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ТHE LANGUAGE PHENOMENON OF ‘CLEAN’1  
 

PETRANKA T. IVANOVA  
 

Abstract: The paper is an extended work of a previous 
research presented at a conference. It gives additional information 
about ‘clean’ as an adjective. Some significant points are mentioned 
again but only for the reason of upgrading. The idiomatic usage of 
‘clean’ and the variety of binomials it occurs in are the main issues 
considered here. 

 
Keywords: adjective, clean, idiom, binomial.  

I. Introduction 
The intention to study the adjective ‘clean’ is not motivated for 
the sake of any special values of the word itself since it cannot 
be promoted as more prominent than all the rest existing in the 
language. Although a common one, it could not be claimed to 
be the most frequent either since the paper has not taken steps 
to prove it. The source to examine the word is the British 
National Corpus [6] where the total number of examples with 
‘clean’ are found to be 6180. In more than a half of them ‘clean’ 
is used as an adjective. Such prevalence gives reasons to 
neglect the rest of the usages at least to a certain point and 
draw the attention to the adjectival usage.  

clean (adj) 
followed by  spoken written 
proper n   3 104 
common n animate n 34 208 
  inanimate n 227 2377 

Table 1. Number of occurrences in BNC concerning ‘clean’ as an 
adjective. 

___________________________________ 
1 This work is part of the project Contemporary methods and approaches for 
effective teaching of college students, supported by Shumen University under 
Grant RD-08-126/03.02.2020. 
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There, the thing easily noticed is the reference to common 
nouns rather than to proper ones (see Table 1.) and the fact 
that inanimate occurrences outnumber animate ones. Quite 
similar is the proportion of written to spoken language 
occurrences. Such preponderance might be due to arbitrariness 
of the corpus itself. This fact is by no means crucial, but it is a 
curious circumstance that might affect consideration which 
concerns formality and informality in language. On the other 
hand, as Malkiel puts it “In certain styles, both conversational 
and literary, the pairing off or massive accumulation of 
synonyms may become a pervasive feature…” [4]. Also, Sauer 
and Schwan [6] note that English binomials are important 
stylistic phenomenon.   
No special reasons urge to examine ‘clean’ in binomial 
structures but the personal conviction that all binomials deserve 
to be carefully considered. Again it is done with the help of 
BNC. The data it supplies give also information about the 
idiomatic aspect which it should not be omitted to dwell on. 

II. Idiomatic usage 
The idioms that occur in BNC cover almost all the variants given 
in an online dictionary [8]. Below are some examples of the 
different idioms occurring in BNC. 
 

Clean as a whistle – 8 occurrences 
2791 BMM W_biography A B C ' I told him.' I've never taken anything. 

I'm as clean as a whistle; they can test me any time, 
anywhere.' He 

Clean break –  77occurrences 
2922 CBG W_newsp_o

ther_sports 

A B C   deal with Puma worth an estimated 500,000, said:' 
I'll make a clean break from athletics in two years 
time and I won't be competing anymore. 

Clean slate – 18 occurrences 
1389 BLW W_religion A B C   When things go wrong # Many people today 

believe that children begin life with a clean slate. 
Parents are largely responsible for providing the 
right environment so that their children 

 
 

https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=883&ID=21150623
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=883&ID=21150623
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=883&ID=21150623
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=1045&ID=27708410
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=1045&ID=27708410
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=1045&ID=27708410
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=1045&ID=27708410
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=862&ID=20263598
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=862&ID=20263598
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=862&ID=20263598
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Clean sweep – 53 occurrences 
3001 K4T W_newsp_ot

her_sports 

A B C   swimmers competing with five others from 
Stockton. Robin Francis (York) made 
a clean sweep of his four races to win the award for 
the top ten-year-old boy at 

Come clean – 80 occurrences 
1479 CCE W_religion A B C   helpless and impotent in the Enemy's territory. # 

 SECULARISATION # I must come clean and admit 
that the concept of secularisation has become 
extremely confusing in sociological usage. 

Make a clean breast – 2 occurrences 
4725 JYF W_fict_prose A B C   aware that, no matter how conscience and love 

might insist that she make a clean breast of 
everything, to confess was something she simply 
could not do. He 

Squeaky clean – 23 occurrences  
4467 HH0 W_fict_prose A B C   button my jacket. The beginning of the main strip in 

Shelbyville is a squeaky clean residential area. Lawns 
edge up to the roadside, porches glow in the night 

An interesting thing to mention are the examples with ‘clean 
sheet’ where 57% of the occurrences are idiomatic as 
compared to the smaller number of its literal usage. 

III. Binomial usage 
A lot in common can be found between idioms and binomials as 
according to Mc Carty [5] they both are a “type of multi-word 
unit…” which displays “fixed membership” and “… should be 
treated as single vocabulary item”. 
If A1 is the first conjunct in a binomial and A2 is the second, then 
the structure currently examined will be A1 and A2. Using this 
designation, the following types can be listed: 

1) clean and A2 
According to Caballero Rodrigues “Typical binomials involve 
words that are synonymous or antonymous…” [1]. The majority 
of cases from BNC come into this group where a variety of 
synonyms, antonyms, even adjectives with no clear link to 
‘clean’ at first glance stand for the second conjunct. A 
protruding example among the antonyms is the occurrence of 
negation by means of adding a negative prefix as in the 
example below:  

https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=3667&ID=100610410
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=3667&ID=100610410
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=3667&ID=100610410
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=3667&ID=100610410
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=1074&ID=28903679
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=1074&ID=28903679
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=1074&ID=28903679
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=3593&ID=97998873
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=3593&ID=97998873
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=3593&ID=97998873
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=2801&ID=76995999
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=2801&ID=76995999
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=2801&ID=76995999
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1370 ACL W_religion A B C   of purity that distinguished between clean and 
 unclean animals, clean and unclean foods, clean  
and unclean people (Jew and gentile) and clean and 
 unclean physical states ( 

What Malkiel [4] notes, and namely that “…Modern English 
displays a very marked partiality to short plus long: either 
monosyllable plus (normally paroxytonic) disyllable, or two 
monosyllables of unequal size; rarely a mono- or di-syllable plus 
a polysyllable” is perfectly applicable to a subgroup where free 
as the second conjunct is quite prolific (see Table 2).  
 

Binomial Number of occurrences 
clean and free 2 
clean and dust free 1 
clean and emission-free 1 
clean and grease free 4 
clean and rust-free 1 
clean and free of extraneous matter 1 
clean and free of dandruff 1 
clean and free of make-up 1 
clean and free from dust 1 
clean and free from wax or grease 1 
clean and free from intruders 1 
clean and free from blood 1 
clean and free from effluvia 1 
clean and free from any loose material 1 
clean and virus-free 1 

Table 2. Examples from BNC with ‘free’ as the second conjunct 
Another subgroup reveals ‘well’ as productive for the second conjunct 
where all the examples follow the rule of monosyllabic plus and plus a 
much more longer adjective respectively (see Table 3). 
 

Binomial Number of occurrences 
clean and well built 1 
clean and well furnished 1 
clean and well-manicured 1 
clean and well-oiled 1 
clean and well organized 1 
clean and well run 1 
clean and well written 2 
clean and well cared-for 2 
clean and well-oxygenated 2 
clean and well polished 1 

Table3. Examples from BNC with ‘well’ as the second conjunct   

https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=441&ID=7184099
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=441&ID=7184099
https://www.english-corpora.org/bnc/x4.asp?t=441&ID=7184099
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2) A1 and clean 
Some examples in Table 4 confirm the rule of shorter preceding 
the longer but others are in a way an odd juxtaposition. 

