath models/COVIDNetv2 \ 

  --metaname model.meta_eval \ 

  --ckptname model-2069 \ 

  --imagepath test_cases/x-ray.png" 

3.2 Резултат 

Успешна демонстрация на възможността за създаване на контейнери, 
включващи множество софтуерни пакети без нужда от инсталация на 
допълнителен софтуер. 

Изпълнението на командите има специфичен синтаксис, който изисква 
допълнително разучаване, като например потребителят трябва да се запознае 
с командите на singularity: exec и shell, които са лесно достъпни от 
https://singularity.lbl.gov/docs-run  
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Заключение 

От направените тестове за производителност може да се каже, че въпреки 
началният си етап на развитие, контейнеризацията на HPC приложенията има 
голям потенциал за приложение в областта на HPC.  Предимствата са липса на 
деградация в производителността, платформена независимост на 
контейнерните приложения, опростена системна поддръжка на софтуерните 
пакети на изчислителния клъстер.  
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CONTAINERS IN HIGH PERFORMANCE COMPUTERS – CASE STUDIES 

Abstract: Docker containers are not the first choice in the field of high performance computing 
(HPC) due to the need for escalation of the privileges in the implementation of the containers 
as well as the difficult one integration with batch systems. Singularity is a better alternative to 
Docker containers in HPC developed by the Berkeley Laboratory (Lawrence Berkeley National 
Laboratory). The performance of containerized applications and the ability to set up and 
configure parallel applications with multiple dependencies on external (third party) software 
packages is assessed for the following cases: one compute node is only used (32 cores); 
multiple software packages in one container for classification of chest X - ray images of patients 
with SARS-CoV-2 https://github.com/lindawangg/COVID-Net using the platform for Tensorflow 
open source machine learning and computer vision library OpenCV. 
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА ПАРАЛЕЛЕН КЛЪСТЕР 

Иво Илиев1, Ана Пройкова1,2 

1 Лаборатория HPC в Лабораторния комплекс на СТП,  
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Резюме: Контейнеризацията е много полезна софтуерна концепция, която се оказва 
нетривиално приложима в  среда  HPC (High Performance Computing). Контейнерите се 
основават на съществуващите функции на ядрото и позволяват по-добър 
потребителски контрол за тяхното приложение. Основният проблем, който трябва 
да се реши при  контейнеризиране в HPC, е евентуалната загуба на 
производителност. Анализирайки проблема, открихме, че архитектурата на 
контейнера Singularity превъзхожда контейнера Docker. Работата е извършена по 
отношение на хомогенен изчислителен клъстер  Nestum http://hpc-lab.sofiatech.bg/. 
Резултатите обаче остават валидни за широк клас HPC системи. 

Ключови думи: HPC, supercomputers, containers, numerical & computation science 

 

1. Въведение 

Контейнеризацията е изключително полезна софтуерна концепция, която 
обаче се оказва нетривиална за имплементиране в условията на HPC (HPC – 
high performance computing, високопроизводителни изчисления). Контейнерите 
се основават на вече съществуващи свойства на ядрото на операционната 
система и позволяват за по-голям контрол от потребителя на запусканите 
програми – с какво те могат да си взаимодействат и като цяло какво за тях е 
видимо. 

2. Изследване на контейнери в паралелен изчислителен клъстер 

За HPC имплементации това обикновено е рестриктирано до 
пространството namespace mount.  

Nestum използва софтуера Slurm (де-факто стандарта за HPC средите) за 
управление (менажиране) на задачи и натоварване. Тоест, преди всичко 
трябва да е ясно дали контейнерния софтуер, който искаме да ползваме, е 
съвместим със Slurm. За щастие Slurm е „агностичен“ от към контейнери и може 
да работи и стартира почти всички видове. Следва списък на някои контейнерни 
софтуери, които имат работещи плъгини за Slurm: 
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• Charliecloud 

• Docker 

• UDOCKER 

• Kubernetes Pods (k8s) 

• Shifter 

• Singularity 

• ENROOT 

• Podman 

• Sarus 

2.1. DOCKER, uDOCKER, SINGULARITY 

Макар популярен, Docker, има няколко проблема, които го правят 
неподходящ за имплементация в HPC системи. Основният проблем е, че по 
дефиниция само привилегировани потребители трябва да имат право да 
контролират Docker daemon-a. Това като цяло е недопустимо при повечето HPC 
реализации. С други думи, на практическо ниво, Docker дава superuser 
привилегии, което прави трудно ограничаването на един потребител от това да 
има  достъп до данните на друг. 

Допълнително, инфраструктурата на Docker е такава, че Docker не може по 
тривиален начин да изиска ресурси от Slurm. 

uDocker: Този софтуер клонира подмножество от функции на Docker и 
позволява работата им изцяло в пространството на потребителите (user 
space).  uDocker също позволява модификация на вече съществуващи Docker 
контейнери, стига модификациите да включват инсталиране и модифициране 
на файлове само вътре в контейнера.  

Добра практика е uDocker да се използва за запускане на предварително 
подготвени Docker контейнери. 

uDocker е наличен на Nestum посредством модула си, module load udocker. 

Singularity: Тази хибридна контейнерна система започва бързо да се налага 
като предпочитаното решение за HPC системи. Основните плюсове на Sigularity 
е, че поддържа: 

Интеграция със Slurm посредством добре разработен plugin. Singularity 
изпълнява контейнерите като нативни (native) програми или скриптове на host 
компютъра, което позволява възможно най-пълна интеграция със Slurm (или 
друг scheduler). 

Контейнери в потребителско пространство (user namespace)  посредством 
режим ‘пясъчник‘ (sandbox mode), които не изискват допълнителни права. 
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Стандартният вход, изход, грешка, тръби и други комуникационни канали, които 
се използват от локалните програми са синхронизирани с  приложенията, 
вървящи локално в контейнера.  

Възможност потребителите да извикват singularity  посредством setuid извън 
Slurm.  

Използването на setuid е изключително полезно – това е стар и изпробван 
Unix метод и води до гъвкавост в термини на поддържани функции и поддържка 
на legacy софтуер.  

Singularity e инсталиран и достъпен контейнер за всички потребители на 
Nestum. На адрес http://hpc-lab.sofiatech.bg/containers/ потребителите  могат да 
намерят примерни конфигурации и насоки за използване на софтуера. 
Допълнително, на Nestum фигурират няколко пре-конфигурирани контейнерни 
изображения, готови за използване – едно, съдържащо Gromacs 2020.1 и едно 
- съдържащо Tensorflow. 

От основна полза за хората използващи научен софтуер е добрата 
интеграция на Singularity с Message Passing Interface (MPI), което е стандартен 
API използван от много научни пакети и софтуери. Singularity е out-of-the-box 
съвместимо с OpenMPI(v2). Интеграцията е скрита от потребителя – от негова 
гледна точка е нужно просто да се извика mpirun, все едно се намира на host 
компютъра. Допълнително, не се наблюдава значима загуба на 
производителност, ако се изпълняват OpenMPI задачи във Singularity 
контейнер. 

Singularity е построено, така че контейнерното изображение е напълно 
преносимо – не е нужна система, подобна на слоевете при Docker. Тестове на 
Singularity containers на голям брой изчислителни конфигурации (не свързани с 
нашата лаборатория) показват, че изпълнението на задачи от Singularity 
контейнери не води до осезаеми загуби на производителност (дори и при 
паралелни задачи върху възли, използващи Infiniband). 

Заключение 

Въз основа на тестовете с приложенията GROMACS и Tensorflow и 
обобщавайки коя рамка е подходяща за потребителите на Nestum може да се 
посочи, че Signularity е ясният победител и трябва да бъде препоръчан като 
рамка за контейнеризация, а също така и за приложение в облачен HPC.  
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Abstract: Containerization is a very useful software concept, which turns out to not be trivially 
implementable in HPC (High Performance Computing) environments. Containers are based on 
existing kernel features and allow for better user control for their application. The main problem 
that arises when considering containerization in HPC is a loss of performance. Having that in 
mind, we found the Singularity container architecture is outperforming the Docker container. 
Even though the work was done in relation to the cluster Nestum http://hpc-lab.sofiatech.bg/ , 
they remain valid for a broad class of HPC systems. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪВРЕМЕНЕН 
ПРОЧИТ НА КРАЙОВСКАТА СПОГОДБА В СЪХРАНЕНИ 

ЛИЧНИ КОЛЕКЦИИ НА ИЗСЕЛЕНИ БЪЛГАРИ ОТ СЕВЕРНА 
ДОБРУДЖА 

Кристина Върбанова-Денчева 

УниБИТ 
k.dencheva@unibit.bg 

Радостина Денчева 
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Резюме: В доклада се представя накратко историята на сключването на 
Крайовската спогодба между България и Румъния преди 80 години, в контекста на 
нейното отражение в съдбите на изселените близо 66 хил. българи от Северна 
Добруджа и заселването им в Южна Добруджа. Съхранените документи и вещи в 
техните лични колекции показват другото лице на тази „най-голяма победа“ на 
българската дипломация през последното столетие. Дигитализирането на тези 
страници от нашата история биха подпомогнали създаването на обективна и 
безпристрастна оценка за младото поколение за отминалите събития и би 
подкрепило разкриването на тази дълго премълчавана тема пред нашата и 
световната общественост. 

Ключови думи: дигитализация, лични архиви, Крайовска спогодба 

1. Въведение 

Съвременността е определяна от някои специалисти като непрекъснат 
процес на разрушително-съзидателна промяна.  Осветляването на страници от 
близката ни история би подпомогнало разбирането на следствията от тях и 
приемане на неутрална оценка, основана на обективните данни и факти, което 
е актуален въпрос както за широката общественост у нас, така и за младото 
поколение, което трябва да има тази база от знания за своята идентичност. Тези 
цели съвпадат с приетите приоритети за ориентиране на научните изследвания 
у нас към обществените предизвикателства, определени в Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-
2030. Свидетели сме и на развитие на междудържавни и етнически конфликти 
и следствията от тях за мирното население и в съвременността и това още 
повече засилва нашата отговорност към миналото ни, към човешките съдби на 
хората, сътворили материалното и духовно богатство, незаслужено подложени 
на изпитания, граничещи с унищожение. 
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2. Актуалност и значимост на изследвания проблем  

Необходимостта от  анализирането и идентифицирането на данни и факти 
за събитията, които са следствие от влизането в сила на Крайовската спогодба 
формират информационен масив, от който могат да се извлекат специфични 
знания за определянето на интердисциплинарни връзки и създаването на 
мрежи от знания за дадения регион и създава предпоставки за тяхното 
популяризиране и придобиването на нови знания. Създаването на 
информационния масив от дигитализиране на данни от документи и архиви, 
свързани с Крайовската спогодба и нейното отражение върху съдбите на 
изселените близо 70 хил. българи от Северна Добруджа, се поставя началото 
на един процес на дигитална конверсия на съхраненото наследство с цел то да 
се предаде на следващите поколения с достъпните средства и технологии на 
ХХI век.  

Кратък обзор на изследванията по проблема: 

Крайовската спогодба и нейното влизане в сила в периода 1939 – 1941 г. се 
приема почти единодушно от съвременниците на тези събития в България като 
една от малкото победи на българската дипломация, но е приемана 
нееднозначно от изселеното близо 70 хил. население от Северна Добруджа 
като изтръгване от изконната българска земя. [6] 

Драматичните обрати в обществено-политическата съдба на България през 
последните 80 години и провежданите държавни политики внесоха 
допълнително затъмнение върху фактите и документите, описващи 
насилствените промени в живота както на местното население в Южна  
Добруджа, така и на преселеното от Северна Добруджа.  

Предисторията на подписването на Крайовската спогодба се съдържат в 
последиците от Ньойския договор с отнемането на Южна Добруджа от 
България. Темата е  отразена както в изследванията на видни български учени, 
така и в публикации в печатните медии, а също и в художествената литература 
преди 1940 г. Съответно публикациите носят отпечатъка на времето, в което са 
създадени, отразяват научните позиции на изследователите и авторските 
позиции на писатели и журналисти, често емоционално обагрени и пристрастни 
под влияние на драматичните събития при подготовката и включването на 
България във Втората световна война.  

Създаденият масив от информационни ресурси е многожанров  и включва 
както научни изследвания на учени от БАН и българските университети, така и 
публицистични материали от периода на румънската окупация на Южна 
Добруджа след Ньойския договор, материали от държавните архиви на 
страната ни,  Военния архив, Дипломатическия архив, архивите на 
националните ни медии – радио, телевизия, печатни медии. По предварителни 
проучвания общия обем на документите е повече от 5 терабайта, като 
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преобладаващата част от тях са на материални носители – на хартия, фото, 
филмови материали, аудиозаписи, материални обекти.  

Създаването на единен дигитален архив на публикуваните изследвания на 
учени-изследователи и писатели на „Добруджанския въпрос“ и отразяването на 
събитията между Балканската, Междусъюзническата,  Първата световна война 
и Втората световна война, е наложително от гледна точка на популяризирането 
на историческите факти от този период и формирането на неутрална оценка за 
тях. Данни и факти за репресиите над местното население от страна на 
румънската окупация както по време на трите войни, така и в периода от 1919 
до 1940 година, се намират освен в архивите и библиотеките, също и в  
художествените произведения на видни наши писатели и поети, от които на 
Дора Габе, Йордан Йовков, Любомир Бобевски.[5] 

Аналогично е състоянието на изследванията за предпоставките и условията 
за подписването на Крайовската спогодба и последиците от нея за преселеното 
българско население от Северна Добруджа. 

Необходимостта от внасяне на систематизиране на данните и фактите от 
последния напредък по „Добруджанския въпрос“ – Крайовската спогодба и 
последствията от нея, е една малка стъпка в създаването на организирани 
знания по проблема и поставя началото на изпълнението на един дълг към 
поколенията за безпристрастност, прозрачност и памет за истината за тази 
страница от историята на България. 

3. Цел и задачи на изследването 

Използваният изследователски подход включва прилагане на 
традиционните методи за теренно проучване, а също и библиографския и 
историографския подход,  изследването включва  прилагането на иновативни и 
традиционни подходи и инструменти за създаване и управление на знания, за 
да се визуализира културно-историческото наследство на региона на Добрич и 
конкретно - гр. Балчик в контекста на Крайовската спогодба. На базата на 
издирване и систематизиране на информационни ресурси, ще се създаде 
дигитален архив, в който да се отразят хронологично и многоаспектно 
предпоставките и условията при подписването на Крайовската спогодба и 
нейното отражение върху живота на изселените българи от Северна Добруджа. 
Създаването на дигиталния архив ще позволи извличане и организиране на 
бази от данни и метаресурси, с което ще се постигне представяне на панорамна 
картина за историческите събития от този период и ще се създадат условия за 
формирането на обективна оценка за тях и значението им за съвременното 
развитие на нашия регион. [5] 
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Целта на изследването е да се създаде дигитален архив на тема 
„Крайовската спогодба в документи от институционалните архиви и личните 
колекции на изселени българи от Северна Добруджа“. (Фиг.1) 

 

   

 Фиг.1. Документи и данни за изселени българи от Северна Добруджа в 
протоколите от Крайовската спогодба от Регионален архив - Добрич 

 

Използваните подходи включват:  проучване, систематизиране, анализ и 
оценка на обема на информационните ресурси по така формулираната тема, 
възможностите за достъп и ползване, както и оценка на наличните дигитални 
ресурси и необходимостта от дигитализиране на оценените като релевантни 
източници. За провеждане на анализа ще бъде използван историографския 
подход, системния анализ, а също и библиометричните методи на С. Братфорд 
и И. Лотка в многокритериалната оценка на информационните източници.  