Binomials Number of occurrences 

enteell and clean 1 
cheap and clean 2 
comic and clean 1 
continent and clean 1 
dynamic and clean 1 
early and clean 1 
economical and clean 1 
fast and clean 2 
flexible and clean 1 
fragrant and clean 1 
good and clean 2 
hard and clean 2 
lovely and clean 2 
light and clean 1 
not only light and clean 1 
naked and clean 1 
quick and clean 4 
quiet and clean 2 
readable and clean 1 
enteelly shabby and not very clean 1 
strong and clean 3 
slabby and clean 1 
swift and clean 1 
tiny and not terribly clean 1 
uncontaminated and clean 1 
uncrowded and clean 1 
well kept and clean 1 
young and clean 1 

Table4. Examples of the second type (from BNC) 
 
Much more are the cases with short adjectives. This is in 
conformity with the observation of Sauer and Schwan that 
“Binomials consisting of simple (monomorphemic) words seem 
to be the largest group…” [6].  
Although admitting that it is not the major and the only reason 
possible for a particular binomial order, Jespersen [3] insists on 
the significant role of the rhythm. When they rhyme and 
conjuncts consist of equal number of syllables, it makes the 
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binomial easier to remember (e.g. cheap and clean; fast and 
clean; hard and clean, etc.). 

3) Reversible 
In this group Ivanova [2] notices two subgroups which 
correspond to the correlation between the two occurrences, i.e. 
if the number of occurrences rises, the possibility for reversibility 
also rises, and if the number of occurrences is low, then the 
reversibility is also low. A third subgroup is also possible to 
differentiate – the one with both structures equally used, e.g. 
clean and clear (2) and clear and clean (2). 
If we rely on etymology, we can put clean and smooth, for 
example, in the group of synonyms. Therefore, it is not 
surprising to find out that both orders are possible and the 
number of their occurrences is relatively close (clean and 
smooth - 4 occurrences compared to smooth and clean - 2 
occurrences). 
Conclusion: 
The BNC occurrences present 130 types of binomials where 
‘clean’ is in the first place of the conjunct. This is 74% of all the 
types which leads to the conclusion about strong preference of 
‘clean’ as a first member. Much less, scarcely reaching the 
number of 29, are the types of binomials where ‘clean’ is in the 
second place of the binomial pair. This is 16% of all the types 
which means that the second place for ‘clean’ in the binomials 
is possible, present in users’ speech but far from being 
preferred. And only 18 types occur both ways. This gives 10% 
of all the binomial types with ‘clean’ which though arbitrarily an 
insignificant part gives the idea about flexibility in language. 
To acquaint students with the behavior of ‘clean’ depicted 
above would result production of more nativelike structures 
while using English. Also, drawing the attention of the learners 
to the rhythm of pairs as in the suggested subgroups would 
facilitate language learning.  
 
REFERENCES: 
1. Caballero Rodríguez, Mª del Rosario (2019). Lexicographic tools. 

A course book (2ª edición corregida y aumentada). Cuenca: 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИДЕЯТА ЗА ЦЯЛОСТНОСТ В 

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ - БЪДЕЩИ 
УЧИТЕЛИ1 

 
МИЛЕНА ЦАНКОВА, КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА 

 
 

APPLICATION OF THE IDEA OF INTEGRITY IN 
EDUCATION OF STUDENTS-FUTURE TEACHERS 

 
MILENA TSANKOVA, KAMELIYA KOYCHEVA 

 
 

Abstract: In present conditions, the requirements for the 
preparation of students - future teachers are considerably increasing. 
This requires optimizing the learning process, stimulating the 
preparation of the students, so they can successfully realize in their 
future professional activity. In the present report are studied the 
possibilities for integration and integrity in the methodical work in 
nature knowledge and Bulgarian language and literature in students' 
preparation and forming competencies for work in primary school. In 
this regard, we consider the possibilities for increasing the results in 
the preparation of students in these groups of disciplines, through 
using integrative connections, which affects the effectiveness of their 
pedagogical realization.  

 
Keywords: integrativity, students, methodics, nature 

knowledge, Bulgarian language, essay description.  

I. Въведение 
В настоящите обществено-икономически условия сме 

свидетели на промени в различните сфери на живота. В 
образованието една от насоките е повишаване на 

 
1 Статията е разработена по проект “Съвременни методи и подходи за 
ефективно обучение на студентите” на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020. 
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качеството и оптимизиране на „връзката на обучението с 
пазара на труда”.[5]  

В съвременните условия се повишават съществено 
изискванията към подготовката на студентите - бъдещи 
учители. Това налага оптимизиране на учебния процес, 
стимулиране на подготовката на студентите, за да могат 
успешно да се реализират в бъдещата професионална 
дейност. Свързани с това са промените в учебните планове 
и програми, по-голямата интеграция между изучаваните 
дисциплини, усъвършенстване на методите на 
преподаване, съобразно професионалната реализация и 
други. При подготовката на студентите се изискват „нови 
компетентности и методи на преподаване, а оттам и 
различна организация на труда.” [5] ”За да се осъществи 
положителната промяна в образователната система, 
движещ фактор са добре подготвените и мотивирани 
педагози. Продукт от подготовката на студентите - 
колежани са знанията, уменията и компетенциите за 
педагогическа практика. Фокусът на обучението е насочен 
към колежаните - бъдещи учители, за да намерят 
съвременни решения на своите образователни очаквания в 
системата на учене през целия живот, както и да получат 
подготовка за професионална реализация и личностно 
развитие. Процесът на обучение включва изучаване на 
отделни учебни дисциплини и практическа работа в реална 
среда.” [7] 

В настоящата разработка се проследяват 
възможностите за интеграция и цялостност при 
методическата работа по природознание и български език и 
литература в подготовката на студентите и формирането на 
компетентности за работа в началното училище. 

 
II. Изложение  
В недалечното минало холистичната гледна точка в 

интерпретиране на природата не беше актуална у нас. Днес 
проблемът за холизма се възражда и ние се придържаме 



14 
 

към него. Той влиза в методологията на нашето 
изследване. 

Свързан с холизма е съответният подход - 
холистичният подход: “позиция при изследване на 
педагогическите процеси, при която водещ принцип е 
целостта по формулата “цялото е повече от частите” [6, с. 
37]. Чрез холистичния подход нещата в природата и 
обществото се разглеждат в йерархия на дискретни и 
неделими части. Най-съществената част на холизма е 
холистичният синтез, който представя обособени цялости, 
универсални идеи, разбирането за единството на различни 
научни области при обяснението на сложни процеси, 
явления и отношения. Холистичният подход се предпоставя 
от предварителен анализ и съпътстващ го синтез, от 
дедуктивни обобщения, предшествани от прецизно 
индуктивно познание [8, с. 30]. 

„Интегралната подготовка, която обхваща дейности по 
дисциплините, дава възможност да изучаваме отделните 
компоненти на процесите на обучение като част от цялото 
(холистичен - аналитичен подход), а не като поредица от 
дискретни единици (редуктивно - аналитичен подход) ” [4, с. 
367] . 

Особено актуален е холистичният подход в сферата 
на методичната подготовка по природознание на началните 
учители. Ние разглеждаме методичната подготовка по 
природознание като много съществена компонента в 
подготовката на студентите - бъдещи начални учители.  

Холистичният подход в усвояване на природните 
дисциплини и приложен в интегративните връзки импонира 
на идеята за цялостна картина на света. Той е съществен 
при подготовката на начални учители, тъй като учителят в 
началния етап на обучение преподава всички учебни 
предмети и компетентностите му при представяне на 
учебния материал му дават възможност да изгради 
цялостната картина за света и обектите от различните 
аспекти на учебните предмети. 
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В настоящата разработка ще представим възможност 
за приложение на знания от природните дисциплини в 
обучението по български език при подготовката на 
студентите - бъдещи учители. 

Във връзка с това разглеждаме възможностите за 
повишаване на резултатите в подготовката на студентите 
по посочените групи дисциплини чрез използване на 
интегративните връзки. По-конкретно разглеждаме 
усвоените знания за животните по природните дисциплини 
и приложението им в работата по български език. 
Формирането на умения у студентите да прилагат 
усвоените знания от различни дисциплини довежда до 
цялостност в подготовката им и холистично представяне на 
учебния материал в началното училище. 

При анализиране на подготовката на студентите може 
да посочим следната последователност. 

Първо. При обучението на студентите се усвояват 
знания по специализиращите дисциплини. Такива са 
природознание и български език от разглежданите от нас. 
Те са във връзка с научните дисциплини и се изграждат 
чрез редукция на научните дисциплини. Например по 
природознание студентите изучават от биология, 
цитология, хистология, зоология, екология и други науки 
определени знания, които са необходими за подготовката 
им. По дисциплината „Природознание” в частта жива 
природа студентите усвояват знания за различни групи 
животни, местообитанията, външните особености, 
вътрешно устройство, начин на живот, поведение, опазване 
и други. Така получават теоретични знания за животните и 
имат необходимата научна подготовка за обектите, с които 
ще запознават учениците. 

Дисциплината „Съвременен български език” предлага 
лингвистична информация за надграждане и 
усъвършенстване на познанията на студентите за 
фонетичния и граматичния строеж на официалния език. 
„Лингвистиката проучва най-универсалната комуникативна 
система и нейната специфична роля се проектира и във 
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функциите на съвременното езиково обучение“ [3, с. 28]. 
Лингвистиката определя това, което се преподава на 
езиковите занятия, осигурява учебното съдържание – 
езикът като система и структура, правила за писане, 
текстът или дискурсът, минимум от лингвистичната 
терминология, без който няма научно познание. Работата 
на студентите по дисциплината „Устна и писмена 
комуникация“ осигурява приложение на знанията във 
всекидневната езикова практика. Стремежът е към 
достъпност, а подборът на примери е насочен към 
говоримата реч в обществото, към показателни примери от 
художествената литература, към употреба на езикови 
единици в различен контекст и по различен начин, към 
самооценка на индивидуалното ниво на студентите.  

Второ. Следващият етап от подготовката на 
студентите е методическата подготовка. При 
разглежданата от нас проблематика това е подготовката по 
методика на обучението по природознание и родинознание 
(МОПР) и методика на обучението по български език и 
литература (МОБЕЛ). След като студентите са усвоили 
научни знания е необходимо да усвоят умения за обучение 
на учениците.  По темата за „Запознаване с животните” 
студентите усвояват знания и умения да ги разглеждат в 
целесъобразна последователност чрез използване на 
алгоритъм; местообитание, устройство - външен вид, 
движение, хранене, размножаване, значение. На базата на 
посочения алгоритъм се изгражда умение представителите 
от животинския свят да бъдат разглеждани в определена 
последователност и така да се изгражда цялостна 
представа за тях. Въз основа на отделните елементи в 
алгоритъма могат да ги групират. Например животните от 
една група според местообитанието могат да се разделят 
на подгрупи, т.е. по критерий местообитание могат да 
бъдат в гората, в полето, в планината и други. 
Така студентите имат знания по методика, които могат да 
прилагат в работата с учениците в зависимост от 
поставените задачи. 
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Успешната реализация в педагогическата практика 
налага непрекъснато усъвършенстване на студентите по 
отношение на професионално-личностното им развитие 
чрез осъществяване на трансфер на знания и умения за 
решаване на конкретни задачи при подготовката на всеки 
урок по български език и литература (БЕЛ). Формирането и 
усъвършенстването на комуникативно-речеви умения и 
навици на обучаемите е условие за придобиване на 
комуникативна компетентност. Нейното проявление най-
точно се изразява в устните и писмени текстове, които те 
създават. Учебният материал по БЕЛ осигурява умения за 
създаване и възприемане на устни и писмени текстове в 
разнообразни комуникативни ситуации и чрез системата на 
ученическите текстове. „Продуктивните текстове в начална 
степен са представени от съчиненията, създавани по повод 
нетекстов обект с описателни или други цели“ [1, с. 359]. 
Във втори клас се въвежда съчинението описание на обект, 
който може да бъде наблюдаван – растение, животно... 
„Признаците, които се подбират, за да се опише обектът, и 
подреждането им зависят от автора на съчинението. Важно 
условие е те да са достатъчни, за да може предметът да се 
идентифицира“ [1, с. 362]. В училищната практика 
системата се реализира чрез урок за подготовка, урок за 
написване и урок за редактиране на текста. Създаването на 
собствен писмен текст затруднява учениците и е в най-
висока степен проявление на комуникативната им 
компетентност. Организирането на системата от уроци е 
условие за резултатност и затова е акцент в обучението на 
студентите по МОБЕЛ. Отговорността на бъдещите учители 
е и по отношение избора на обекта, и при формулиране на 
темата, и за предварителната информация за елементите 
на речевата ситуация. Студентът в процеса на обучение 
добива компетентност как да предложи типологичните 
характеристики на текста описание – „в писмен вид като 
зрителна опора или поетапно да извежда същностните 
особености на типа текст“ [1, с. 365]. За да бъдат 
съчиненията разнообразни, студентите подбират 
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материали за онагледяване на обекта, провокират личните 
преживявания и опит, актуализират знанията на учениците, 
придобити по природознание (според избрания обект и 
тема). Създават условия за предварително наблюдение на 
обекта – животно или растение. При тази дейност 
студентите – бъдещи учители мотивират учениците да  
водят записки за всички забелязани белези на обекта, да 
подбират онова, което е необходимо по дадената тема. 
Студентите изготвят  план или опорни въпроси за 
наблюдение, извеждат ключови думи, за да подпомогнат 
учениците при описанието на обекта, както и по отношение 
на правописни особености и обогатяване на речника им.  

При подготовката на план-конспекта за урока за 
написване на съчинение описание на животно студентите 
подготвят план и се съобразяват с усвоения алгоритъм за 
описание на животно. Например може да се започне от 
местообитание, външния вид на животното, движения, 
после – неговите навици, предпочитания, занимания, храна 
и т.н., и накрая – отношението на хората (на автора) към 
него. Урокът за редактиране (поправка) студентите 
подготвят като систематизират и типологизират стилно-
езиковите, правописните и пунктуационните грешки. Урокът 
предполага проверка, рецензиране и оценка на всеки текст, 
илюстриране с примери на успехите и допуснатите 
слабости както по отношение на съдържанието, така и по 
останалите критерии за оценка. 