Предвижда се оценката на целесъобразността от дигитализирането на 
информационните източници да се извърши при спазването на утвърдените 
стандарти за създаването на дигитален архив.  [3] 

Задачите, които се поставят за постигане на целта на изследването се 
конкретизират в: 

1. Проучване, оценка и систематизиране на документи от институционални 
архиви: Научния архив на БАН; Държавна агенция „Архиви“: Централен 
държаван архив, Държавен архив – Добрич - отдел в дирекция „Регионален 
държавен архив“ – Варна; Военен архив – Велико Търново; Архиви на 
националните медии.  

2. Проучване, оценка и систематизиране на данни и факти по темата на 
изследването от информационни източници в библиотеките: Централната 



72 XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 

 

библиотека на БАН, РБ Дора Габе“ – Добрич, Библиотеката при НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870“ гр. Балчик. 

3. Създаване на информационен масив с библиографски описания на 
проучените и систематизирани информационни ресурси по темата на 
изследването. 

4. Издирване, проучване, оценка и систематизиране документи и обекти от 
нематериалното и материалното културно наследство на преселени българи от 
Северна Добруджа  в региона на гр. Добрич и гр. Балчик и гр. Мангалия и гр. 
Констанца в Р Румъния. 

5. Многокритериална оценка за дигитализация на  създадения 
информационен масив и неговото интегриране в информационните ресурси на 
УниБИТ, чрез създаване на модел на интерактивен информационен ресурс за 
обучение и разпространяване на знания в уеб-базирано приложение в уебсайта 
на УниБИТ. 

6. Разпространяване на резултатите от изследването на събития, 
отразяващи честването на 80-годишнината от подписването на Крайовската 
спогодба с презентации и научни съобщения на национални и международни 
научни форуми.  

4. Технологични и технически условия за създаване на дигиталния 
архив 

В страната ни е натрупан богат опит за създаване на дигитални архиви, 
които са с различен обем, структура и съдържание на дигитализираните 
колекции и с различно предназначение – от дигиталния архив на Националната 
агенция по архивите, дигиталните колекции на научния архив на БАН, на 
регионалните архиви, а също и на големите научни библиотеки – Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Централната библиотека на БАН, НБ 
„Иван Вазов“ – Пловдив, РБ „Пенчо Славейков“  - Варна, РБ „Петко Р. 
Славейков“– В. Търново, РБ „ Л. Каравелов“ – Русе, както и създадени 
електронни репозитари на библиотеките на университетите в България: СУ „Св. 
Кл. Охридски“, Нов български университет, Американски университет в 
България. [1, 2] 

За създаването им са използвани разнообразни платформи – повечето 
създадени в изпълнение на спечелено финансиране по проекти (например 
електронният репозитар на Нов български университет е създаден след 
спечелено финансиране по програма за дигитализация на научното наследство 
на ЛИБЕР – най авторитетната библиотечна асоциация в света). [4] 

Възможностите за използване на платформи с отворен код също се 
разнообразяват с всяка изминала година. Актуалното проучване на 
предлаганите платформи за създаване на дигитални архиви показва, че някои 
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от тях притежават необходимите характеристики за създаване на дигитален 
архив с обема, структурата, съдържанието и възможностите за развитие, които 
се поставят като цел и задачи на представения проект за дигитален архив. 

Характеристики на дигиталния архив 

• Обем (измерен по т.нар. „тегло в мегабайти“ на документа – функция на 
броя, формата на представяне, приравнен към А4, качество на изображението) 
- не повече от 100 х. – 2 млн. единици ~ 5 терабайта; 

• Брой на редакторите, постоянно работещи с документите - 2-5 редактора 
за привеждане в удобен за сканиране вид и евентуална реставрация; 

• Среден брой ежедневни посетители на архива през web-интерфейса– 
50-100 посетители, от тях едновременно – 20-30; 

• Тип на архива – вид и структура на данните (финансова, научно-
техническа документация, текстова, графична). 

Техническо осигуряване 

• Скенери за черно-бяло и цветно сканиране, индексиране и създаване на 
дигитална колекция от документите на хартия, включително и с нестандартни 
формати, използвани в миналото;  

• Компютър – сървър, компютър – работна станция, сторидж сървър – 
параметри за изграждане, поддържане и управление на средно голям архив (5 
ТВ, конфигуриране на сторидж сървър с RAID до 6 диска и поддържане на 
скорост на обмен на информацията – минимум 6 Gb/s) 

Платформи за създаване на дигитален архив 

Направеното проучване обхваща следните платформи за създаване на 
дигитален архив, като са систематизирани техните характеристики и 
възможностите за ползване, включително адаптация и съотносимост към 
параметрите на проекта на дигиталния архив: 

• Archivematica (https://www.archivematica.org/) е Уеб-базирана, 
разработена по стандартите платформа с отворен код, осигуряваща 
запазването на дългосрочен достъп и надеждно съхраняване на автентично 
дигитално съдържание. Софтуерните инструменти на Archivematica са 
ориентирани към лесен потребителски достъп и ползване, включват 
обработване на дигитализирани обекти и осигуряване на достъп в съответствие 
с функционалния модел ISO-OAIS10 и визуализиране на процесите чрез уеб-
приложение. Използват се стандартите за създаване и осигуряване на достъп 
до метаданни METS, PREMIS, Dublin Core11 по спецификацията на Конгресната 
библиотека на САЩ (Library of Congress BagIt). 

 
10 OAIS Reference model (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14721:ed-2:v1:en) 
11 PREMIS (http://www.loc.gov/standards/premis/tools.html); 
    METS (https://www.loc.gov/standards/mets/mets-present.html) 
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• Omeka (https://omeka.org/) е платформа с отворен код, която предоставя 
възможности за създаване и уебпредставяне на дигитални колекции в три 
варианта:  Omeka S е следващото поколение платформа, която предоставя 
възможности за за уеб публикуване на дигитализирани обекти с други онлайн 
ресурси; Omeka Classic Omekanet са платформи за публикуване и споделяне на 
дигитални колекции и създаване на разнообразни медийни приложения. 

• Digital Library Cloud Services (https://dlcs.info) е  облачна платформа с 
отворен код за хостинг и доставяне на оперативно съвместимо дигитално 
съдържание в съответствие с общи стандарти за отворен код. Облачните услуги 
на дигитални колекции предлагат набор от услуги и компоненти, включително и 
Crowdsourcing платформа, която позволява създаването на дигитални колекции 
от различни дигитализирани информационни носители, създаването на 
разпределени бази от данни, както и създаване на приложения, адаптиращи се 
към разпознати понятия и  словосъчетания. 

• Wiley Digital Archives (https://www.wileydigitalarchives.com/platform). 
WDA е платформа за дигиталния архив на Университета в Йел (САЩ), в която 
се съхраняват и се осъществява достъп до ресурси за научни изследвания и 
обучение на студенти и докторанти. Платформата е разработена на принципа 
“User Friendly”, с интуитивни инструменти и възможности за извличане, 
обработка и анализиране на данни на базата на потребителско търсене на 
текстово и визуално съдържание по дума, предмет, формат и дата в 
систематизираните по категории данни на архива. Резултатите излизат 
сортирани по съдържание, включително и за визуалната информация и могат 
да се изтеглят, манипулират и споделят от потребителите, включително и с 
превод на повечето текстове на 105 различни езика. 

• Digital Archive Platform (https://digitalpreservation.sk). DAP - платформа 
за създаване на дигитални архиви е разработена на модулен принцип от 
фирмата TEMPEST. Позволява изграждането на система или интегриране към 
съществуваща, включени са инструменти за дългосрочно съхранение, 
дигитално или уеб архивиране, каталогизиране, управление на 
потребителските заявки и достъп или предоставяне на съдържание на крайните 
потребители на уеб портал. Притежава система от оторизиран достъп за 
администриране и ползване, включително и за събиране, архивиране, 
обогатяване на метаданни, съвместна работа, управление на достъпа и за 
планиране на автоматизирани задачи или създаване на отчети, за 
конфигуриране и мащабиране на ефективността, определяне на параметри от 
най-високо ниво, специално са  включени и инструменти за наблюдение и одит 
на системните компоненти. 

 
 

https://dlcs.info/
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5. Научна новост на изследването, на предлаганите решения и 
тяхната практическа приложимост 

1. Проучване и дигитализиране на документи и обекти по темата 
„Крайовската спогодба в документи от институционални архиви и лични 
колекции на изселени българи от Северна Добруджа“ и създаване на 
общодостъпен единен дигитален архив с обективна информация за значимо 
събитие и съпътстващите го процеси от новата история на България. 

2. Създаване на модел за дигитализация на културно-историческото 
наследство от институционални и лични архиви за региона на Южна Добруджа 
и методика за популяризиране и формиране на обективна оценка на събития и 
факти от българската история. 

3. Споделяне на създадения дигитален архив за историческото минало на 
Южна Добруджа за обогатяване на информационните ресурси на културно-
историческите институции в региона на Южна Добруджа и създаване на 
дигитално съдържание за учебните помагала за студентите в бакалавърските, 
магистърските програми и докторските програми на УниБИТ, за студентите от 
други университети, а също и за ученици в България и за българската диаспора 
по света. 

6. Заключение 

Създаването на дигитален архив с включване на дигитализирани документи и 
обекти от лични колекции на изселени българи от Северна Добруджа е една 
стъпка към предаване на съхраненото за поколенията и разкриване и за широка 
аудитория у нас и в чужбина на малко известни страници от историята на 
Добруджа и нейното население, което би благоприятствало разбирането на 
нашата история в региона, Европа и в света, и биха подпомогнали създаването 
на обективна и безпристрастна оценка за отминалите събития за тази дълго 
премълчавана тема от нашата история. 
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Abstract: The report briefly presents the history of the conclusion of the Craiova Agreement 
between Bulgaria and Romania 80 years ago, in the context of its impact on the fate of the 
nearly 66,000 Bulgarians evicted from Northern Dobrudja and their settlement in Southern 
Dobrudja. The documents and belongings stored in their personal collections show the other 
face of this "greatest victory" of Bulgarian diplomacy in the last century. Digitizing these pages 
of our history would help to create an objective and impartial assessment of the past generation 
of the young generation and would support the disclosure of this long-held topic to our and the 
world community. 
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ФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР КАТО 
ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА 
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Резюме: В Европа и в повечето останали държави правителствата и институциите 
от публичния сектор все още не прилагат счетоводни стандарти, както това се 
прави в частния сектор. Частният сектор прилага Международни стандарти за 
финансово отчитане (МСФО) или Национални счетоводни стандарти..  

Основната разлика е, че в публичния сектор финансовото отчитане е на парична 
основа. Не се отчитат активи, пасиви и финансов резултат. 

Този проблем оказва влияние върху отговорността и честността на хората, които 
управляват държавата в момента, спрямо обществото, бъдещите поколения и 
спрямо следващите управляващи, създава условия за корупция и злоупотреби." 

Ключови думи: Международни счетоводни стандарти за публичния сектор, публичен 
сектор, линейна база на финансово отчитане, база на начисление,етапи, 
прозрачност, достоверност, корупция 

1. Въведение 

Динамичните процеси, протичащи в съвременните общества и в световната 
икономика, финансовите кризи и корупционни скандали създадоха условия да 
се повиши взискателността на обществата към правителствата на различните 
държави и да се ускорят процесите на подобряване на прозрачността и 
отчетността на дейността на правителствата и техните агенции чрез осветяване 
и стандартизиране на финансовата информация, отразяваща отчитането на 
извършваната от тях работата и дейност.  

2. Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти 
за финансово отчитане. 

2.1. Международни счетоводни стандарти за публичния сектор 
(IPSASB) и Международни стандарти за финансово отчитане (IFRS) 

Към Международната федерация на счетоводителите (IFAC) има Съвет за 
международни счетоводни стандарти за публичния сектор (IPSASB), който е 
независим съвет. Той издава Международни счетоводни стандарти за 
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публичния сектор (IPSASB), насоки и разяснения, и други публикации за 
използване от публичния сектор по света. 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор се издават от 
1997 година първоначално от Комитета на публичния сектор на 
Международната федерация на счетоводителите (IFAC), който е 
предшественик на Съвета за международни счетоводни стандарти за 
публичния сектор (IPSASB). 

Историческото развитие на Международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор (IPSAS) се обуславя от общественото развитие, 
необходимостта от защита на публичния интерес, а също така и от развитието 
на финансово - счетоводната професия и добрите практики, прилагани от нея.  

Подходът при изготвянето на Международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор е те да се сближават с еквивалентните Международни 
стандарти за финансово отчитане (МСФО), които се прилагат от частния сектор, 
тогава, когато се изисква финансово-счетоводно третиране на събития и 
сделки, които се срещат както в частния, така и в публичния сектор. Когато се 
проявява спецификата на публичния секор при възникване на сделки, събития 
и протичане на процеси, тогава Съветът за международни счетоводни 
стандарти за публичния сектор (IPSASB) разработва стандарти за специфични 
обекти на финансовата отчетност, за които не е разработен МСФО.  

Частният сектор прилага Международни стандарти за финансово отчитане 
(МСФО) или Национални счетоводни стандарти. В Европа и в повечето 
останали държави, обаче, правителствата и институциите от публичния сектор 
все още не прилагат счетоводни стандарти, както това се прави в частния 
сектор.  

За целите на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 
(IPSAS) в обхвата на „публичния сектор“ са включени националните 
правителства, регионалните органи на местна власт (община, град и др. 
населени места), свързаните с тях държавни и местни структури (например 
агенции, бордове и предприятия), министерства, ведомства, програми, съвети, 
комисии, агенции, фондове за социално осигуряване в публичния сектор, 
Национална здравно-осигурителна каса, държавни холдинги и органи, 
Международни правителствени организации, Европейски, Международни и 
световни институции и др. 

Има редица разлики при финансовото отчитане в публичния и в частния 
сектор.  

Търговските дружества представят финансови отчети, които имат като 
елементи отчет за финансовото състояние (баланс), отчет за печалбите и 
загубите и другия всеобхватен доход (отчет за приходите и разходите), отчет за 
паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение, в което са 
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оповестени всички съществени сделки и събития и прилаганата от 
предприятието счетоводна политика, както и пояснителни бележки.  

Публичният сектор представя финансова информация, която по същество  
е паричен поток.  

Основната разлика е, че в публичния сектор финансовото отчитане е на 
парична основа, наречена още линейно отчитане, вместо на базата на 
начисления.  

Когато финансовата информация се изготвя на базата на начисления, 
всички сделки и събития се отразяват в годината, в която те са възникнали и 
формират активи и пасиви. Всички приходи и разходи са представени за 
периода, за който те действително се отнасят и формират финансовия резултат 
(печалба или загуба) за този конкретен период.  

Линейното отчитане, прилагано от публичния сектор, проследява паричните 
потоци на входа и изхода. При него не се отчитат активи, пасиви и финансов 
резултат и по този начин не става известно какви са активите (ресурсите) и 
задълженията на държавата. Не е известен резултатът от управлението на 
правителството. Не са представени всички източници на ресурси, а 
следователно не могат да бъдат проследени и всички канали за изтичането на 
тези ресурси. Като резултат от липсата на информация, не могат да бъдат 
определени нетните активи, т.е не е известно с какъв капитал разполага 
държавата.  

Този проблем оказва влияние върху отговорността и честността на хората, 
които управляват държавата в момента, спрямо обществото, бъдещите 
поколения и спрямо следващите управляващи. Липсата на финансов отчет на 
правителството лишава обществото от информация, която реално да отразява 
имущественото състояние на държавата, действителните държавни вземания и 
съществуващите държавни задължения. Ако в държавите, които в момента 
имат големи финансови проблеми, имаше финансови отчети, изготвени в 
съответствие с Международните счетоводни стандарти за публичния сектор, 
много по-рано щяха да се появят индикации, че са налице проблеми.  

Финансовата информация, предоставяна от публичния сектор отразява 
единствено движението на паричните потоци, което я прави непълна, 
ненадеждна и много често - недостоверна.  

Липсата на прозрачност и пълнота на финансовата информация в 
публичния сектор създава в обществото недоверие към управляващите, 
конфликти между институциите, липса на яснота за правителството относно 
задълженията и ангажиментите, които са поети от неговите предшественици, от 
самото него, а също така и липса на яснота за следващото правителство 
относно задълженията и ангажиментите на неговите предшественици. Всичко 
това създава несигурна обществена среда и поражда условия за корупция. 
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2.2. Предназначение на Международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор (IPSAS) 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (IPSAS) и 
разяснения за тяхното прилагане, създадени от Съвета по международни 
счетоводни стандарти за публичния сектор, са предназначени да се прилагат 
при изготвянето на финансови отчети с общо предназначение от субектите, 
които попадат в обхвата на публичния сектор. Тези финансови отчети 
предоставят информация за нуждите на потребителите на информация, които 
не могат да я получат по друг начин, както и не могат да оказват влияние и 
контрол върху отчетите, за да отговорят те на техните специфични 
информационни нужди, например - данъкоплатците и избирателите. 

При създаване и определяне на стандарти, дейността на Съвета по 
международни счетоводни стандарти за публичния сектор обхваща определени 
етапи, които са част от публичен процес. Процесът предоставя възможност на 
всички, които се интересуват от финансова отчетност за публичния сектор, да 
изразят своите мнения пред Съвета по международни счетоводни стандарти за 
публичния сектор. Мненията и предложенията се считат за част от развитието 
на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. 
Разработването на Международни счетоводни стандарти за публичния сектор 
обикновено включва предложения, изложени в проект, който се публикува от 
Съвета по международни счетоводни стандарти за публичния сектор за 
обществен коментар. Надлежният процес позволява издаването на 
консултативни документи и препоръчителни практически насоки и концептуална 
рамка. След общественото обсъждане, Международните счетоводни стандарти 
за публичния сектор се издават като окончателен набор и това означава 
приключване на разискванията на Съвета по международни счетоводни 
стандарти за публичния сектор по въпроси, свързани със счетоводно третиране 
на обекти на финансовото отчитане. Когато са необходими последващи 
изменения, се изисква отново спазването на процедурите, обхванати от този 
процес.  

Преминаването към прилагане на Международни счетоводни стандарти за 
публичния сектор се предшества от процедури, които са свързани с известни 
затруднения, свързани с идентифицирането и оценките на дълготрайни 
материални активи и дългосрочни задължения, някои от които датират преди 
повече от 20 години. 

Когато една страна преминава от линейна база на отчитане към базата на 
начисление има следните основни етапи: 

- частично начисление(умерена степен на начисление), при което се 
начисляват краткосрочните активи и пасиви; 
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- умерено начисление (средна степен), при което освен краткосрочните 
активи и пасиви, се начислява и държавният дълг; 

- пълно начисление (висока степен), при което се начисляват активите 
пасивите, включително и дългосрочните (в т.ч. и пенсионните пасиви). 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор обхващат 
пълния вариант на начисление.  

Голяма част от страните прилагат национални счетоводни стандарти и е 
налице световна тенденция за тяхната хармонизация с Международните 
счетоводни стандарти за публичния сектор. Този процес наистина няма да бъде 
лесен. Така например, много често в практиката военно – промишлените активи 
не се отчитат. Но когато това започне, ще липсват документи за историческите 
разходи, например за активи придобити преди повече от 20 години. НАТО все 
още прилага линейно счетоводство и от години подготвя финансовото отчитане 
да премине към базата на начисление. Това означава, че в баланса ще бъдат 
посочени активи, включително разузнавателни, някои от тях придобити преди 
повече от 25 години. 

Съветът по международни счетоводни стандарти за публичния сектор, при 
създаването на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор е 
насочил усилията към това, как публичният сектор да създава достоверна 
финансова информация, която да бъде на разположение на данъкоплатците и 
гласоподавателите.  

Съветът за международни счетоводни стандарти за публичния сектор има 
18 члена, които идват от различни браншове и страни. 

Работата на Съвета се наблюдава от редица международни институции 
като:  

• Организацията на обединените нации;  
• НАТО; 
• Световната банка; 
• Международния валутен фонд; 
• Международна организация на върховните одитни институции; 
• Азиатска банка за развитие; 
• ИНТОСАЙ; 
• Европейската комисия; 
• Евростат; 
• Европейската космическа агенция; 
• Европейската организация за разработване на метеорологични 

спътници; 
• Интерпол; 
• Организация за икономическо сътрудничество и развитие и др. 
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В момента, в света много държави използват модифицирана линейна база, 
при която някои разходи се отразяват авансово, а се реализират в следващата 
година. Това води до много неясна и невярна финансова картина. 

Съветът по международни счетоводни стандарти за публичния сектор 
препоръчва да се започне постепенно преминаване към прилагане на 
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор, като 
първоначално във финансовия отчет бъдат включени паричните потоци на 
консолидирана база, т.е. паричните потоци на всички публични предприятия да 
се консолидират и представят като една сума във финансовия отчет. 

От 2005 година Европейската комисия прилага много сходни счетоводни 
стандарти с Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. При 
това преминаване от линейна база към база за начисление, бюджетният 
излишък от 20 милиарда евро се превърна в отрицателен собствен капитал на 
стойност 60 милиарда евро.  

Генералният секретар на ООН насърчава да се работи за подобряване на 
финансовото отчитане на организацията.  

В публичния сектор в България се прилага счетоводно отчитане на база на 
касовия принцип.  

В Европа в процес на преминаване към прилагането на международни 
счетоводни стандарти за публичния сектор са Швейцария, Австрия, Румъния, 
Великобритания, Швеция, Финландия, Италия, Словакия, Албания, Турция, 
Македония, Сърбия. 

2.3. Международните счетоводни стандарти за публичния сектор в 
България и перспективи за тяхното въвеждане 

На практика в нашата страна не се предприемат мерки за изготвяне на 
финансова информация в публичния сектор въз основа на Международните 
счетоводни стандарти за публичния сектор, независимо че има законово 
изискване за това. В Закона за счетоводството, който беше в сила до края на 
2015 година, се съдържа нормативната уредба, регулираща финансовото 
отчитане в публичния сектор. Съгласно чл. 5а, за бюджетните предприятия 
министърът на финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан, 
коитоса в съответствие с: 

1. Изискванията на Европейскиясъюз за отчетността, статистиката и 
бюджетирането на публичния сектор; 

2. Счетоводната рамка, принципите и концепциите на 
Методическоторъководство за държавнафинансова статистика, издадено от 
Международниявалутен фонд; 

3. Международните счетоводни стандарти за публичния сектор на 
Международната федерация на счетоводителите; 
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4. Изискванията на българското законодателство по отношение на 
бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална 
програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бюджетните 
предприятия. 

Стандартите и сметкопланът, както и методическите указания по 
прилагането им, се разработват и актуализират от Министерството на 
финансите. При извършване на актуализация бюджетните предприятия се 
уведомяват своевременно. 

По въпроси, неуредени в стандартите и сметкоплана, за бюджетните 
предприятия, могат да се прилагат разпоредбите на стандартите, приложими за 
другите предприятия, по ред, определен от министъра на финансите. 

Практиката в България, обаче, няма нищо общо със законовите изисквания. 
Публичният сектор спазва уредба, която съдържа редица специфични 
постановки за провизии, оценки, преоценки и др. Често указанията за 
прилагането на тези постановки противоречат на законовите норми или взаимно 
се изключват. Отчетите, изготвени на база парични потоци, не са ясни и 
прозрачни, а това създава условия за корупция и злоупотреби.  

Ще отнеме време, но е необходим публичен дебат, който да отрази 
очакването на обществото за ясна и прозрачна финансова информация от 
дейността на публичния сектор. Данъкоплатците са най-важните потребители 
на финансовата информация от отчетите на публичните предприятия. 
Прилагането на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор в 
България би осигурило полезна информация и за самия публичен сектор, чиито 
представители ще бъдат по-добре да са запознати с процесите в държавните 
институции. Самите министри ще знаят какво се случва в техните министерства.  

Когато едно общество е информирано, то може да упражни интелигентна 
взискателност към правителството и институциите. Само знанието за 
съществуването на Международни счетоводни стандарти за публичния сектор 
не е достатъчно. Необходима е и воля и мотивация за претворяване на 
знанията в реалния живот. Необходима е и подходяща професионална 
компетентност и капацитет. Пълнотата и достоверността на финансовата 
информация може да се превърне във важен елемент от системата за 
национална сигурност. 

Част от проблемите на сегашното правителство са натрупаните отпуски, 
договорите, които отлежават на бюрата на публичната администрация и за 
които обществото няма информация, дебатите за пенсионната система и 
липсата на информация за действителната стойност на задълженията за 
пенсии, които държавата дължи на пенсионерите по закон. Берем плодовете от 
липсата на прозрачност за набирането и изразходването на обществените 
средства за здравеопазване, образование и култура. От кратки изявления, 
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например, на министъра на земеделието става ясно, че има неполучени 
средства от европейски фондове. Но каква е тяхната стойност, по какви причини 
не са получени и кой носи отговорност за загубите, които понася страната, не е 
известно. Като актуална илюстрация за липсата на прозрачност на финансовата 
информация в публичния сектор на България може да бъде разгледан и 
случаят, в който Европейският бюджет осигури средства за подпомагане на 
всеки един член на обществото на европейските страни под формата на 
директно финансирана помощ през времето на световната пандемия през 2020 
година. В България такава помощ не беше предоставена, независимо че както 
всички страни – членки, така и България получи европейски средства за 
директно финансирана помощ. Вместо директно финансирана помощ 
българското правителство предложи преференциални кредити, схема 60:40 за 
работни заплати и осигуровки и други мерки, редът за прилагането на които 
обаче е толкова сложен, че би отказал българските граждани да участват в тези 
мероприятия, или практически се превръща в неприложим.  

Реформата, която е наложително да се предприеме, може да доведе до още 
по-голяма реформа в публичния сектор. Ако бъде направена такава реформа, 
ще се появят редица неподозирани активи и пасиви, както и вероятни 
незаконосъобразни действия и корупционни практики, съществуващи в 
публичния сектор. Българското правителство не изготвя финансов отчет, в 
който да са отразени активите и пасивите (задълженията и претенциите), а 
когато те не се отчитат, това означава, че на практика и за самото правителство 
не е наясно, какво точно управлява. 

До преди около 70 години държавата беше затворена система. В 
последните десетилетия тя постепенно се превърна в пълноправен играч и 
субект в икономическия живот. Някои нейни функции се поемат от частния 
сектор – като например концесионните услуги. Налага се и държавата да 
предоставя информация и да я разменя. И ако тази информация не е 
систематична, а представлява спорадични факти, не може да съществува такъв 
обмен. Държавата е най-големия работодател и би трябвало да предоставя 
отчети както всички останали работодатели.  

Предприятията от частния сектор прилагат Международни стандарти за 
финансово отчитане (МСФО) или Национални счетоводни стандарти, 
начисляват приходи, разходи, активи и пасиви и е учудващо как тези азбучни 
правила се губят, когато се пренесат върху държавата и публичния сектор. 
Естествено това се дължи на остаряло мислене за секретност и други подобни 
ограничения, но последните събития показват, че е необходима промяна. В 
последно време сме свидетели как представителите на публичния секор 
самодоволно и високомерно възприемат доверието на избирателите 
единствено и само като привилегия да получат власт, която може да се използва 
от тях преобладаващо за лични нужди. Вместо това представителите на 
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публичния сектор трябва да имат своята отговорност, включително и лична, за 
управлението на държавата, а за това са необходими качества, които включват 
и висок морал, експертни знания и държавническо мислене. 

Нормално е в глобалния свят да има единна информация. Прилагането на 
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор гарантира вярно и 
честно представяне на имущественото и финансовото състояние на публичния 
сектор, което от своя страна дава възможност на държавните институции да 
контролират публичните финанси и да вземат адекватни управленски решения. 
Еднаквите изисквания към съставянето на финансовите отчети създава 
съпоставима, разбираема и уместна финансова информация на предприятията 
от публичния сектор в света, а тяхното добро управление е от голямо значение 
за всяка страна. 

2.4. Предимства при прилагането на Международните счетоводни 
стандарти за публичния сектор 

Какви са предимствата на Международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор: 

• Финансовият отчет, изготвен в съответствие с Международните 
счетоводни стандарти за публичния сектор съдържа:  

• отчет за финансовото състояние; 

• отчет за финансовите резултати; 

• отчет за промените в нетните активи / собствен капитал; 

• отчет за паричните потоци и 

• бележки.  

Във финансовия отчет са измерени активите, пасивите, приходите, 
разходите и финансовият резултат на държавните институции и се подобрява 
финансовото им управление. Когато се отчитат само паричните потоци, никой 
не знае какво е имущественото състояние на държавата, нейните активи и 
пасиви. Възникват неподозирани активи и задължения. 

• Населението може да прецени дали обещанията на правителството са 
обосновани и дали се изпълняват. 

• Създават се условия за подобрение на финансовия мениджмънт на 
държавата и останалите представители на публичния сектор. 

• Финансовите отчети са с високо качество, сравними и прозрачни, което 
води до повишаване на доверието във финансовата информация от 
страна на данъкоплатците, избирателите и международните 
организации.  

• Налице са възможности за споделяне на опит с други страни. 
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• Създават се условия за обмяна на опит и познания между публичния и 
частния сектор. 

Разбира се, има редица предизвикателства при преминаването към 
прилагане на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. 
Потребителите на информация от финансовите отчети ще се нуждаят от време, 
докато започнат да разбират финансови отчети, изготвени на база начисление. 
Подготвен е Наръчник за прилагане на международните счетоводни стандарти 
за публичния сектор въз основа на принципи. Това изисква анализ на събитията 
и след това изготвяне на подходяща счетоводна политика. 

Поради невъзможност данъчните приходи да бъдат изчислени, те се отчитат 
на линейна база, т. е. като входящи и изходящи парични потоци, без да се 
отчитат действителните вземания и задължения на държавата. Тези 
интерпретации се считат за отклонения от Международните счетоводни 
стандарти за публичния сектор и следователно за тяхното неспазване. 

Заключение 

Финансовите отчети, изготвени при прилагането на Международните 
счетоводни стандарти за публичния сектор са ясни и прозрачни, показват 
имущественото състояние на предприятията и институциите от публичния 
сектор и може да се гарантира единно представяне на информацията, което я 
прави сравнима. Ясните и прозрачни финансови отчети дават възможност за 
анализи на настоящото състояние, на съществуващи тенденции, изготвяне на 
достоверни прогнози и разумно управление на публичните финанси и адекватен 
контрол. Прозрачността на финансовата информация в публичния сектор би 
повишила отговорността на сегашните управляващи и техните избиратели 
спрямо бъдещите поколения.  

Липсата на прозрачност на финансовата информация в публичния сектор 
създава условия за корупция и прикрива фалитите на държавите. 

Литература 

1. Найденова, Светлана. Международни счетоводни стандарти за публичния сектор – 
перспективи за възприемането им в България / Светлана Найденова. // Списаниена 
ИДЕС, 2011, № 6, с. 60-68. ИДЕС: списание на Института на дипломираните експерт-
счетоводители в България. ISSN 1311-1183. - XV, 6 (2011), с. 60-68 

2. Найденова, Светлана. Прозрачност на финансовата информация в публичния 
сектор/ Светлана Найденова. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век: 
Сборник с доклади от ХІ национална научна конференция с международно участие 
София, 1 ноември 2013. София: За буквите – О писменехь, 2013, с. 475-482. ISNN 
1314-7099 

3. International Public Sector Accounting Standards Board. Handbook of International Public 
Sector Accounting 2020 Edition  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fplus.bg.cobiss.net%2Fopac7%2Fbib%2Fbib%2FCOBIB%2F1120986852&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0k4JyffmoKt1UY5MjKvVQAdyiYw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fplus.bg.cobiss.net%2Fopac7%2Fbib%2Fbib%2FCOBIB%2F1120986852&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0k4JyffmoKt1UY5MjKvVQAdyiYw


XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 87 

 

FINANCIAL INFORMATION IN THE PUBLIC SECTOR AS A PREVENTION 
AGAINST CORRUPTION 

Svetlana Naydenova 

Abstract: In Europe and most other countries, public sector governments and institutions still 
do not apply accounting standards, as they do in the private sector. The private sector applies 
International Financial Reporting Standards (IFRS) or National Accounting Standards. 