Организирането на дейността на студентите при 
подготовка на системата от уроци за съчинение описание 
се основава на формираните интегрални, информационни 
и комуникативни способности за постигане продуктивност в 
обучителния процес. 

Трето. На този етап от подготовката студентите -
бъдещи начални учители реализират формираните 
компетенции за приложение на усвоените по една учебна 
дисциплина знания в друга и ги пренасят в учебните 
предмети в началното училище. 



19 
 

В нашия случай ще посочим като пример 
приложението на усвоените знания за описание на животни 
в часовете по МОПР при описание на животно и 
приложението им при съчинение описание в часовете по 
МОБЕЛ.  

Студентите са усвоили теоретични знания за 
животните по природознание, по методика са формирали 
умения за описание на животни. Например студентите 
описват различни представители от изучаваните групи 
животни (куче, коте, таралеж, лъв, катеричка и др.) като се 
съобразяват с възрастовите особености на учениците. Тези 
знания те актуализират и използват при работа по МОБЕЛ 
например по тема „Съчинение описание на животно”. 

Творческият подход по МОБЕЛ и МОПР за всеки 
студент е свързан и с натрупване на база данни от 
допълнителна информация и ресурси. Подборът на 
информация ги провокира да насочат внимание към 
природата, защото тя е естествена среда за животните, 
които могат да бъдат обект на съчинението. Източникът на 
тази информация може да бъде словесен, картинен, 
снимков, под формата на клип или филм, но винаги 
съобразен с обекта, възрастта на учениците и техните 
интереси. Словесните източници може да са: учебници, 
енциклопедии, списания, речници, разкази – например: 
„Магаренцето” – Дора Габе, „Врабец” – Ив. Тургенев и др. 
Така от една страна изучената информация се затвърдява 
и преносът на знания стимулира комбинативното мислене, 
а от друга се разширява кръгозорът на учениците. 
Студентите мотивират учениците да издирват 
информационни източници за обекта, за да се 
усъвършенстват техните общоучебни умения и навици.  

„Обучението по български език е система, която 
пресича триединния обект на изучаване – (1) природа, (2) 
общество, (3) съзнание и дейност на човека. Чрез 
езиковата подготовка то в най-голяма степен съдейства за 
социализацията на учащите се, тъй като ги въоръжава с 
инструмент, чрез който те се запознават със същностни 
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свойства на природата, обществото и човека, помага им да 
овладяват социални роли, необходими в живота” [3, с. 121]. 

Считаме, че при подготовката на студентите, която 
включва интегративни знания, в разглеждания случай при 
темите от „Запознаване с животните” и подготовка за 
работа върху съчинение описание на животно може да се 
отбележи следната последователност: 

Актуализацията на знания по МОПР за животните и 
МОБЕЛ се налага от изискването за непрекъсната връзка 
между теория и практика, свързана с професионалното 
формиране на студентите - бъдещи учители. 

Издирване на информационни източници и 
натрупване на база данни от студентите с цел обогатяване 
знанията и речника на учениците. 

Подбор от бъдещите учители на обект за съчинение 
описание, съобразно възрастта, интересите на учениците и 
учебната програма. 

Уточняване и формулиране на тема за съчинението. 
Определяне функционално - смисловата 

натовареност на текста, т.е. типа на текста – описание. 
Вниманието се насочва върху съчинение описание и по-
конкретно описание на животно; върху структурата на 
урока; върху похвати и други елементи за усъвършенстване 
на общоучебни умения и навици, усвоени по МОБЕЛ и 
МОПР. 

Пренос на знания от природознание, съобразени с 
обекта, темата и речевата ситуация. 

Подготовка на план-конспекти - на урок за подготовка; 
урок за написване; урок за редактиране. Акценти върху 
устно съчинение на поне трима ученици; план за работата 
им; алгоритъм за редактиране, чрез което се 
усъвършенства смисловата и тематична завършеност на 
текста, композиционната му цялост, уместната употреба на 
думите, правописните и пунктуационни грешки.  

Явленията и процесите, които се осъществяват при 
академичната подготовка по МОБЕЛ, се осмислят 
междудисциплинарно, а в системата на обучение се 
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конструират методически. Възможността за интеграция 
между науките осигурява общия аспект. Диференциацията 
между тях се основава на собствената гледна точка към 
обекта или на специфичните задачи. „Съвременно равнище 
в методологичната и технологичната подготовка на учителя 
по български език (БЕ) може да се достигне само чрез 
синтеза на факти, понятия и закономерности от всички 
области на познанието и преди всичко от науките за БЕ и от 
науките за управлението на педагогическите системи“ [3, с. 
245]. 

Комуникативните компетентности, компетентностите в 
областта на природните науки и технологията и 
компетентностите, свързани със самостоятелното учене и 
със събирането на информация са определяни като 
ключови компетентности. Чрез създаването на продуктивни 
текстове, в случая съчинение описание на основата на 
интеграция, се изпълняват над дисциплинарни функции, 
защото езиковите занятия допринасят за формиране и на 
останалите компетентности. 

 
III. Заключение 
В заключение отбелязваме, че представянето на 

учебните дисциплини, респективно на учебното 
съдържание интегрирано дава възможност на студентите 
да формират професионални компетенции на по-високо 
ниво и да ги реализират в процеса на педагогическо 
взаимодействие с учениците. 

Считаме за необходимо да бъдат търсени 
възможностите за интеграция на учебните дисциплини 
изучавани във ВУЗ и да бъдат въведени в учебните 
програми нови актуални теми, съответстващи на 
съвременните изисквания, предявени към бъдещите 
учители. 
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ДРАМАТИЗАЦИЯТА В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО 
ОБУЧЕНИЕ1 

 

ЖИВКА ИЛИЕВА 
 

DRAMA IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO 
YOUNG LEARNERS 

 

ZHIVKA ST. ILIEVA 

 

 
Abstract: Drama is a conventional activity in the English 

language classroom. It is extremely useful in teaching young learners. 
The article views drama as a means for improving pronunciation, for 
learning vocabulary and structures, for social, communicative and 21st 
century skills development. Drama integrates all the subjects in the 
curriculum and contributes to the holistic development of the child. We 
ennumerate the types of texts we use as a basis of drama activities 
and the types of drama we find most suitable and most often used in 
the yong learner classroom.  

 
Keywords: teaching English to young learners, drama, 

pronunciation, skills 
 

Увод 
Драматизацията е интересно и забавно средство за 

развиване на комуникативни и социални умения, за 
упражняване и усвояване на граматични структури и 

 
1 Статията е разработена по проект “Съвременни методи и подходи за 
ефективно обучение на студентите” на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020. 
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лексика. Чрез нея се осъществяват интегративни връзки 
между дисциплините и се работи за цялостното развитие 
на детето.  

Децата са постоянно в роля. Поради това 
драматизацията е изключително подходяща дейност в 
ранното чуждоезиково обучение. Според Бланд [2] 
приложението на драматизацията в ранното чуждоезиково 
обучение не е новост, но нейният потенциал си остава 
неразгърнат.  

 
Драматизация 
По време на драматизацията детето свиква с чуждия 

език и с произношението му. Усвоява характерни за чуждия 
език конструкции, успоредно с конструкциите на родния 
език. 