The main difference is that in the public sector, financial reporting is monetary. Assets, liabilities 
and financial result are not reported. 

This problem affects the responsibility and honesty of the people who run the country now, 
towards society, future generations and towards future rulers, creates conditions for corruption 
and abuse. 
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В КОНТЕКСТА 
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА XX ВЕК 

Деница Младенова 
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Резюме: В доклада се проследява позиционирането на културното наследство в 
социума и развитието на технологиите и инструментите, които подпомагат 
неговата социализация в цялост. Показано е, че компютърните технологии не само 
подпомагат неговото многоаспектно разкриване, но и стимулират участието на 
потребителите като създатели на съдържание, както и възможните им нови роли, 
доказани с добри практики – на пазители на идентичността и целостта на 
дигитализирани обекти на културното наследство. 

Ключови думи: дигитални ресурси, културно наследство, идентичност, 
социализация 

1. Въведение 

Възходът на технологиите, които коренно промениха живота на хората, 
започва с изобретението на Гутенберг и създаването на предпоставки за 
разпространение на знанието и развитието на научните изследвания,  но 
ускорението настъпва с революционните открития на ХIХ век – телеграфът, 
телефонът, радиото, които ускоряват комуникациите, достигайки немислима 
скорост и обеми с изобретяването на компютрите и тяхното свързване в 
глобалната мрежа. Измина повече от половин век от изобретяването на 
персоналния компютър, но неговото утвърждаване като доминиращо 
комуникационно средство започва с напускането на научноизследователските 
лаборатории и превземането на доминиращото място за комуникация в 
обществото. 

2. Основен текст 

Дигиталната революция създаде нова комуникационна среда – дигиталната, 
която претърпява еволюция на технологии и концепции – от големите 
електронно-изчислителни машини и централизираното обработване на 
информация, до използването на все по-миниатюрни компютърни устройства 
като средство както за глобална, така и за персонална комуникация. В 
съвременните квантови компютри са вложени теорията и технологиите на ХХ 
век – преход от класическата теория и технологии на полупроводниковата 
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електроника към  квантовата теория и създадените на нейна база на 
концептуално нова генерация компютри и софтуер, в които са вложени квантови 
технологии за обработка, анализ и оценка на многократно по-големи обеми и 
със сложна структура информация. В резултат се създават предпоставки за 
задълбочаване и разширяване на познанието във всички сфери на социума: 
икономиката, науката, културата, медиите и технологиите. 

Повечето медийни изследователи идентифицират „новата“ среда с 
„дигиталната“; в която могат да съществуват паралелно и равнопоставено 
носители на информация, които могат да се комбинират в една платформа 
(мултимедия), да се разгърнат в мултиплатформен и интерактивен разказ 
(трансмедия) и да позволят работа с големи масиви от данни и добавена 
реалност. Една от ключовите характеристики на „новата среда“ е 
интерактивността (синхронна и асинхронна комуникация с помощта на имейли, 
чатове, SMS форуми, социални мрежи и др., изпълняваща следните функции: 
информационна, навигационна, адаптивна, търговска и др.). „Новите медии“ не 
са само нови технологии и ново съдържание, но също и различен подход за 
разбиране на медиите. Благодарение на дигиталната среда в Интернет 
потребителят не само получава медиен продукт, но и участва в процеса на 
неговото създаване. Именно защото самият потребител взаимодейства с 
медията и решава какво, къде, как, колко да търси и избира, как да 
интерпретира, кога да спре и на кого да се довери. ” [7] 

В дигитална среда обемът и скоростта на пренос на информация се 
увеличава хиляда пъти, това прави интерактивната комуникация достъпна и 
позволява различните форми на комуникация да се слеят в едно цяло. Един от 
теоретиците, изследващи дигиталната среда, Лев Манович, определя пет 
принципа на „новата среда“, но той пояснява, че те не трябва да се приемат като 
абсолютен закон, а като обща тенденция в културата под влияние на процеса 
на компютъризация.  [8]  

Според него  в основата на комуникационната среда стоят 5 принципа: 

1) "числово представяне" (средата е програмирана и описана 
математически). С обекти на „новите медии“ могат да се правят алгоритмични 
манипулации. Така че, използвайки определени алгоритми, може автоматично 
да се премахне „информационния шум“ от снимката, да се променят нейните 
пропорции, тоест медията става програмируема; 

2) модулност (всеки елемент е част от цялото). Например мултимедиен 
проект може да се състои от много фотографии, кадри, звуци, които се 
възпроизвеждат един след друг. Доколкото те  запазват оригиналността си, 
само един компонент може да бъде променен, без да се променя цялото; 

3) автоматизация (числовото кодиране и модулната структура дават 
възможност за автоматизиране на много операции при създаване на 
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носител/медия). Автоматизират се не само старите трудоемки механични 
процеси - заснемане, оформление, печат, но също така се моделират и 
биологични параметри - поведение, интелигентност; 

4) променливост (в дигиталната среда нищо не съществува в "статична" 
форма, всичко в нея може да бъде постоянно променяно - програми, 
приложения); 

5) транскодиране – това е термин, обозначаващ преминаването от един 
формат в друг, както на компютърно (технологично), така и на културно ниво. И 
така, „новите медии“ се състоят от два слоя: културен и компютърен слой, тъй 
като транскодирането се получава от взаимното влияние на тези слоеве. 
Например от една страна, фотографията е свързана с други културни сфери на 
обществото, тогава са важни нейното съдържание, авторството и значение. От 
друга страна, снимката е компютърен файл със определени за него 
характеристики  под формата на размер на файла, формат, дата на 
съхраняване и т.н. Транскодирането показва възможността за влиянието на 
тези слоеве един върху друг. Компютърният слой може да влияе върху 
съдържанието, организацията, жанра на  културния слой на „новите медии“,  и 
обратно.  

Променливостта, интерактивността и мултимедийността са най-важните 
характеристики на съвременната дигитална среда, които предопределят 
насоките на развитие на медиите и журналистиката. Основната причина за 
мултимедиатизацията на  медии са променящите се потребителски нагласи. 
Ускоряващото въздействие за трансформацията на средствата за масова 
информация в мултимедийни има дигиталната революция, с която в  
изключителна динамика се предоставят променящи се технически и 
технологични инструменти и осигуряване както за „производителя“ на 
медийното съдържание (медията), така и от страна на неговите потребители  - 
многообразната по структура е нагласи потребителска аудитория. 

В известен смисъл дигиталната среда, формираща се от  новите медии и 
медийното съдържание, става съединителната тъкан в живота на 
потребителите. „Дигиталният живот“ се превръща в ежедневие: дигитализиране 
на данни (от училищни дневници до биометрични данни на граждани от всички 
страни, преминаващи граници); дигитален език и емотикони (пространството за 
харесвания и усмивки в социалните мрежи); изразяване на мнение в 
дигиталната среда (от естетически до политически идеи); дигитално 
гражданство и дигитална държава; цифровизация на религиозния живот и 
проповеди в мултимедиен формат (папата, глава на католическата църква, 
проповядва, чрез WhatsApp и Telegram от 2016 г., в много страни е 
разпространена практиката на SMS съобщения до вярващите от свещеници и 
равини.) 
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В допълнение към споменатите вече предизвикателства, свързани с 
несигурността, променливостта, хибридността на съвременните процеси във 
всички сфери на живота, с кризата на доверието в много традиционни 
институции по света, включително и в традиционните медии, съвременните 
граждани се оказват под натиск от многоизмерна, хаотична и отворена 
комуникационна среда, което в световен мащаб има обединяващо действие, 
често с положителен, но и с отрицателен ефект.  [1,2] 

Това определя и избирателност по отношение предлагания „асортимент“ на 
дигиталната среда, за което е необходима и адаптация, развиване на  имунитет, 
придобиване на  дигитална и медийна грамотност. 

На пръв поглед някои от нововъведенията възникват случайно, но 
вникването в логиката на развитие на знанието и неговото превръщане в 
конкретни изобретения и технологични решения показва, че те са естествено 
следствие от необходимостта от задоволяване на нарастващите обществени 
потребности. Необходимостта от информация води до появата на 
книгопечатането; нуждата за  комуникация от разстояние до появата на 
телеграфа, а след това и на телефона; необходимостта от заснемане на 
движещи се изображения води до създаването на киното и телевизията.  

Мултимедийните средства за масова информация също не се появяват 
случайно. Това се дължи на факта, че през последните 20 години значението  
на информацията се променя драстично: хората започнаха да я възприемат и 
консумират по съвсем различен начин. В света на информационно 
пренасищане, обикновения човек всеки ден се сблъсква със стотици видове 
медийни съобщения. Ако вземем например настоящ 40-годишен мъж, то преди 
20 години потреблението му на медиите е било значително ограничено. То се е 
свеждало до четене на пресата (главно вестник), гледане на телевизия  „ без 
сателитна чиния“ (не повече от 3-4 канала) и слушане на малък брой 
радиостанции. Нуждата от информация също е била по-ограничена, личната 
комуникация се е осъществявала и то не навсякъде чрез фиксирани телефонни 
връзки (стационарен телефон). Разбиранията за „почивка“ и „свободно време“,  
са други. Самият начин на  живот  е съвсем различен. Хората са работели на 
фиксирано работно време, на постоянно работно място, водели са главно 
заседнал начин на живот и основното място за ползване на медиите е вкъщи, 
където човек чете и гледа телевизия. 

През последните 2-3 десетилетия икономическият и социален живот на 
човечеството се промени драстично: работното време и естеството на работа 
станаха по-гъвкави. Днес хората все по-често са принудени да работят на 
различни места, включително дистанционно - по телефона, използвайки 
интернет, постоянно променяйки се в пространството. Секторът на услугите 
нарасна в структурата на икономиката. Възможностите за свободно време се 
промениха - сега можем да гледаме филм у дома на различен мултимедиен 
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носител и на различни екрани, да играем компютърни игри, да ходим в 
увеселителен парк или да посетим мултимедийни музеи, да участваме в 
търсения на игри, свързани с най-новите технологии и нови видове дейности на 
открито (интерактивни приключения, ролеви игри и др.).  В действителност се 
намираме в ситуация на постоянно обстрелване с информация. 

Към традиционните средства за масова информация – вестник, радио, 
телевизия и обичайните видове комуникация – поща, телеграф, телефон, се 
добавят новите  - интернет-медии, мобилни-медии и нов вид комуникация – 
социални мрежи, блогове, мобилни телефони и др.  

Конкуренцията сред медиите за внимание на потребителите нарасна 
значително и общото време, което човек е готов да отдели за всички тези 
видове консумация на информация, не се промени значително. В същото време 
се появиха такива видове медийни продукти, които човек има възможност да 
консумира в работно време, което предизвиква нарастващо недоволство сред 
работодателите.  

Времето, отделено за използване на медии, сега се е увеличило средно с 
половин час на ден поради факта, че ние комуникираме в социалните мрежи по 
време на работа, четем новини от нашите мобилни устройства и превъртаме 
(разглеждаме) информационни сайтове от офис-компютри. 

В условията на ограничено свободно време на потребителя на информация, 
времето се преразпределя в полза на индивидуални и интерактивни медии (не 
само защото те са по-визуални, но и защото потреблението им е по-
индивидуално и дискретно - потребителят може да ги консумира в движение). 
Днес около 50% от жителите на големите градове станаха така наречените 
свръхзвукови читатели, тоест четат вестници изключително нередовно, не 
всеки ден и много избирателно. В тежък период се намира и телевизията 
насочена към широката аудитория, която постепенно отстъпва място на тясно 
специализирани, основно кабелни и сателитни канали, дори и при нелинейно 
гледане (т.е. не по телевизора, в определено време, отредено за съответна 
програма, а онлайн). Това се дължи на фактът, че модела на "пасивното 
гледане", постепенно се измества от индивидуален, активен онлайн модел на 
потребление. Зрителят става потребител, той е по-ориентиран в информацията 
и знае какво точно иска. Именно затова днес потреблението на печатни медии, 
радио и телевизия с широка ориентация спада и делът на потреблението на 
онлайн медии, мобилни услуги и „друга“ телевизия нараства. Намаляването на 
читатели на традиционните версии на вестниците довежда до отлив на 
рекламодатели, а намаляване на дела на каналите с обща ориентация 
провокира спад в рейтингите и намаляване на приходите. 

Обобщеното определение за медийното потребление може да се очертае, 
че включва всичко, което заобикаля човек в неговите нематериални връзки с 
живота. Градската среда, музиката, предметите на изкуството - и разбира се, 
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медиите, но в най-широката им интерпретация: от традиционните вестници, 
радио и телевизия до всичко, което съществува в дигиталната среда (мобилни 
приложения, компютърни игри, електронни книги, виртуални музеи и т. н.). 
Всички тези тенденции в промяната на начина на живот и медийното 
потребление на потребителите в крайна сметка се оказаха двигатели (движещи 
сили) на дигиталната революция. 

„Мобилността“ е основна характеристика на съвременния човек, който 
ползва постоянно няколко електронни устройства, станали неотменна част от 
ежедневието както ключовете и портфейла, като все по-пълноценно обхващат 
и техните функции. Въпросът за наличието на акаунт в социална мрежа вече е 
нелеп, особено за студентите. Преобладаващото мнозинство на „живеещите в 
мрежата“ са млади хора, за които вече е лесно достъпно оперирането с 
приложения, изпълняващи функции, за които в миналото са се изисквали 
владеене на знания и умения по компютърна техника и програмиране от високо 
ниво. 

Съвременните компютърни програми  позволяват да  се управлява видео, 
звук, редактиране, въвеждане и публикуване на текстове, дори цели книги.  За 
потребителите възприятието за потребление коренно се е променило, което те 
приемат за даденост, но то е резултат от навлизането на Интернет и 
трансформиращата се комуникационна среда. Непрекъснато растящите 
потребности за удовлетворяване на всестранни изисквания по всяко време и от 
всяко място вече са ежедневие за потребителите, като ограниченията са преди 
всичко от степента на „наситеност“ с технологии на мястото, скоростта на обмен 
в интернет и, разбира се, финансовият проблем. 

Дигиталните технологии променят начините за формиране, представяне и 
потребяване на дадена култура. Дигитализацията допринася за съхраняването 
и запазването на културно наследство за идните поколения. Дигиталните 
материали като бази данни, каталози, виртуални реконструкции, дигитални 
снимки, DVD-та и компакт дискове могат да бъдат достъпни за повече хора, а 
не само от тези, които имат възможност да пътуват, за да видят колекциите. 

„Дигитализацията” („цифровизацията”), е преобразуването на аналогова 
информация под каквато и да било форма (текст, снимков материал, глас и др.) 
в дигитална (цифрова) форма чрез електронни устройства (скенери, камери и 
т.н.), така че информацията да може да се обработва, съхранява и предава чрез 
цифрови схеми, оборудване и мрежи. При дигитализацията на колекции от 
произведения на изкуството интересни резултати са постигнати чрез 
използване нe само на фотографска и видео техника, а и на рентгенови апарати, 
3D и лазерни скенери, както и на оборудване с инфрачервена и ултравиолетова 
светлина.  [3].  