Бланд [2] представя драматизацията като холистичен 
метод в езиковото обучение, който се свързва с 
афективното (емоционалното) измерение. Децата се 
свързват емоционално със съдържанието по време на 
драматизацията, преживяват различни алтернативни 
светове, срещат други страни, герои, време, култура; 
сменят перспективата, развиват интеркултурна грамотност. 

 
Усъвършенстване на произношение, усвояване на 

граматични структури и лексика чрез драматизация 
Многократните повторения по време на репетиция 

усъвършенстват произношение и интонация [9, 11]. Бланд 
[2] твърди, че драматизацията изостря чувствителността на 
децата към езиковите модели и ритъм, защото е включен 
собственият им ритъм (вървене, тичане, танц). Според 
Бургерова и Цимерманова [4] по време на подготовката за 
представление се упражняват интонация, ударение, 
произношение. 

Чрез повторението децата запомнят думи и цели 
изрази, които контекстуализират както лексика, така и 
граматика. По този начин драматизацията може да измести 
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досадните упражнения за повторение за усвояване на 
структури и думи. 

 
Развиване на комуникативни и социални умения чрез 

драматизация 
Езикът се усвоява по време на комуникация [1, 3]. 

Според Дейвис [5] драматизацията е преди всичко 
комуникативна дейност. Тя развива всички комуникативни 
умения – рецептивни и продуктивни [9]. Годуин [8] твърди, 
че драматизацията усъвършенства всички аспекти на 
комуникативната компетентност: дискурс, интонация, 
прагматика, невербална комуникация. Кузменкова и 
Ерикина [13] разглеждат драматизацията като средство за 
усъвършенстване на комуникативните способности на 
обучаемите, като мост между класната стая и реалния 
живот. По време на репетициите и драматизацията децата 
усвояват цели изрази, които могат да използват по-късно в 
реална комуникация в друг контекст [12]. 

Според Шрайбер и Ярославова в драматизацията има 
социално взаимодействие [15]. Тя ангажира обучаемите в 
активно учене и откривателство, във взаимодействие и 
диалог. Тя създава комуникативна среда и оказва 
холистичен ефект върху личностното, езиковото и 
комуникативното развитие [15]. Бланд [2] твърди, че драма 
методиката обединява от една страна, отговор с цялото 
тяло (движения, мимики, жестове), а от друга, отиграване 
по сценарий и работа с литературни произведения, като 
всичко това акцентира върху интерактивното 
взаимодействие. По време на репетициите се активизира 
автентична комуникация, характерна за класната стая (Get 
into groups of..., We‘re starting) [2].  

 
Развиване на уменията на 21 век чрез драматизация 
Уменията на 21 век са критично мислене, творчество, 

комуникация, сътрудничество [16]. Всяко от тях има редица 
съставни, за чието развитие съдейства драматизацията. 
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Развитието на уменията на 21 век чрез драматизация 
разглеждат Илиева и Терзиева [10]:  

По време на драматизация децата наблюдават, 
анализират, оценяват, обясняват, влизат в чужда роля; те 
творят, проектират, разказват, шегуват се, пеят, играят, 
разговарят, импровизират, задават въпроси, развиват 
въображението си. Чрез драматизацията децата развиват 
комуникативни умения, умението да се изслушват, да се 
редуват; вземат решения, работят заедно, подкрепят се и 
се поощряват, правят компромиси. 

 
Осъществяване на интегративни връзки и работа за 

цялостното развитие на детето чрез драматизация 
Чрез драматизацията се реализират всички 

интегративни връзки, които Елис и Брустър [6] посочват при 
работата с приказки: математика, наука (биология, химия, 
физика), технологии (изработване на декори, кукли за 
драматизация, костюми, покани, плакати), история, 
география и околна среда, изобразително изкуство, музика, 
физическо възпитание и спорт, ИКТ (информационни и 
комуникационни технологии. Можем да добавим 
литература. 

Драматизацията съдейства за цялостното развитие на 
детето в много направления. Според Бланд [2] чрез нея 
езикът оживява, тя внася емоция, допринася за развитието 
на памет и въображение, тя е отборна работа и съдейства 
за социализацията на децата, за изграждане на дисциплина 
и отговорност по време на работа; тя е мултисензорен опит 
– преживяване, в което са обединени усещания (виждане, 
чуване, докосване); репетициите изискват инициативност, 
отдаденост, новаторско мислене, вземане на спешни 
решения, сътрудничество и подкрепа. Франкс [7] твърди, че 
активното и интегрирано ангажиране на вниманието и 
тялото развиват въображение, интелект, емоция, действия. 

Подготовката на представление (обикновено краен 
продукт на драматизационните дейности) е комплексна 
задача, чиято подготовка изисква много време не само в 
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езиково отношение – подготвят се костюми, декори, покани, 
обяви и афиши [4, 6].  

 
Като основа за драматизация могат да се използват: 
• стихотворения 
• песни 
• приказки 
• гатанки в диалогична форма  

Например: 
A: What’s black and white and blue?  
B: A sad zebra. [25] 
А: If you took two apples from a pile of three apples, 

how many apples would you have? 
В: The one apple you took [25]. (връзка с математика 

и логически задачи) 
Riddle: A boy and his father get into a car accident. 

When they arrive at the hospital, the doctor 
sees the boy and exclaims “that’s my son!” 
How can this be? 

Solution: The doctor is the boy’s mother. [25] (може 
да се разиграе ситуация с поздрави и да се 
свърже с песен и отиграване на ситуация 
при лекаря [22]) 

• анекдоти [19, 20] 
Q: Why did the melon jump into the lake? 
A: It wanted to be a water-melon. [19] 
Q: Why did the banana go to the hospital? 
A: He was peeling really bad. [19] 
Q: How does the ocean say hello? 
A: It waves. [19] 
От типа Knock knock. Who’s there? [20] 

• теми от другите дисциплини 
• ситуации, възникнали във времето за отдих или за 

игри (в детската градина) 
• диалози от учебника или специално създадени за 

целта диалози, които да представят 
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разнообразието от лексика, граматика, 
комуникативни функции (искане на услуга, искане 
и даване на позволение / указания и т.н.) овладени 
от децата. 

 
Видове драматизационни дейности 
Драматизационните дейности варират според 

възрастовата група на обучаемите, нивото на владеене на 
чуждия език и целите, които трябва да постигнат. Видът 
зависи и от източника на идеята за драматизиране (песен, 
гатанка, шега, приказка). 

1. Драматизация за произношение и интонация: 
дума, словосъчетание или изречение се повтарят 
с различно чувство (весело, тъжно, ядосано) или 
от името на различен герой (мишлето, Мецана, 
вълка, Лисана, Жабурана) [14]. 

2. Драматизацията на английски започва с първите 
занимания в детската градина - с песните за 
поздрави и запознанство, които включват въпроси 
и отговори:  
What‘s your name? My name is... [26, 27] 
Hello! How are you today? I am fine / great / very well 
/ hungry / tired etc. [23] 
What's the weather like today? It‘s windy / rainy / 
sunny / [28] 
Little, can you clap / fly / stump / swim ...? No, I can‘t. 
Yes, I can. [29] 

Тези дейности допринасят за овладяването на 
кратки диалози като цели изрази. По този начин се 
усвояват и граматични структури (модалният глагол 
can в последния пример). 

3. Песни или стихотворения, които задават въпрос и 
провокират или дават възможност да се провокира 
отговор: Let‘s look outside. How‘s the weather? Is it 
... today? [24] 

4. Драматизация по приказка, като се използват 
репликите на героите от приказката: 
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The Magic Mitten [17] 
Sister Fox and Brother Bear [17]. 
Усвояват се изразите от диалога и се развиват 
комуникативни умения. 

5. Драматизация по приказка, като приказката се 
разширява и доразвива, съставят се реплики, 
където е необходимо се добавят нови герои (вж. 
Илиева и Терзиева [11]). 

6. Диалози в определена ситуация: 
В магазин (за облекло – упражняват се дрехи и 
цветове, за играчки – превозни средства, животни, 
видове играчки; за ученически пособия, 
хранителен – плодове, зеленчуци, други храни; 
сладкарница или ресторант). Заедно с храните се 
упражняват броими и неброими съществителни 
имена (без да се обяснява, като се набляга на 
употребата на неопределителен член с 
единствено число на броимите и неопределителни 
местоимения с множествено число и неброими 
съществителни имена). Подобни диалози могат да 
се контекстуализират чрез приказката Good 
Morning, Farmer [18] и песните на лекар и на 
зъболекар [21 22]. 

7. Среща между героите от дадена приказка в 
различна ситуация. 

8. Срещи между произволни герои – от различни 
произведения; от произведения, изучавани на 
български език или прочетени в свободното време; 
анимационни герои. 

9. Творчески диалози. Те обикновено се реализират 
с ученици в 3. или 4. клас. Обучаемите сами 
подбират герои, ситуация и съчиняват реплики. 

 
Изводи и заключения 
Драматизацията в ранното чуждоезиково обучение се 

използва предимно за представяне на придобитите знания 
и усвоените умения на тържества пред родителите. 
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Подготовката за тези представяния е забавна и полезна в 
много отношения: развиват се добро произношение и 
интонация, усвояват се лексика и граматични структури в 
контекста на цели неанализирани изрази, които по-късно 
могат да се използват в друга ситуация. Съвместните 
дейности по време на подготовката за представление 
съдействат за социализацията на децата, репетициите 
развиват техните комуникативни умения и уменията на 21 
век. Чрез драматизацията се реализират междупредметни 
връзки и се работи за цялостното развитие на детето, а 
това прави знанията по-трайни. За драматизация могат да 
послужат различни текстове, които внасят културна 
информация в часа по чужд език. Различните видове 
драматизационни дейности с времето започват да се 
използват не само при подготовка за представление, а и за 
да изместят скучните упражнения за повторение. 
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ИГРАТА В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ1 
 

ТЕОДОРА С. ИВАНОВА, СНЕЖА Д. ИВАНОВА 
 

GAME IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO 
YOUNG LEARNERS 

 
TEODORA S. IVANOVA, SNEZHA D. IVANOVA 

 
Abstract: Children love games. They are motivating and fun. 

Through them learners practise pronunciation, lexical and grammatical 
knowledge and the four language skills – listening, speaking, reading 
and writing. The different types of games and game techniques and 
the way they are organized are an inexhaustible source of 
opportunities for teachers to present the material in an attractive way 
and for the learners to learn the foreign language. Playing is a 
predominant activity at preschool age and is a fertile ground for 
learning a foreign language. Through it we integrate different types of 
activities and topics. Therefore, games are an integral part of teaching 
foreign languages to young learners.  

 
Keywords: games, FLT, language skills 

 
Въвеждането на чужд език в ранна възраст е 

приоритет в световен мащаб. Възприятията, заложени от 
природата в ранното детство, са огромни. Потенциалът е 
невероятен. В никоя друга възраст човек не е в състояние 
да възприеме толкова много нова информация и да я 
обработи по този начин, както в ранното детство. Децата се 
нуждаят от вълнуващи и стимулиращи дейности, затова 
обучението в ранна възраст трябва да има занимателен 
характер. Точно в такива случаи идват на помощ игрите. Те 

 
1 Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за 
ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020. 
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са единственото интересно занимание на децата и 
благодарение на тях те по-бързо възприемат, натрупват и 
усъвършенстват знания.  

 
Играта е един от фундаменталните духовни елементи 

на живота, а човекът в същността си е „играещ човек“ homo 
ludens [9]. Факт е, че тя е водеща дейност в периода до 
седемгодишна възраст. Изучаването на чужд език започва 
в раннен етап, затова играта е един от основните методи и 
средство за обучение в заниманията по чужд език в 
детската градина. Според Балабанова тя представлява 
отворена система, включваща в себе си различни 
елементи, които могат да варират според конкретната 
ситуация, но е задължително да се създаде в децата 
желание и умения за общуване на чужд език [3]. 

Играта се характеризира с „универсалност“: 
използването на игрови похвати може да се приспособява 
към различни цели и задачи [3]. При нея всички деца имат 
възможност да участват в процеса на обучение, а и не се 
налага да бъдат убеждавани дълго. Играта мотивира 
децата да използват и по този начин да усвояват цялостно 
и творчески словесни действия на изучавания език. 
Обучението е динамично и разнообразно, с често 
променящи се фази, за да се поддържа вниманието на 
децата [10]. По време на игра атмосферата е спокойна и 
непринудена. Децата изпитват радост и лично желание да 
учат чужд език. Играта възпитава чувство на уважение 
между децата в групата. Тя може да е тайнствена и 
загадъчна, а това провокира малчуганите да използват 
своето въображение и фантазия. С помощта на игрите се 
създават ситуации, близки до тези в реалния живот. Чрез 
практиката в тях децата естествено усвояват езика, 
увеличават се техните знания и по този начин те остават за 
цял живот. Игрите са цялостен опит за децата. С тяхна 
помощ децата откриват новото и непознатото. Чуковски 
пише, че детето от 2 до 5-годишна възраст иска да бъде 
Колумб на всички Америки и отново да открие всяка една 
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от тях [12]. Играейки, децата изпитват любопитство, 
интересно им е и са мотивирани. На мнение сме, че това са 
движещите сили на всяко учене. Виготски твърди, че в 
играта детето може лесно да се справи с най- трудните 
задачи [5].  

Хьойзинха определя играта като свободно действие, 
което протича в ограничено място, време и настроение. То 
се извършва в определен ред, който изисква спазването на 
доброволно приети правила [11]. Точните и ясни правила 
отличават играта от другите дейности. Спазвайки ги децата 
извършват различни действия, стремейки се успешно да 
приложат езикови и други свои умения. В някои игри 
обучаемите прилагат стратегия, защото им се предлага по- 
голям избор за вземане на решения. Организирането, 
обяснението и изпълнението трябва да са лесни за 
начинаещите. В началото инструкциите се дават на роден 
език, а по-късно се въвежда обяснение на чуждия език. 
Демонстрацията е задължителна. Индивидуално, в групи по 
двойки или отборно са възможностите за организация на 
игрите. Нашето мнение е, че работата по двойки е много 
ефективна в чуждоезиковото обучение, тъй като всеки е 
ангажиран с определена дейност.  
Джил Хадфийлд [14] в „Elementary communication games“ 
предлага две класификации на игрите – състезателни и 
сътруднически. Ние бихме избягвали състезателните, тъй 
като сме на мнение, че ученето на чужд език е дейност, в 
която всеки трябва да е победител. Но тя приема и най-
разпространената класификация, където игрите се делят на 
комуникативни (упражняват езика с нелингвистична цел) и 
езикови (дидактични игри имащи за цел да въведат, 
упражнят или преговорят дадена езикова структура, 
граматична единица или друга особеност на езика). 
Подобна класификация предлагат Брустър и др. [15]. На 
игри за точност (езикови) и игри за гладкост 
(комуникативни); състезателни и сътруднически; 
успокояващи и раздвижващи; според материалите и 
ресурсите, които се използват (без материали, с молив и 
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хартия, картинни, с карти, със зарове, на дъска/картон и 
т.н.). 