До 1970 г. доминиращият обем от дигитализираното съдържание е от 
документи на хартиен носител. Системната дигитализация на документалното 
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наследство започва с изграждането в Университета в Илинойс, САЩ на първите 
електронни библиотеки и реализирането на научния проект “Проект Гутенберг” 
( Project Gutenberg). Тя е създадена по инициатива на изобретателя на 
електронната книга Майкъл Харт като научен проект в университета в Илинойс, 
САЩ през 1971 г. Реално библиотеката стартира с дигитализирането на 
“Американската декларация за независимост”. [5] През 2000 г. е създадена 
фондацията “Проект Гутенберг”, с цел администриране на проекта като 
даренията, които постъпват към нея са освободени от данъци от американското 
правителство. Чрез изобретената от Чарлс Франкс, система под името 
“Разпръснати редактори”(“Distributed Proofreaders” или “DP”), тази виртуална 
библиотека винаги е съществувала на базата на труда на различни доброволци, 
работещи безплатно за проекта чрез интернет сканирането, архивирането и 
разпространението на литературни произведения от цял свят. По-голямата част 
от съдържанието на библиотеката са пълни текстове на книги с изтекли 
авторски права. Целта на проекта е  да направи тези произведения максимално 
достъпни чрез разпространяването им в най-популярните компютърни формати 
като HTML, PDF, EPUB и MOBI, така че да могат да се ползват на всеки 
компютър или мобилно устройство. Към март 2014 г. виртуалната библиотека 
“Проект Гутенберг” разполага с над 45 000 заглавия, като всяка седмица се 
добавят приблизително петдесет нови електронни книги. [4,6] 

Днес библиотеките и другите културни институции, като музеи, галерии, 
архиви са изправени пред предизвикателството на трансформация от 
традиционен тип библиотека в медиацентър, отговарящ на потребностите и 
изискванията на съвременния потребител Необходимо е те да работят за 
осигуряване на равен достъп до всички фондове, до всички слоеве на 
населението в национален и световен мащаб. Библиотеките, архивите и 
музеите все още са важен компонент в образованието, науката и културата и 
играят важна роля за изграждането на гражданското и информационното 
общество.  [9.10] 

Заключение 

Новите интерактивни медии (имейли, чатове, блогове, социални мрежи и 
социални медии) предлагат и различен подход за разбиране на медиите, 
съвременният потребител вече не е само консуматор на медийния продукт, а 
активен участник в процеса на неговото създаване. „Дигиталният живот“ се 
превръща в ежедневие посредством употребата на дигитален език и създава 
неограничени възможности за себеизразяване и реализиране на 
демократичните принципи на изграждане на дигитално гражданство и дигитална 
държава.  



XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 95 

 

Литература 

1. Богова, Христина, Б. Тетевенска. Обществените процеси в България и европейския 
съюз. За буквите – О писменехь“, 2017, с 171-198 ,ISBN 978-619-185-304-5 (Print), 
ISBN 978-619-185-305-2(Online). 

2. Богова, Христина, Красимира Кунчева. Ролята на организациите в живота на 
съвременното общество. // Сборник с научни доклади от XVIII национална научна 
конференция с международно участие "Обществото на знанието и хуманизмът на 
XXI век", „За буквите – О писменехь", София, 1 ноември 2020 г. с.277-280 ISSN 
2683-0094. 

3. Върбанова-Денчева, Кристина. (2009). Дигитална конверсия и функционална 
трансформация на библиотеките.  За буквите – О писменехь.  

4. Дигитална култура медии и образование. (Съставител Татяна Шопова) : Изд. УИ 
„Неофит Рилски, 2014, Благоевград, 336 с. 

5. e-dialogos. Annual digital journal on research in Conservation and Cultural Heritage. n 4  
december 2014 pp. 38-45 http://www.diadrasis.org/edialogos.html (посетен на 
17.05.2019) 

6. Елинер И.Г. (2008). Мультимедийная культура и современное общество. СПб: 
НППЛ „Родные просторы”.  

7. Кастелс, Мануел. (2004). Информационната епоха: Икономика, общество, култура. 
Том 1: Възходът на мрежовото общество. с. 600. 

8. Manovich, Lev. (2001). The Language of New Media. MIT Press, 2001. pp. 354. 
9. Минчева, К. Библиотека, медиатека, библиотечен медиацентър – за старото, 

новото и различното в библиотечната практика в България. // Трудове на 
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни 
технологии. Т. 10/2012. – С., За буквите – О писменехь, 2013, с. 145-162. 

10. Минчева, К. Съвременни информационни ресурси за научноизследователска 
работа и обучение в библиотеката на Институт за изследване на изкуствата към 
БАН. // Десета национална научна конференция с международно участие 
„Библиотеки – четене – комуникации”. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ 
„Петко Р. Славейков”- Велико Търново, 17-18 ноемвр.– В. Търново, УИКМ, 2012, с. 
263-271.) 

 

CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE IN THE CONTEXT OF 
GLOBALIZATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES OF THE XX CENTURY 

Abstract: The report traces the positioning of cultural heritage in society and the development 
of technologies and tools that support its socialization as a whole. It has been shown that 
computer technology not only supports its multifaceted disclosure, but also stimulates the 
participation of users as content creators, as well as their possible new roles, proven by good 
practices - guardians of the identity and integrity of digitized cultural heritage sites. 

Key words: digital resources, cultural heritage, identity, socialization.  
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СИНТАКТИЧНАТА ИГРА „ПИТАНКИТЕ НА МЕСИЗА“  –
ВПИСВАНЕ В ПАРАДИГМАТА Е-SCIENCE 

Петя Бъркалова, Ива Неделева 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
barka@uni-plovdiv.bg, iva.nedeleva@gmail.com 

Резюме: Докладът разглежда прилагането на игри в полето на филологическото 
образование. В основата е курсът по синтаксис при филологическите специалности 
във Филологическия факултет на  Пловдивския университет. Изреченските 
структури представляват структурографски изображения. Анализът, представен 
като игра,  е фокусиран върху строежа на българското изречение. Развиват се 
умения за структурографски дескрипции. Чрез представянето на втора версия на 
граматическата игра „Питанките на МеСиЗа“ авторките осигуряват на 
студентите стъпка напред в употребата на новия образователен продукт. В 
научната общност резултатите се вписват в парадигмата е-science. На учителите 
по български език се предлага сътрудничество в сферата на граматическите игри 
(grammargames) с цел освежаване на банализираната школска практика. 

Ключови думи: синтактични граматически игри, структурография, онтологично 
дърво, школска граматика   

2. Началото. От синтактичните изложби до първия гейм турнир 

В съвременната  аналитична синтактична практика  продуктивно се прилагат 
няколко  версии на  фразово-структурен анализ (Фразово-структурна граматика, 
Phrase Structure Grammar, PSG) на българското изречение – първата е 
предложена от Йордан Пенчев през 1984, а по-късно българският синтаксис е 
описан от него през призмата на теорията Управление и свързване (вж. Пенчев 
1984 и Пенчев 1993). Този период е свързан и с прохождането на българската 
компютърна лингвистика. Към тази съвременна школа принадлежат 
организаторите и мнозинството студенти от магистърските програми - 
участници в синтактичните изложби под надслов „Синтактичните структури – 
картини на мисълта“  в Пловдивския университет. За кратко време постерите се 
оформят като иновативна граматическа  „пътуваща изложба“, представена в 
Института по български език към БАН  на форума „Българска граматика“ 2018 и 
в Болонския университет по време на Дните на България в Кампус Форли през 
2019 г. (Бъркалова, Неделева 2020). Идеята за публично представяне на 
резултати от аудиторната работа по синтаксис е насочена към  посетителя на 
изложбата, който създателите искат да се почувства „пламнал от идеи за ума, 
мозъка и човешката личност“ (Хофстатър 2011: 23). Веднага след изложбата в 
Италия се ражда идеята за пренасяне на аналитичната синтактична практика 
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под формата на граматическа игра  на мобилно устройство. Чрез създадената 
първа версия на граматическата игра „Питанките на МеСиЗа“ авторите 
поднасят на студентите изцяло нов образователен продукт. На екрана на 
телефоните си (с Андроид) върху начертано дървовидно изображение на 
просто двусъставно изречение играещите правят метаезиков символен запис 
на изреченски съставящи от различен ранг – от крайните съставящи (N, A, V, 
Adv: класовете думи като синтактични категории) до фразовите маркери под 

символа S (S → NP VP, изречението и неговите съставящи – именна и глаголна 

група, предикативно „сплетени“) и техните конституенти. Отзивите от 
аудиторното тестване със студенти от 4. курс от специалността Българска 
филология са възторжени. Усещането е за „ново вино в нови бъчви“ – новите 
аналитични умения в областта на най-модерните лингвистични теории се 
прилагат в технологично нова среда. Всеки от играещите е … усмихнат, 
забелязва експериментът. Публичното представяне на втора, усложнена 
версия на МеСиЗа става възможно и под формата на  граматически гейм турнир 
в условията на дистанционно обучение заради пандемичните рестрикции в края 
на 2020 г.  Създателите на играта вече са в състояние да предложат решаване 
на задачи със сложността на изпитен билет от семестриален изпит. „Правете 
още такива приятни състезания, защото по този начин не усещаш, че всъщност 
те изпитват“, казва победителката в първия синтактичен гейм турнир за 
филолози, Станимира Гарванова, студентка 4 к. от специалност Български език 
и английски език.  

Граматическата игра  е „приятелски настроен“ съпътстващ образователен 
продукт, алтернатива както на учебниците, така и на традиционните начини за 
проверка на знанията във формална или неформална среда. В играта се 
тренира първата стъпка на фразово-структурния анализ – МЕтаезиковият 
СИмволен ЗАпис на частите на речта като части на изречението и на фразите, 
в които те се обединяват. Играта е „за напреднали“, защото изисква аналитични 
умения в определена научна парадигма (теорията Управление и свързване) – в 
предизвикателството влизат само обучените и подготвени студенти, които вече 
имат експертно „око“ за анализа. 

2. Структурография. Синтактичното и онтологичното дърво 

Възникнали от една обща философска парадигма, днес новите теории за 
природата на изречението разполагат с  усъвършенстван формален апарат за 
описание на изреченската структура. Като лингвистична дисциплина 
синтаксисът често се причислява към науки и дисциплини, наричани „точни 
науки“, които описват формални системи, напр. логика, математика, 
компютърни науки и др. 
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На никого обаче още не е известно съществуват ли краен брой 
структурографски модели на простите и на сложните изречения в съвременния 
български език. Този въпрос е чужд за традиционната граматика, която не 
познава рекурсивното свойство на езика, но университетските лингвистични 
занимания върху извличане на нови и нови  структурографски изображения 
набират скорост. Днешното поколение синтактици  се различава от предходните 
поколения, за които изреченската структура е била невидима, тъй като 
преобладават функционални граматически описания. Схоластичният заряд на 
функционалния  подход е забелязан отдавна, той е критикуван още от акад. 
Стефан Младенов, който, макар и от сравнително-историческа перспектива, 
вижда недостатъците и вредите за изследователите. Той твърди, че всеки опит 
да се изгради граматиката на „някаква „функционална лингвистика“ се изражда 
неминуемо в безнадежден напън да се възкреси мъртвата схоластична 
„граматика“ или т.нар. философска граматика с безсмислени умувания над 
езиковите факти и с безброй изсмукани из пръсти „правила“ и „изключения“ и 
изключения от изключенията“ (Младенов, Попвасилев 1939). Точно затова 
създаденото в училищната традиция впечатление, че синтактичният разбор е 
масово постижим (откриването на функциите на думите в изречението: подлог, 
сказуемо, допълнение и пр. чрез въпроси), не трябва да ни заблуждава, че в 
наши дни така стоят нещата и със структурографското описание на 
изречението.  Изображение на изреченската структура се появява само ако се 
следва дадена научна теория и ако се ангажира теоретичното мислене, за да 
се верифицира теорията чрез анализа на всеки избран емпиричен обект (дума, 
словосъчетание, просто изречение, сложно изречение); използва се 
прилежащият формален апарат (метаезиков символен запис на категории, 
правила, алгоритми); разчита се на развито чрез многократни повторения 
„техническо“ умение за интегриране на разнородни компоненти в едно цяло; 
прилагат се технологични умения за работа с подходящ софтуер за компютърно 
чертане на синтактичните дървета12. Тенденцията е все повече студенти да 
възприемат с въодушевление този метод и да успяват при добра подготовка да 
анализират структурата  дори на особено сложни изречения и да начертаят 
проекциите им по време на занятия. Тоест, структурографията може да е новото 
„техне“13, изкуство за граматически анализ, което изпълва с ново съдържание 
граматическия урок. 

Тук няма да се впускаме в детайлите на конституентната граматика и на 
универсалните принципи и параметри, застъпени в българската синтактична 
типология. Като илюстрация ще дадем едно от осемте структурографски 

 
12 Syntax Tree Generator < http://mshang.ca/syntree/>;   Syntax Tree Editor 

<http://www.ductape.net/~eppie/tree/>. 
13 От името на трактата на Дионисий Тракийски Τέχνη Γραμματική, „Граматическото изкуство“. 
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изображения, които стоят в основата на синтактичната игра за Андроид 
„Питанките на МеСиЗа“.  

 
Фигура 1. Синтактично дърво на просто двусъставно изречение 

 

Студентите и младите учени, които имат уменията, нужни за 
структурографския анализ,  усещат допира с една спираща дъха 
„спектакуларност“ на знанието по синтаксис. Съчетанието от анализ и 
изкристализирането на всеки изреченски граф  (особено в областта на сложното 
изречение) ни доближава до онтологичния изоморфизъм между синтактичното 
дърво и т.нар. семантично дърво на знанието.  

Игрите от типа на МеСиЗа могат да съдържат не само синтактични данни. 
Свойството сливане и трансцендиране е универсално свойство на живата 
материя  и на човешкия ум, и със същия успех в основата може да стои не само 
езикова комбинаторна матрица, но и „генеративна граматика“  на гените14, скала 
на биологичните родове и видове, рисунъци на органични химически вериги и 
всички данни от различни биологични и социокултурни феномени, които 
подлежат на метаезиков символен запис.  

В нашия случай целевата група вече е разбрала основните принципи на 
„всемогъщото дърво“ на знанието, изучавайки лингвистичната материя – тоест, 
студентите знаят „как работи“ езикът на човека и свободно могат да премине от 
записа на крайните съставящи – думите, през фразите и тяхното разгръщане, 
до предикативното „сплитане“ и обратно. 

 
14  Нобеловият лауреат от 1984 г. Нийлс Кай Джърн озаглавява публичната си лекция „Генеративна 

граматика на имунната система“ (The Generative Grammar of the Immune System), четем публикации 
на тема „Генеративна граматика на генетичното изречение“ (The generative grammar of a genetic 
sentence, Collado-Vides 1991) – учени генетици използват модела на генеративната граматика, за да 
анализират „езика“ на гените. Това е възможно, защото и ДНК, и синтактичната структура са сложни 
дискретни адаптивни системи, които са се появили само два пъти – в произхода на живота и в 
произхода на езика. 
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В традиционните граматики, пък и в по-новата синтактична литература 
образното представяне на сложни изреченски структури е рядкост, което 
потвърждава изцяло новите нужди от структурографски умения с пълен обхват. 

Структурографията е инструмент за надеждно извличане на синтактични 
данни „на живо“, който отваря път към емпирични открития. Така науката за 
изречението не е лабилен набор от знания или вярвания, а е преди всичко 
натрупване на разбиране посредством собствено наблюдение и 
взаимодействие с езика.  

3. Вписване в парадигмата е-science 

Синтактичната играта има в основата си симулационен модел на 
синтактичен анализ на българското просто изречение в духа на генеративната 
граматика, който преодолява дескриптивния подход, използван в масовата 
практика, като премества фокуса върху формалния подход  и механизмите, 
които управляват строежа на изречението (и на езика като индивидуална и 
социална реалност). Така тя се вписва в парадигмата е-science. Основава се на 
следните лингвистични данни: комбинаторна матрица на синтактичните 
категории, конституентна граматика на съвременния български език и на 
постулати, на т.нар. „конфигурационен анализ на изречението“. (Бъркалова 
2019). В перспектива по-масовото вписване в тази парадигма може да  
революционизира достъпа до образователни бази данни и ресурси за целите 
на самообучение, тренинг на аналитични умения и терапии на ума. 

3.1 Функции на МеСиЗа 

Пилотният проект не предоставя голям набор от функционалности, понеже 
е изграден на принципа “валидация на идеята”. Основните функционалности са 
две: регистрация или вход в системата и попълване на липсващите етикети във 
всяко ниво. Нивата се отключват на линеен принцип, т.е потребителят не може 
да започне трето ново без преди това да е завършил успешно предходните две 

нива – второ и първо. Нещото, което смятаме, че подпомага усвояването на 
материала и улеснява самия процес на игра, е мигновената обратна връзка. 
Всеки грешен отговор води до ненатрапчиво съобщение за грешен отговор, а 
всеки верен отговор се изписва директно върху синтактичната проекция. По 
този начин участникът винаги има информация относно оставащите въпроси до 
завършване на нивото. Като всяка игра, всяко състезание, участникът получава 
“купата” след като успешно премине през всички нива. 

На този етап от развитие, приложението цели да поощри прогреса, така че 
не санкционира участника при грешен отговор. В хода на гейм турнира данните 
от него бяха обработени ръчно, за да излъчим съответните победители. На 
базата на събраната информация лесно забележими бяха два от основните 
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параметри – най-кратко време за достигане до края на състезанието и най-
малко грешни отговори при решаване на всички въпроси. 

Интересно е бъдещото развитие на проекта, което все повече ще 
наподобява игра от първо лице. Предвиждаме въвеждане на герои, акумулация 
на точки, както и публична класация на героите, нови типове задачи, звукови 
ефекти и адаптация на съдържанието към нова целева група. 

3. 2. Архитектура на МеСиЗа 

„Питанките на МеСиЗа“ се състои от три основни компонента –Firebase 
модул за регистрация и вход в платформата, Firebase база данни в облака и 
мобилно приложение за операционна система Андроид. За пилотния проект в 
базата данни се съхранява единствено информация за всеки верен и грешен 
отговор, като това става във формат, който позволява по-нататъшна обработка 
на данните с цел анализ. 

Мобилното приложение е реализирано посредством езика за програмиране 
Kotlin, който в последните години се наложи като основен при разработката на 
приложения за мобилната система Андроид. За изчертаване на синтактичните 
проекции (дървета) е използвана уеб библиотеката Treant.js, като е 
модифицирана за нуждите на мобилната игра. Тъй като Treant.js е JavaScript 
библиотека, а приложението не е уеб-базирано, е разработен JavaScript Bridge 
компонент, който осигурява безпроблемната комуникация между мобилното 
приложение (Kotlin) и уеб-базираната библиотека (Treant.js), като съответно в 
този компонент са дефинирани всички функции, които са необходими за 
“декодирането” на съобщения между Kotlin и JavaScript.  

 

 
Фигура 2. Архитектура на играта 
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4. Партньорства за наука  

„Партньорства за наука“ е името на онлайн работна среща, чиято цел  беше 
да  събере създателите на дигиталната игра с учители, които имат принос за 
модернизирането на българското училищно образование. Учителите познават 
създадения иновативен образователен продукт, но и научната философска и 
лингвистична парадигма, залегнала в играта. Те имат критично мислене, 
познават традициите и реформите на учебните планове и програми в България 
и в световен мащаб, следят образователните политики. И най-важното, те 
работят с човешкия потенциал като учители по призвание. В дискусията на тема  
„Граматически игри – учители и  учени“ обсъдихме належащи въпроси: Как да 
покажем как работи езикът –  да си представим „играта“ на самия език; Как да 
култивираме Наблюдателя; Как да „вземем вниманието“ на ученика и да 
напътстваме осъзнаването на езикови закони и правила. Елеонора Николова 
формулира списък от аргументи за смисъла (нуждата) от граматически  игри за 
българския език в по-широка употреба. Тук публикуваме пълния текст на 
нейното становище:  „Идеята за създаване на граматически игри с български 
езиков материал в средното училище е изключително благодатна поради 

няколко причини, открояващи предимствата им:  

− поколенческата специфика на учениците е такава, че те все по-малко 
учат чрез четене, слушане и писане, а ситуационната им, нетрайна 
памет изисква активно стимулиране, което за да е ефективно, трябва 
да е качествено и такова, че да синтезира, като моделира знания; 

− към учебниците липсва подходящ практически езиков справочник, чрез 
който не само да се учи, но и да се развиват езиковите знания и умения; 

− липсва иновативна методика и добре адаптирана система на 
иновативните образователни методи, които се ползват в училище - 
така те се оказват неподходящи за учениците и за учителите, когато 
се прилагат механично и без да могат да измерят положителен 
резултат; 

− предлагат се редица образователни електронни продукти, които обаче 
не са изцяло приложими за родния език (досега не съм открила нито един 
такъв, който да използвам системно и последователно в часовете по 
български език за нито един випуск), следователно има належаща нужда 
от приложни електронни продукти, подходящи за представяне и 
упражняване на родния език.“ 

От гледна точка на университетската граматическа наука този отзив е 
ласкав и окуражаващ, защото на дневен ред са и по-сложни задачи пред 
синтактиците, свързани с формалното описание на системата, с 
формулирането на езиковите правила, принципи и параметри. 
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Високотехнологичните постижения позволяват нови директни наблюдения над 
природата на изреченския материал – от ексцерпирането на синтактични 
структури, базирани в синтактично анотирани корпуси, до образно извличане на 
структурографии и интонационни контури с ритмо-интонациионни 
характеристики15. Вече са налични и картини на пораждането на изреченските 
структури в мозъка на човека там, където се пораждат и музикалните 
структури16. Множество проекти на границата на XX и XXI век дообогатиха 
знанието за граматиката на естествения език със средствата на компютърната 
обработка на езиковите данни и дадоха резултати в нови приложни сфери като 
автоматичния превод, анотирането на корпуси, автоматичното разпознаване на 
изречения и много други. „Семантичната мрежа“ (web) е ново 
интердисциплинарно течение, чиято цел е да накара компютрите да разбират 
смисъла на информацията (езиковата информация в мрежата) и да го 
използват.  

Участниците в дискусията споделят разбирането, че новото поколение има 
скрит потенциал за научно знание. То може да бъде обучавано и напътствано 
към аналитично и критично мислене преди да поиска наличните дигитални  
инструменти  за игра, осъзнавайки, че единственият инструмент за анализ е 
„собствената ни глава“. 

Заключение 

Заключението ни е свързано с  оценка на предимствата и възможностите на 
играта "Питанките на МеСиЗа". Опираме се отново на отзива на Елеонора 
Николова, която очертава перспективи пред екипа и нови партньорства за наука 
между българистите от всички степени на преподаване на българския език – от 
началния курс до университета.  

Играта "Питанките на МеСиЗа":  „съдържа синтактична визуализация, 
която липсва в обучението; възприемам я като модел на езикови знания и 
ефективен образователен продукт; има широките възможности за 
онагледяване, прилагане и упражняване на наученото; представлява 
синтактична игра от високото езиково ниво, следователно повлиява и 
подредните такива, например пунктуацията, която иначе изисква 
трудоемка учебна практика;  играта е свързана с генеративния синтаксис, 
който не се изучава в училище и е нов, образен и интересен за учениците; 
точно това позволява поетапно въвеждане и структуриране на играта в 
няколко части - тя може да се развива и адаптира към степените на 
образователния процес и така да поддържа не еднократен, а траен интерес; 
заради познанията за метаезиков символен запис на генеративния 

 
15 Вж. напр. програмата Speech analyzer: <https://software.sil.org/speech-analyzer>.  
16 Пател 2008: Aniruddh D. Patel. Music, Language and the Brain. Oxford University Press 2008. 
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синтаксис чрез играта може да се провокира, пренесе и приложи модел за 
анализационни практики на текст; има индивидуална и екипна форма, като 
стимулира различна активност на ученика; включва структурирано знание 
за езика, което е водещо в STEM паралелките; чрез потенциала на самото 
мобилно приложение има възможност за създаване на различни граматически 
игри и за адаптирането им към нуждите на учителя и ученика.“ 
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SYNTACTIC GAME ‘MESIZA’S QUESTIONS’ – IMPLICATIONS IN THE 
PARADIGM OF E-SCIECE 

Abstract: The paper focuses on the application of games in the field of Bulgarian syntax. It is 
based on a university course in Bulgarian syntax for the philological programs in the 
Department of Philology at the University of Plovdiv. The sentence structures are presented as 
structural graphic representations. The analysis, presented as a game, is focused on 
constructing a sentence in Bulgarian. Skills for structural graphic descriptions are being 
developed. By presenting the second version of the grammar game ‘MeSiZa’s Questions’ the 
authors provide students with a step forward in the utilization of the new educational product. 
Scientifically, the implications belong to the e-Science paradigm. A further collaboration in the 
area of grammar games is offered to teachers with the aim of renovating the conventional 
school practices.  

Keywords: syntactic grammar games, structurography, ontological tree, school grammar 
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ПРОЕКТНО ОРИЕНТИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ – 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РЕЗУЛТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ; 
 ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ“ 

Весела Статкова 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. А. Диамандиев“, 
Пловдив 
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Резюме: Предизвикателствата на 21 в. изискват наред с фундаменталните умения 
също така и умения за работа в екип, изследователски умения, умения за решаване 
на проблеми, за синтезиране на информация, мениджмънт на времето, в комбинация 
с използване на високотехнологични инструменти. 

Проектно ориентираното обучение  дава възможност за прилагане на академичните 
знания в практиката, подпомага  реализирането на потенциала на всеки студент  в 
синхрон с поставените дидактически цели. Разгледани са принципни положения и 
особености при организацията и работата по проекти като част от учебния процес. 
Представени са проекти, реализирани в рамките на обучението в магистърска 
програма „Мултимедия и Виртуална реалност“ в АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“ през 
2019/2020 г. 

Ключови думи: проектно ориентирано обучение, дизайн, мултимедия, виртуална 
реалност 

Увод 

Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше 
образование (КРЕПВО) определя основните знания, умения и компетентности, 
които трябва да бъдат развити в рамките на магистърска степен на обучение 
във висшето образование, сред които се открояват: развиване на нови и 
разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики, проява 
на творчество и новаторство при разработването на проекти, демонстриране на 
способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или 
специализирана среда, способност за решаване на проблеми чрез интегриране 
на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична 
информация, в нова непозната среда.  

Дебатът за стратегиите на образованието в дигиталната епоха изнася на 
преден план иновативните образователни стратегии, които се характеризират с 

− проблемно/ проектно ориентиране, ориентиране към контекста и 
действието. 
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− социално измерение – децентрализация и работа в екип 

− връзка между теория и практика, интердисциплинарно обучение [1] 

Следователно един от стратегическите акценти на образованието в 21 в. е 
проектно ориентираното обучение, задвижвано от съвременните дигитални 
технологии. Проектът като рамка на обучение, в което обучаващите се 
изследват и правят проучване в определена научна област използвайки 
технологиите за достъп и анализ на информация от всички краища на света. 

Проектно ориентираната дейност преставлява самостоятелното 
разработване в екип на даден проблем или задача, започвайки от планирането, 
преминавайки през изпълнението до презентацията на резултатите. Проектно 
ориентираното обучение би могло да се дефинира като „цялостна, интегративна 
форма на обучение, която предоставя възможно най-подходящото 
пространство за самоопределяне и ориентиране на обучаващите се.“ 
Проектната работа е метод за демократично и действено ориентирано  
обучение, при което обучаващите се работят съвместно за разрешаването на 
даден проблем, най-често напускайки утъпканите пътеки, развивайки идеи за 
нещо ново.[2] 

Характерна особеност на засиления подход към проектите е, че проектите 
са в центъра на учебната програма, а не допълнение в края на лекционния курс. 

Основните фази на проектната дейност са: 

1. Дефиниция 

Първата фаза, в която ръководителят на проекта обсъжда и дефинира 
заедно с възложителя основните цели и възможността за реализация на 
проекта, както и финансовите аспекти. 

2. Планиране 

Във фазата на планиране се определят крайните цели, отделните дейности, 
персоналната отговорност на всеки участник в екипа и протичането във 
времето/ сроковете/. 

3. Реализация 

Фазата на реализация обхваща не само изпълнението на планираното, но и 
спазването на изискванията и сроковете. Евентуални отклонения от целта 
трябва да бъдат коригирани своевременно. 

4. Заключителна фаза 

Проектът приключва с приемането на крайния резултат от страна на 
възложителя.  

Тъй като в повечето случаи не може да бъде гарантирано участието  на 
същия състав от членове на екипа в следващи проекти – необходимо е 
архивиране на ноу-хау резултатите и на първо място предвиждане на 
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реинтеграция на участниците в следващи фази на проекта или в други подобни 
проекти.  

Приложение в практиката 

Проект, който включихме като част от обучението през учебната 2019/2020 
г., бе „Художественият отдел на Изложението - Пловдив 1892 г.“ по проект 
„Първото българско изложение – Пловдив 1892 г. и началото на организирания 
художествен живот в България“ , част от официалната програма на Пловдив - 
Европейска столица на културата 2019. 

Проектът бе съществен от Градска Художествена Галерия – Пловдив в 
партньорство с: Националната галерия, Софийска градска художествена 
галерия, Художествена галерия „Борис Денев“ – Велико Търново, Художествена 
галерия – Казанлък, РНБ „Иван Вазов“ – Пловдив, Държавен архив – Пловдив и 
историка Владимир Балчев, с куратори Петър Петров, Красимир Линков. 

Избрах този проект от няколкото предложения преди началото на учебната 
година, тъй като изложбата даваше възможност за творческа свобода на 
студентите, предизвикателства и възможност за експерименти в задачи с 
мултимедиен характер за пресъздаване на културното ни минало по 
съвременен и атрактивен начин на базата на фактологичен материал от фотоси 
и архивни издания.  

Проектът бе свързан с отбелязването на 127 години от първата 
общонационална художествена изложба, състояла се в централния павилион 
на Първото изложение в България. В организирания тогава Художествен отдел 
със свои произведения участват 16 автори. Сред тях са имена с национална и 
международна известност като: Антон Митов, Иван (Ян) Мърквичка, Антони 
Пьотровски, Емил Холарек, Николай Павлович, Петко Клисуров, Константин 
Величков. С по една или две свои картини участват и художниците Иван 
Димитров, Димитър Багрилов, Иван Ангелов. Изложени бяха част от 
оригиналните произведения на 7 от тях. Сбирката бе допълнена и с копия на 
живописни творби и фотоси, за да бъде по-пълна представата за някогашния 
Художествен отдел. 

Идеята на кураторите Петър Петров и Красимир Линков бе да възстановят 
и широко да популяризират този художествен факт, познат само на тесен кръг 
специалисти в България, да бъде представено забравено културно наследство 
чрез съвременното му изследване и преосмисляне. Необходимо условие бе 
достоверното очертаване параметрите на възстановената художествена 
проява с коректното фиксиране на творби и участници.  

Проектът бе насочен към широка аудитория - публика със специален 
интерес и младежка публика. За посетители с траен интерес към 
изобразителното изкуство експозицията предложи съчетаване на научно-
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познавателното съдържание с естетическото преживяване, информация за 
културните процеси в България и Европа отпреди повече от век. Що се отнася 
до младата аудитория -  идеята бе тя да получи възможността да съпреживее 
своето общоевропейско културно наследство посредством „машината на 
времето“, с посредничеството на съвременните технологии, с помощта на 
дигитални сценографски елементи и видеография  да се пренесе в една 
отминала и малко позната епоха, с поставяне на художественото съдържание в 
контекста на днешния ден.  