Езиковата игра има важна роля. Според Витгенщайн 
тя е самият процес на усвояване и използване на езика [6].  

В обучението чрез игра се интегрират дейности, 
свързани с музиката, театъра, изобразителното изкуство и 
др. Музикалните игри са предпочитани от децата. Музиката 
притежава стимулиращо-освобождаваща функция, 
насърчаваща обучаемите да говорят на чужд език без 
задръжки [18]. Байчева и Койчева пишат, че музикалните 
игри са интерактивни и влияят върху цялостното развитие 
на детето. При тях пеенето е придружено с движения и по 
този начин запаметяването на определени думи или 
словосъчетания става по-лесно [2]. Според Илиева и 
Байчева чрез пеене по-бързо и лесно се „усвояват 
определени граматически структури и лексикални единици“ 
[8: 235], създава се приятна, забавна, емоционално 
ангажираща атмосфера [8]. Илиева предлага играта като 
средство за въвеждане на лексикални упражнения, 
базирани на приказки, песни, други текстове и нагледни 
материали [7]. Текстовете, разбира се, трябва да са 
внимателно подбрани, добре адаптирани и, не на последно 
място интересни в зависимост от възрастта на обучаемите. 
Балабанова приветства използването на нагледни 
материали в играта по време на часа по чужд език. 
Възприемането става с помощта на всички сетива (видяно, 
чуто, пипнато, помирисано, вкусено), така можем да сме 
сигурни, че се е получила дълготрайна връзка между 
думата и нейното значение [3]. Илиева описва 
разнообразие от игри (картинни и подвижни) като 
възможност за интегративни връзки и холистично развитие 
[16] и за реализиране на подхода на цялостна физическа 
реакция [17], който е изключително подходящ за ранно 
чуждоезиково обучение.  

Подкрепяме становището на Баев, че в ранното 
чуждоезиково обучение по-подходящо е игрите да се 
провеждат фронтално, тъй като за малките деца по-важен е 
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самият процес на играта, а не крайният резултат сам по 
себе си [1]. В игровите ситуации има възможност да се 
включи употребата на реч, мимики, жестове, движения и др. 
Разнообразният игрови контекст дава богати възможности 
за използването и развитието на всички речеви умения [4]. 
Осигуряването на детската активност е едно от основните 
изисквания към заниманието по чужд език в детската 
градина. Активността е съществена особеност на всеки 
познавателен процес и нейната роля е решаваща при 
овладяването на чужд език [13]. Чрез играта свободно се 
употребяват думи и изрази на чужд език. Играейки, децата 
неусетно, с удоволствие и усмивка се научават да 
използват правилно неговите изразни средства. 

Предлагаме примерна педагогическа ситуация, 
базирана на игри, подходяща за деца в предучилищна 
възраст. 

 
ПЛАН- КОНСПЕКТ 

За нерегламентирана ситуация по английски език 
 
Заглавие: Светофар 
Възраст: 5- 7 год. 
Цел: Да научим какво ни казват светлините на светофара 
на английски език 
Задачи: 

- Лексика: Обогатяване на лексикалния запас 
  - думи за преговор: one, two, three, red, yellow, green 
  - нови думи: stop, wait, go, light, traffic light 
- Граматика: съществително име мн. число –s; 

задаване и отговаряне на въпросите: What is this 
colour ? и What do you say? 

- Умения: слушане, говорене, разбиране, задаване и 
отговаряне на въпрос, влизане в роля 

- Материали: лаптоп, песен Traffic light [19], макет на 
светофар, цветни кръгове от картон (червено, жълто 
и зелено), лепило, табло с бял картон 
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- Интегративни връзки: музика, околен свят, 
математика, физическа култура, конструиране и 
технологии 

 
ХОД НА СИТУАЦИЯТА: 

 
Поздрав. 

У: Деца, вижте какво съм Ви донесла днес. Светофар.  
У: Днес с вас ще си припомним колко на брой са светлините 
на светофара и какви са на цвят, ще научим какво ни казват 
те на английски език. Гледайте и слушайте внимателно 
песничката, която съм ви подготвила. Тя се казва Traffic 
light (светофар). 
У: Да я чуем още веднъж, а който има желание може да се 
опитва да пее, защото в песента има много думички, които 
вие вече знаете. 
Пеем заедно с децата и с помощта на мимики и жестове 
им предаваме какво ни казват светлините. 
След второто прослушване на песента учителката подканва 
децата да изброят колко на брой са светлините (one, two, 
three). Преговарят се цветовете с помощта на въпроса: 
У: What is this colur? 
Д: This colour is red. It‘s red, yellow, green 
У: За да кажем светлина на английски използваме 
думичката light. Repeat. 
Д: Light. 
У: Ноо... вижте светофара, той има три светлини. За много 
в английския език слагаме в края на думичката – s  
У: Lights. Repeat please. 
Д: Lights. 
У: One more time. 
Д: Lights. 
У: Да попитаме всяка от светлините на нашия гост 
Светофара, какво ни казва тя. За да го направим, задаваме 
въпроса: What do you say? Repeat. 
Д: What do you say? 
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У: ОK. This is red light (учителката показва). Да ѝ зададем 
заедно въпроса What do you say? 
У+ Д: What do you say? 
Учителката влиза в ролята на светлините, като 
застава зад макета на светофара и отговаря (I say stop, 
I say wait, I say go), използва и жестове. 
У: Ред е на първата ни игра “Верижка“. Получавате 
картонче, съответно in red, yellow or green colour. Всеки 
задава въпроса „What do you say?“ на другарчето си, което 
е от дясната му страна (учителката моли децата да 
вдигнат дясна ръка), а то му отговаря според цвета на 
картончето, което държи, например: I say stop, I say wait, I 
say go (демонстрация). 
У: Деца, картончетата, които държите имат кръгла форма, 
също като светлините на светофара. Сега с тяхна помощ 
ще си изработим наши, собствени светофари. 
Учителката предварително е подготвила табло с бял 
картон, на който децата да залепят своите цветни 
кръгове с помощта на лепило. 
У: Ноо... внимавайте! Всички заедно задаваме въпроса  
„What do you say?“ на детето, което е излязло пред таблото. 
То ни отговаря според цвета на картончето си, след което 
го поставя на правилното място. Задължително е да 
спазваме реда на цветовете. Ще ни помага нашият гост 
днес Светофарът (демонстрация, за да са наясно децата, 
какво точно изискваме от тях).  
Изработване на светофарите. 
У: Да поиграем на играта Traffic light (светофар). Вие ще сте 
в ролята на превозните средства, а аз на светофара. 
Когато чуете red light, I say stop – спирате, yellow light, I say 
wait – двигателите ви трябва да ръмжат и да сте готови да 
потеглите, но изчаквате да чуете green light, I say go 
(демонстрация). 
Учителката с помощта на жестове и мимики помага на 
децата в хода на играта да разбират правилно 
подадената команда. 
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У: Зная, че най-много обичате игрите в часовете ни по 
английски език. Подготвила съм Ви още една, която се 
нарича Find and touch, „Намери и докосни“. Когато чуете 
touch red, green or yellow, бързо намирате съответния цвят 
в стаята и го докосвате. 
Изиграване на играта. 
У: Да чуем отново песничката Traffic light и да пеем всички 
заедно. 
У: Деца, днес си припомнихме колко на брой и какви на 
цвят са светлините на светофара и научихме какво ни 
казват те на английски език.  
У: Много съм доволна от вас днес. Бяхте съсредоточени, 
внимавахте, взимахте участие и научихте много. Goodbye, 
children! 