Предизвикателството пред нас и задачата, с която се заехме, бе да намерим 
подходящите форми и средства, с които да направим възстановеното 
Художествено изложение атрактивно за съвременния зрител. 

Една от медиите, без които не може да има съвременно звучене една 
експозиция, е видеото, филмът. Тъй като по разбираеми причини в архивите от 
1892 г. липсват кинокадри и единственият документален материал бяха архивни 
фотоси, създадохме от тях анимационни филми с документален характер, 
отразяващи напр. пристигането на влак на ЖП гара Пловдив, прелитането на 
балона на Годар над града и др. За още по-голяма атрактивност от 2D 
фотоматериалите изработихме 3D стереофилми, но не такива, с които днешния 
зрител е свикнал, а такива, които трябваше да бъдат гледани с анаглифни 
очила - технология от 19 в. и времето на Първото изложение, с тази разлика, че 
тогава са били предназначени за гледане на статични изображения. Така 
съчетахме по уникален начин класически и съвременни средства – в синхрон с 
идеята за възстановка. Стереофилмите бяха прожектирани в една от залите на 
галерията, специално оформена като кинозала. 

Основният акцент в създаването на съвременно звучене на ескпозицията бе 
специално създаденото приложение за добавена реалност ART EXPO 
PLOVDIV-1892. Чрез сканиране на QR код, изложен в галерията, всеки 
посетител можеше да зареди приложението в собствения си смартфон. При 
насочване на камерата на смартфона към експонат – карта, фотос, картина – 
на екрана се появява допълнителна текстова информация, 3D обект или  
видеоклип, чрез който даден екпонат „оживява“. 

Студентите с желание се включиха в проекта – в обсъждането, в 
обработването на документалните материали, в комуникацията с екипа на 
галерията. В подготвителната фаза създадоха 3D модел на галерията по 
предоставени чертежи за целите на превизуализацията на експозицията. 

Студентите, преминали през всички фази на проекта, придобиха увереност 
и умения да прилагат в практиката натрупаните до този момент знания, 
придобиха нови познания свързани с разрешаването на конкретните проблеми,  
тренинг на способността за водене на професионална комуникация, способност 
за самостоятелно вземане на решения, спазване на срокове и поемане на 
отговорност. 
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Именно това са и част от уменията на 21-ви век: лична и социална 
отговорност; планиране, критично мислене, разсъждения и творчество; силни 
комуникативни умения, както за междуличностни, така и за презентационни 
нужди; междукултурно разбиране; визуализиране и вземане на решения; знание 
как и кога да се използва определена технология и да се избере най-
подходящия инструмент за изпълнение на дадена задача.[3] 

Успешното включване на студентите в подобен обществено значим проект, 
високата оценка на извършеното дадоха тласък, нова енергия и вдъхновение 
при реализацията на последвалите дипломни проекти: 

• CoronaRun – надбягване с вируса -  разработка на компютърна игра в 
комбинация  с добавена реалност (AR) – дипломен проект на Христина 
Димитрова.   

„Играта ,,КоронаРън“ е от типа ,,Endless Runner” игри. Героят трябва да се 
съсредоточи и да избегне вирусите по пътя си. Колкото повече време тича, 
толкова повече точки може да събере. Играта приключва и героят умира само и 
единствено, когато се сблъска с вирус. Въпреки, че играта няма сложни 
правила, трудността идва от забързването на героя по време на ,,безкрайното 
бягство“. За да избегне препятствията по пътя си, потребителят трябва да 
изгради добри рефлекси. 
Като допълнение към играта е създадено мобилно приложение за добавена 
реалност (AR) в комбинация с карти. Интересната част е добавената реалност 
към картите. Чрез нея потребителят може да види скрити дигитални елементи 
на екрана на смартфона си - под формата на 3D обекти или видео. 
Приложението за картите може да се свали чрез QR код.“   

• ДИСТОПИЯ, нереалната действителност – дипломен проект на Георги 
Георгиев: 

„...„Дистопия“ е една репрезентация на това, как би изглеждал светът, ако е 
управляван от подобен тоталитарен режим, но управляван от изкуствен 
интелект, с по-висш разум и съзнание, никога не правещ грешки, в място, където 
няма престъпления, няма насилие, но има контрол. Такъв тип контрол, в които 
правата и личното пространство на човека се преместват в “сивата зона“ и се 
“размиват“. Дали би било по-добро едно такова бъдеще? Възможно ли е да го 
предотвратим?“ 

• - СЕМЕНА НА СТРАННАТА ГОРА – авторски комикс и стратегическа 
игра, споделящи един и същ фантастичен свят и фолклор – дипломен 
проект на Неделчо Марков: 

„...Спомняте ли си как наистина вярвахме в героите от историите? Как всеки 
си имаше любим герой и наистина го беше грижа какво ще се случи с него и 
дали ще успее да постигне целта си накрая? Всички израстваме с разкази и 
въображение - било то "Белият зъб" или "Хари Потър". Така градим система от 
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вярвания и настройваме морален компас. И бавно през годините се 
превръщаме в личности. Научаваме се да правим разлика между добро и зло. 
Правилно и грешно. Красиво и грозно. Дали наистина? Дали съществува 
универсална красота и доброта? Или всичко е относително? Подобни въпроси 
ще засегна в разказа си. За многото лица на морала. За разпада на една 
система от вярвания и борбата за изграждане на нова. За един свят към края 
си. И въпреки това все така красив. За връзките  между формите на живот. За 
интегрирането на злото в нас. И романтиката в приложната психология. ...Целта 
на историята е да избяга от масивноста на фантастичния жанр и да се фокусира 
върху личната драма на един персонаж, поставена във фантастичен свят, с 
което да се разгледат чисто човешки проблеми.“ 

• ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧИТЕЛНО  ВИДЕО – дипломен проект на 
Добромира Христова: 

„Идеята на дипломната работа бе породена от създалата се ситуация във 
връзка с пандемията Covid-19. Като учител, който се стреми да поддържа добра 
комуникация със своите ученици, създадох виртуално училище, в което всяка 
стая е видео урок. Искам да създам любопитство у учениците към учебния 
материал, което е предпоставка да станат по-активни в самия процес. Избрах 
ученици от десети клас за създаването на този проект, тъй като профилът на 
ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ -  Димитровград е такъв, че учениците в тази възрастова 
група имат имат много задълбочени познания по информатика и технологии и 
безпроблемно влизат в създадената от мен класна стая. Реших да направя 
проучване не само сред ученици, но и родители и колеги преподаватели, 
относно това, дали им харесва този начин на поднасяне на информацията, 
считат ли, че те самите могат да влязат в ролята на режисьори и монтажисти на 
собствени идеи. Не на последно място се интересувах от мнението им относно 
надграждане на образователните филми, които съм създала и избраната тема 
– 3D принтиране. Идеята, че ще могат да измислят и моделират сами някакъв 
детайл и в същото време ще могат да го отпечатат, създаде силен ентусиазъм 
за предстоящите новости, както у децата, така и у възрастните. И аз, и 
учениците съзнаваме, че ще бъдем в известна степен пионери в тази област и 
именно това е нещото, което ни мотивира, а за никого не е тайна, че учениците 
в горен курс считат часа по „Изобразително изкуство“ за свободен час и нямат 
мотивация да придобиват знание и умения в тази насока. Моята цел, като млад 
учител, е да ги накарам да осъзнаят колко е важно изкуството в живота на 
човека и как то е неразривно свързано с бъдещето. Знам, че 3D принтирането, 
като тема на обсъждане и практическа дейност, ще създаде у обучаващите се 
необходими компетентности, които да бъдат доразвити с времето.“ 

Като научен ръководител на тези проекти съм радостна от факта, че те са 
толкова различни. Зад тях стоят ярки индивидуалности и личности с активна 
позиция.  
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Заключение 

Предизвикателствата на 21 в. изискват днес наред с фундаменалните 
умения също така и умения за работа в екип, изследователски умения, умения 
за решаване на проблеми, за синтезиране на информация, управление на 
времето и изполване на високотехнологични инструменти. 

Пазарът на труда все повече изисква хора, които да притежават дигитална 
компетентност, но и знаят как да работят в екип, да намират достъп и да 
анализират информацията и да мислят творчески за решаване на проблемите. 
В академичния свят това намира израз в търсене на нови стратегии за по-добра 
връзка с новите поколения. Използването на цифрови инструменти разширява 
границите на аудиториите, подпомага преподавателите в постигането на 
основните учебни цели по нови начини. 

Проектно ориентираното обучение  дава възможност за прилагане на 
академичните знания в практиката, подпомага  реализирането на потенциала 
на всеки студент  в синхрон с поставените дидактически цели, изгражда 
способности за активна позиция и възможност за първи стъпки в научната 
дейност. 
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Abstract: The 21st century has redefined the skills that we need to meet the challenges of 
today. It is no longer enough to master the fundamental skills of a subject domain - one needs 
to acquire teamwork skills, research skills, problem-solving skills, to be able to synthesize 
information, manage time, all in combination with using high-tech tools. 

Project based education gives an opportunity to apply academic knowledge in practice and 
aids each student to realize their potential in synch with the desired didactical goals. As part of 
the educational process, we cover the pivotal topics and particularities of organizing and 
working on a project. We present projects, implemented as part of the master’s program 
“Multimedia and Virtual reality” in AMDFA “Prof. A. Diamandiev” during 2019/2020. 

Keywords: Project  based education, design, multimedia, virtual reality 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ЛАБОРАТОРНА РАБОТА В ОБЛАСТТА 
НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА 

Илиян Илиев 

Panasonic Automotive Systems Europe,  
Iliyan.s.iliev1996@gmail.com 

Лабораторната работа в сферата на електротехниката и електрониката е 
една от основните дейности във всяка съвременна хардуерна компания. С 
напредването на облачните технологии, умните устройства и интегрираните 
хардуерни системи, валидирането на различни хардуерни параметри става все 
по-съществена част от развойната дейност по хардуера. Проблемите, с които 
съвременният инженер се сблъсква в сферата на валидирането на електроника, 
биват технически и организационни. От една страна техническите въпроси като 
безопасност на труда, своевременна калибрация и поддържане в изправност на 
измервателните уреди както и спазването на техническите стандарти и 
правилното извършване на различните тестове и измервания са същността на 
лабораторната работа.  Не по-малко значение обаче имат и организационните 
въпроси – планиране на всички циклични дейности в лабораторията, 
поддържане на изрядна документация, усъществяване на добра подредба и 
чистота на работното място и т.н. 

Моят опит натрупан в продължание на година и половина като асистент по 
провеждането на лабораторното упражнение „Практика по електротехника“ в ТУ 
Дармщат и в продължение на две години като тестов инженер в лабораторията 
по електромагнитна съвместимост при Panasonic Automotive Systems Europe ми 
помогна да изпитам редица положителни практики в лабораторната работа. 

Единствено безкомпромисното спазване на правилата за безопасност, 
своевременното планиране на всяка една дейност (калибрация на 
измервателен уред, подреждане и почистване на работните площи, разучаване 
на нови технически стандарти и тестове и т.н.) и постоянното усъвършенстване 
на личния състав гарантират ефективност и малък брой грешки в ставащата все 
по-важна в развойната дейност по хардуера лабораторна работа в сферата на 
електротехниката и електрониката. 

В настоящия доклад представям редица добри практики, касаещи както 
техническата, така и организационната страна на лабораторната работа в 
областта на електротехниката и електрониката.  
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THEORY AND APPLICATIONS OF CONVEX VSIO17* 

F. Guerra-Vazquez1, M.I. Todorov2 

1Dep. of Actuarial Sciences, Phys. and Math., UDLAP,  
72820 San Andrés Cholula, Puebla, MX.  

francisco.guerra@udlap.mx. 
2Dep. of Actuarial Sciences, Phys. and Math., UDLAP,  

72820 San Andrés Cholula, Puebla, MX. On leave from IMI-BAS, So.a, BG.  
maxim.todorov@udlap.mx. 

  

 
17 This research was partially supported by SNI, Mexico, grants 14480 and 21345. 
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ЗА АСОЦИАЦИЯ „РАЗВИТИЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННОТО 

ОБЩЕСТВО“ 
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АСОЦИАЦИЯ  
„РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО” 

 

Асоциацията е неправителствена организация с идеална цел, основана 
през 1997 г. да съдейства за навлизането на България в глобалното 
информационно общество. 

Асоциацията има индивидуални и колективни членове. Индивидуалните 
членове на Асоциацията са изтъкнати специалисти и общественици от 
България и чужбина. Сред колективните членове на Асоциацията са 
изследователски институти, висши учебни заведения, сдружения към 
Асоциацията в различни градове на България.  

Членове на Асоциацията се приемат по решение на Управителния съвет 
като се спазват определени условия. С колективните членове се сключват 
договори за членство. Асоциацията поощрява създаването от желаещи на 
дружества (на териториален принцип, по месторабота или по интереси на 
членовете на дружествата). Асоциацията приветства включването на 
доброволци в нейните дейности.  

Асоциацията организира международни и национални конференции.  

Към Асоциацията действа Форум “Глобалното информационно общество” с 
участието на широк кръг български специалисти и общественици, както и 
изтъкнати чуждестранни специалисти. В рамките на Форума се провеждат 
заседания на Национален семинар.  

Асоциацията участва в изпълнението на проучвателни и образователни 
проекти, провеждането на курсове и др.  

За членовете си Асоциацията издава информационен бюлетин. 

Асоциацията издава тематични сборници. Сред досегашните издания са: 

− Младите изследователи в условията на информационното общество, 
София, юни, 1998.  

− Проф. Иван Недялков, първият български учен използвал и подбуждал 
използването на изчислителни устройства, пионер на развитието на 
информатиката в България. София, 2004.  

− Делото и приносът на български учени – информатици: Александър К. 
Людсканов, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов, Петър М. Тодоров, 
Димитър П. Шишков. София, 2005, ISBN 954-8986-16-7 

− 30 Years Programming School and International conference, 2005. 

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
Национална конференция, (Пловдив, 13-14 октомври 2006). ISBN 10:954-
8986-22-1.  
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− Средното образование в информационното общество. София, 2006, 
ISBN – 10:954-8986-20-5. 

− Информационното общество и Асоциация “Развитие на 
информационното общество”. София, 2007, ISBN 978-954-8986-25-0.  

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
II Национална конференция, (Пловдив, 12-13 май 2009). ISBN 978-954-

8986-30-4. 

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
III Национална конференция, (Пловдив, 27-28 май 2010). ISSN 1314-0752. 

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
IV Национална конференция, (Пловдив, 26-27 май 2011). ISSN 1314-0752.  

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
V Национална конференция, (Пловдив, 31 май - 1 юни 2012). ISSN 1314-0752.  

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
VI Национална конференция, (Пловдив, 30-31 май 2013). ISSN 1314-0752.  

− Образованието и изследванията в информационното общество. Сборник 
доклади на VII Национална конференция, (Пловдив, 29-30 май 2014). 
ISBN 978-954-8986-39-7, ISSN 2534-8663. 

− Образованието и изследванията в информационното общество. Сборник 
доклади на VIII Национална конференция, (Пловдив, 28-29 май 2015) 
ISSN 2534-8663 (ISSN 1314-0752). 

− Проф. Петър Бърнев – учен, преподавател, общественик, София, 2016, 
ISSN 2534-8663 (ISSN 1314-0752). 

− Образованието и изследванията в информационното общество. Сборник 
доклади на IX Национална конференция, (Пловдив, 26-27 май 2016) 
ISSN 2534-8663 (ISSN 1314-0752). 

− Образованието и изследванията в информационното общество. Сборник 
доклади на X Национална конференция, (Пловдив, 22-23 юни 2017 ISSN 
2534-8663 (ISSN 1314-0752). 

− Образованието и изследванията в информационното общество. Сборник доклади 
на XI Национална конференция, (Пловдив, 1-2 юни 2018) ISSN 2534-8663 (ISSN 
1314-0752). 

Допълнителни сведения за Асоциацията могат да се намерят на сайта 
http://www.adis.org. 

За връзка:  

Асоциация “РИО”  
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 8, София 1113 

тел. (02) 979-3819, e-mail: ario_conf@math.bas.bg 
   



XIII Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2020 125 

 

 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 
„РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО 

ОБЩЕСТВО” 

В рамките на Форум 

“Глобално информационно общество” 
 

Семинарът действа от 17 ноември 1999 г. и е продължител на Националния 
семинар по информатика, организиран от Съюза на математиците в България 
през 1975 г. На  семинара се обсъждат различни теми, свързани с 
информационното общество..  

Заседанията на семинара започват с едно или повече встъпителни 
изказвания от поканени специалисти. След това се провежда дискусия.  

Семинарът се организира от Асоциация “Развитие на информационното 
общество” и секция “Информационни системи” на Института по математика и 
информатика – БАН, като за някои заседания се привличат и други 
съорганизатори. 

Досега са проведени следните заседания на семинара: 

• 17 ноември 1999 г., София, съвместно с Колеж по телекомуникации и пощи. Тема 
„Висшето образование в информационното общество”; 

• 15 декември 1999 г., София, съвместно с Нов български университет. Тема 
„Продължаващо обучение в информационното общество”; 

• 19 януари 2000 г., София. Тема „Науката в информационното общество”;  

• 16 февруари 2000 г., София, съвместно с Националния център по здравна 
информация. Тема „Здравеопазването и информационното общество”; 

• 17 май 2000 г., София, съвместно със Съюза на библиотечните и 
информационните работници. Тема „Библиотеките в информационното 
общество”;  

• 18 октомври 2000 г., София, съвместно с Националния политехнически музей. 
Тема „Децата в информационното общество”; 

• 22 ноември 2000 г., София. Тема „Обществена информация и услуги, 
достъпни чрез Интернет в България”; 

• 20 декември 2000 г., София. Тема „Бъдещото образование по информатика в 
средното училище”;  

• 21 февруари 2001 г., София. Тема „Ползване на компютри от дома”; 

• 19 март 2001 г., Пловдив. Тема „Проблеми на използване на 
информационните технологии в здравното обслужване”; 
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• 18 април 2001 г., София, съвместно с Руски културно-информационен център. 
Тема „Космонавтиката в информационното общество”; 

• 21 май 2001 г., София, съвместно с Национален политехнически музей. Тема 
„Какво представлява компютърната грамотност?”; 

• 18 декември 2001 г., София, съвместно с Национален браншов синдикат “Висше 
образование и наука”. Тема „Проблеми и регламентиране на 
изследователската дейност в информационното общество”; 

• 16 октомври 2002 г., София. Тема „Мобилна информатика”; 

• 13 ноември 2002 г., София. Тема „Нормативно уреждане на информацията”; 

• 18 декември 2002 г., София. Тема „Биоинформатика”;  

• 22 януари 2003 г., София. Тема „Подготовка за противодействие на 
информационната престъпност”; 

• 19 февруари 2003 г., София, съвместно с Национална спортна академия. Тема 
„Информационното общество и спорта”; 

• 19 март 2003 г., София. Тема „Начални стъпки и тенденции за развитието на 
информатиката в България”; 

• 16 април 2003 г., София. Тема „Дистанционно обучение”; 

• 22 октомври 2003 г., София. Тема „Научните публикации – реалност и 
перспективи”; 

• 21 ноември 2003 г., Пловдив, съвместно със Съюза на учените в България – 
Пловдив. Тема „Информационно обслужване на административни 
дейности”; 

• 3 декември 2003 г., София, съвместно със Съюза на независимите синдикални 
организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема „Данъчно законодателство и 
научни изследвания – реалност и и перспективи”; 

• 21 януари 2004 г. София. Тема „Съвременното образование – защо да учим  и 
какво да изучаваме”; 

• 24 февруари 2004 г., София, съвместно със Съюза на независимите синдикални 
организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема „Научни изследвания – 
национална научна политика”; 

• 17 март 2004 г., София. Тема „Проблеми на информационната сигурност”; 

• 21 април 2004 г., София, съвместно със Съюза на независимите синдикални 
организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема „Дилемата: информационно 
или комуникационно общество”; 

• 5 май 2004 г., София, съвместно със Съюза на учените в България – Пловдив 
семинар на тема „Неправителствените организации в информационното 
общество”; 

• 20 октомври 2004 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема „Българи в прогреса на Америка”; 
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• 17 ноември 2004 г., съвместно с Институт по математика и информатика семинар 
на тема „Моралът в науката”; 

• 15 декември 2004 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема „Социоматика” и възпоменателна среща за проф. дтн Иван П. 
Недялков.  

• 16 февруари 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема „Делото и приносът на наши информатици за началното 
развитие на информатиката в България”; 

• 18 март 2005 г., Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика и 
Кръг Нова Магнаура семинар на тема „Науката и информационното 
общество”; 

• 20 април 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема „Защита на личната информация”; 

• 18 май 2005 г., Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика и 
Регионалния съюз по автоматика и информатика – гр. Пловдив семинар на тема 
„Информационни услуги за гражданите”; 

• 25 октомври 2005 г., Пловдив, съвместно с Регионалния инспекторат по 
образованието и Регионалния съюз по автоматика и информатика – гр. Пловдив 
семинар на тема „Средното образование в информационното общество”; 

• 8 ноември 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика и 
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни 
технологии семинар на „Проблеми и аспекти на обучението по 
информационни технологии във висшите училища”; 

• 13 декември 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема „Духовността и информационното общество”; 

• 10 януари 2006 г., София, съвместно с Академията на МВР „Дискусия по 
проблемите на обучението за противодействие на информационната 
престъпност”; 

• 14 февруари 2006, София, съвместно със секция „Информационни изследвания” 
на Институт по математика и информатика, семинар на тема: „Общественото 
управление в информационното общество”; 

• 14 март 2006, Пловдив, съвместно със секция „Информационни изследвания” на 
Институт по математика и информатика, семинар на тема: „Здравеопазването в 
информационното общество”; 

• 11 април 2006, София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на 
Институт по математика и информатика, семинар на тема: „Философия на 
информационното общество”; 

• 16 май 2006 г., София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на 
Институт по математика и информатика и със съдействието на Съюза на учените 
в България – гр. Пловдив, семинар на тема: „Младежта в информационното 
общество”; 
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• 13 юни 2006, София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на 
Институт по математика и информатика, заседание на тема: „Науката в 
информационното общество”. 

• 14 ноември 2006, София, съвместно с ОМГ “Акад. Кирил Попов”-Пловдив семинар 
на тема: „Електронни уроци по математика, информатика и информационни 
технологии”; 

• 12 декември 2006, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Телекомуникациите и информационното общество”; 

• 9 януари 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Българите в информационното общество”; 

• 20 февруари 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Електронното правителство и групите с нисък 
икономически статус”; 

• 13 март 2007, София,  съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Културното наследство в информационното общество”; 

• 10 април 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Информационното общество и религията”; 

• 15 май 2007, София, съвместно с Център „Академичната общност в граж-
данското общество” семинар на тема: „Сдруженията на учените и 
гражданското общество”; 

• 12 юни 2007, Пловдив, съвместно с Община Пловдив семинар на тема: 
„Местното управление и информационното общество”; 

• 16 октомври 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Българският език в информационното общество"; 

• 13 ноември 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Тероризмът и информационното общество“; 

• 11 декември 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Модерната библиотека – днешното бъдеще“; 

• 18 януари 2008, Пловдив, съвместно с Съюз по автоматика и информатика 
семинар на тема: „Национална програма за създаване на виртуално 
образователно пространство”; 

• 12 февруари 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Същност на информацията”; 

• 11 март 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Манипулациите и измамите в информационното 
общество”; 

• 15 април 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Прозрачност на управлението на всички нива и 
гражданското общество”; 
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• 13 май 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Проблеми на гражданите при прехода към 
информационното общество”; 

• 10 юни 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Характерни особености на информационното общество“; 

• 8 юли 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика семинар 
на тема: „Начало на програмирането в България“; 

• 14 октомври 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Космическата информатика за екологията”; 

• 11 ноември 2008, Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Културното наследство и информационното общество“; 

• 9 декември 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Мултимедийни технологии в информационното 
общество“; 

• 10 февруари 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Обсъждане на проект за закон за достъп до 
пространствените данни"; 

• 10 март 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Глобализацията и информационното общество“; 

• 14 април 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Развлеченията в информационното общество”; 

• 09 юни 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Изявата в информационното общество”; 

• 13 октомври 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Общият проблем на енергетиката, икономиката и околната 
среда в информационното общество”; 

• 10 ноември 2009, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика  семинар на тема: „Представяне на културно-историческото 
наследство в информационното общество”; 

• 08 декември 2009, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика  семинар на тема: „Кариеризмът и информационното 
общество”; 

• 20 януари 2010, Пловдив, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски" семинар на 
тема: „Социалните мрежи и формирането на обществено мнение”; 

• 09 февруари 2010, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика  семинар на тема: „Дигиталната конверсия на библиотечните 
фондове – състояние в Европа и в България"; 

• 24 март 2010, Пловдив, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски" и Институт по 
математика и информатика семинар на тема: „Информационните технологии и 
представяне на културно – историческото наследство”; 
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• 13 април 2010, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: „Дигитализация на музейните паметници"; 

• 16 декември 2010, Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика, 
семинар на тема „Реформата в науката и висшето образование”; 

• 15 март 2011, Пловдив, съвместно със СУБ, семинар на тема „Науката и 
информационното общество”; 

• 12 април 2011, София, съвместно с Институт по математика и информатика и 
Институт за космически и слънчево-земни изследвания, семинар на тема: 
„Космическите изследвания и информационното общество"; 

• 26.05.2011, Пловдив, съвместно със Съюза на учените в България и Институт по 
математика и информатика, секция “Информационни системи”, семинар на тема: 
„Готови ли сме за информационното общество?” 

• 25 октомври 2011, Пловдив, съвместно със Съюз на учените в България и 
Институт по математика и информатика, секция “Информационни системи” 
семинар на тема: „Съвременното състояние на информационното 
общество”; 

• 08 ноември 2011, София, съвместно с Институт по математика и информатика, 
секция “Информационни системи”, семинар на тема „Петата свобода в 
информационното общество и образованието в мрежите на познанието”; 

• 9 декември 2011, Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика, 
секция “Информационни системи”, семинар на тема: „Новите технологии и 
информационното общество”; 

• 13 март 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, семинар на тема: „Социалните илюзии в информационното 
общество"; 

• 11 април 2012 г., София, съвместно с Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, семинар на тема „Медиите в информационното 
общество"; 

• 15 май 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Международна фондация за българско наследство “проф. П. Детев” и 
Американски център в Столична библиотека, семинар на тема: „Дигитална 
памет за българската култура”; 

• 12 юни 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, семинар на тема „Електронно управление и електронно 
правителство“; 

• 23 ноември 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, семинар на тема „Бъдещето на виртуалността“ (в рамките на 
научната конференция „Философия и виртуалност”); 

• 13 декември 2012 г., гр. Пловдив, съвместно с Съюз на учените в България – 
Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив - „Математика, музика и 
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информатика”, семинар, посветен на 150 години от рождението на Давид 
Хилберт и Клод Дебюси и 100 години от рождението на Алън Тюринг;  

• 29 януари 2013 г, гр. София, съвместно с Юридическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и Институт по математика и информатика, 
семинар на тема „Защита на личните данни в информационното общество”; 

• 13 март 2013 г., гр. София, съвместно с Университет по библиотекознание и 
информационни технологии, Катедра "Книга и общество" и Институт по 
математика и информатика, семинар на тема „Дигиталната епоха  и медиите – 
трансформации и реалности в България"; 

• 9 юли 2013, София, съвместно с Философски факултет на СУ и Институт по 
математика и информатика при БАН, семинар на тема „Манипулативният език 
на медиите в информационното общество”; 

• 8 октомври 2013, Пловдив, съвместно с Институт за космически изследвания и 
технологии при БАН и Институт по математика и информатика при БАН, семинар 
на тема „Автоматизираните космически оранжерии - българският принос за 
полет на човека до Марс”; 

• 4 декември 2013, София, съвместно с Институт по микробиология – БАН и 
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема „Китай: 
биотехнологии, ВЕИ и информационно общество”; 

• 18 февруари 2014, Пловдив, съвместно с АМТИИ – Пловдив и 
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема 
„Интелигентният град и информационното общество”; 

• 7 април 2014, София, съорганизатор на семинар на тема „Правото на 
информационното общество”, организиран от Софийски университет; 

• 10 юни 2014, София, съвместно с Философския факултет на СУ 
Институт по математика и информатика-БАН, семинар на тема „Морални 
аспекти на финансовите пазари в информационното общество”; 

• 12 ноември 2014, София съвместно с УниБИТ, семинар на тема 
„Трансформации на медиите в информационното общество”; 

• 24 март 2015, Пловдив съвместно със Съюза по автоматика и информатика 
Българското астронавтическо дружество, семинар на тема „Безпилотните 
летателни апарати – приложение и перспективи за развитие”; 

• 16 юни 2015 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ – Философски факултет (Mагистърска програма по философия с 
преподаване на английски език) и Институт по математика и информатика при 
БАН, семинар на тема „Прозорецът на Овертон“ – една технология за тотална 
манипулация в информационното общество”; 

• 18 ноември 2015, София, съвместно с Катедра “Книга и общество” към УНИБИТ 
и Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема 
„Прозрачност на финансовата информация в публичния сектор“; 
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• 05 април 2016, София, съвместно с Лаборатория по телематика при БАН и 
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема „Развитие на 
академичната мрежова инфраструктура в България”; 

• 19 април 2016, Пловдив, съвместно с Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ 
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема 
„Библиотеките и "Третата индустриална революция" - дигитализация и 
визуализация на съхраненото знание”; 

• 19 октомври 2016, София, съвместно с Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ, 
семинар на тема „Нобеловите лауреати и разширяване на границите на 
знанието”; 

• 16 февруари 2017, Пловдив, съвместно с Института по математика и 
информатика при БАН, семинар на тема „Ардуино и Интернет на нещата”; 

• 23 ноември 2017, Пловдив, съвместно с Института по математика и информатика 
при БАН, семинар, на тема „Киберсигурността в информационното 
общество“; 

• 12 февруари 2018, София, съвместно с Факултет по библиотекознание и културно 
наследство при УНИБИТ, семинар на тема „Публичната комуникация в 
Интернет – Вавилонско медийно стълпотворение, манипулации и защита“; 

• 17 април 2018, София, съвместно с Национална лаборатория по компютърна 
вирусология при БАН и Института по математика и информатика при БАН, 
семинар на тема „Съвременни тенденции при вредителските програми“; 

• 22 ноември 2018, София, съвместно с Юридически факултет при Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”, семинар на тема „Общият регламент за 
защита на данните - юридически и технологични аспекти”. 

• 26 февруари 2019, София, съвместно с Факултет по библиотекознание и културно 
наследство при УНИБИТ и Института по математика и информатика при БАН, 
семинар на тема „Наукометричните показатели - ефективен метод за 
обективизиране на оценката в науката”. 

• 26 юни 2020 г., Пловдив, съвместно с Пловдивски висши и средни училища, 
семинар на тема "IT проекти на студенти и ученици". 

 