Д: Goodbye, Miss Ivanova! 
 

По време на ситуацията, която се проведе под 
формата на игра, децата бързо и лесно усвоиха новите 
думи. Те участваха в игрите с огромно желание и се 
забавляваха. Освен че обогатиха своя лексикален запас те 
усъвършенстваха и своите комуникативни умения. 

Само в ранна възраст децата имат възможност да 
учат играейки. Според нас игрите не са помощно, а основно 
обучаващо средство в ранното чуждоезиково обучение. 
Чрез тях се стимулира естествената способност за учене, 
развива се детската креативност и въображение. Играта 
поддържа емоционалния тонус на децата, а смехът е 
ключът към всяко детско сърце. 
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СЪЗДАВАНЕ НА МУЗИКАЛНА КОМПОЗИЦИЯ С 
ГЕНЕРАТОРА WOLFRAMTONES1 

 
АЛЕКСАНДЪР БАЙЧЕВ 

 
CREATING MUSICAL COMPOSITION WITH THE 

WOLFRAMTONES GENERATOR 
 

ALEXANDER BAYCHEV 
 

Abstract: The article discusses the issue of composing 
algometric music. the prices of working with the Wolframton generator, 
has been described in detail, as well as the possibility of storage, 
distribution and application of the created musical compositions. a 
great amount of attention is paid to the possibilities of using the 
Wolframton generator in music education. 

 
Keywords: algometric music, composition, AI music generator,  

music education 
 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Развитието на електронна изчислителна техника 

довежда до навлизането ѝ в музиката и използването ѝ от 
редица известни композитори, независимо от сложността 
на работата с нея. 

Появата и развитието на електронната музика през 
XX век са стимулирани от стремежа на композиторите към 
търсене на нови изразни средства в музиката, към нов 
музикален език и като следствие – нов инструментариум [3, 
с. 85]. 

Многобройните експерименти с електронни машини за 
извличане на звук довеждат до възникване на различни 
начини за композиране на музика, а оттук и до поява на 

 
1 Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за 
ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020. 
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разнообразни стилове и направления. Новото звучене, 
необичайно и непривично за ухото, става новаторство в 
музиката [3, с. 86]. 

ІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВ ВИД НАУКА ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА НОВ ВИД МУЗИКА 

Историческите предшественици на WolframTones 
(Волфрамтон) се откриват в идеите за "генеративна музика" 
или "алгоритмична композиция". Идеята за представяне на 
музиката чрез алгоритми датира далеч преди създаването 
на първите компютри, но едва с тяхната поява този процес 
се оформя в  самостоятелно направление, способно да 
разгърне най-смелите композиторски замисли. 

През 80-те години композиторите вече имат 
възможност да използват компютри, снабдени със 
специални програми, които могат да възпроизвеждат, 
запомнят, редактират и записват музика, да създават нови 
тембри и др. [3, с. 86] 

WolframTones се основава на основното откритие на 
„ Нов вид наука“ на Стивън Волфрам: че в изчислителната 
вселена дори изключително прости правила или програми 
могат да дадат поведение с голяма сложност. Волфрам за 
първи път намира доказателства за този изненадващ факт 
в началото на 80-те години в своите експерименти върху 
системи, известни като едномерни клетъчни автомати (сега 
често наричани Wolfram automata). WolframTones се базира 
на тези същите видове системи [5, 6].  

Когато видният учен Стивън Волфрам публикува  „Нов 
вид наука“ през 2002 г., трудът му веднага е  приет като 
основно интелектуално постижение. Днес промяната на 
парадигмата, която е инициирана от работата на Волфрам, 
започва революция в забележителен диапазон от области 
на науката, технологиите и изкуствата. WolframTones е 
експеримент в приложението на откритията на Волфрам 
при създаването на музика. 

В основата на „Нов вид наука“ е идеята за изследване 
на нова абстрактна вселена: „изчислителна вселена“ от 
прости програми, които показват красотата на много 

http://www.wolframscience.com/thebook.html
http://www.wolframscience.com/nksonline/chapter-2
http://www.wolframscience.com/thebook.html
http://www.wolframscience.com/thebook.html
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системи в природата. „Изчислителната вселена“ всъщност 
е  вселената от всички възможни компютърни програми. 

WolframTones работи като взема прости програми от 
неговата „изчислителната вселена“ и използва теорията на 
музиката и алгоритмите на Wolfram Language, за да ги 
представи като музикална композиция. Всяка програма в 
действителност дефинира виртуален свят със своя 
специална история и WolframTones го улавя като музикална 
композиция. Всяка композиция в известен смисъл разказва 
в музика историята на някаква система в изчислителната 
вселена. И тъй като системата следва определено 
последователно правило, композициите неизбежно имат 
определена вътрешна последователност, което вероятно ги 
прави толкова ефективни като музика. Музиката, която се 
получава чрез WolframTones е напълно оригинална и 
автентична. Понякога наподобява различни стилове, а друг 
път може да звучи като напълно нова и непозната музика 
[4].  

Всяка композиция се създава чрез стартиране на 
програма, открита чрез търсене на изчислителната 
вселена, вземане на модела, който програмата създава и 
преобразуване в музикална партитура. WolframTones 
използва тип програма, известна като едномерен клетъчен 
автомат или Wolfram automaton. 

WolframTones работи с всички стандартни съвременни 
системи Windows, Macintosh, Linux и др., както и с всички 
стандартни браузъри като Chrome, Firefox и Safari. 

Контрол на композицията 
Контролите на генератора позволяват да се определи 

каква програма ще се използва за генериране на 
композицията. Програмата се определя от тройката от 
числата Type.Rule.Seed, които в действителност дават 
„координатите“ в безкрайната изчислителна вселена. 

ІІІ. РАБОТА С ГЕНЕРАТОРА WOLFRAMTONES 
Създаването на музика с WolframTones е много просто и 
забавно. При работа с генератора се следват няколко 
прости стъпки, за да се създаде музикална композиция, 

http://www.wolframscience.com/nksonline/page-24
http://www.wolframscience.com/nksonline/page-24


45 
 

като се избират стилът, алгоритъмът, по който да се 
създаде, инструментите, лада, както и тоналността, и 
темпото. 

Първа стъпка - Избор на стил на композицията.  
WolframTones предлага богата палитра от стилове, от 

които може да се избере: Класически стил, Пиано, Китара, 
Ambient, Поп-Рок, Денс, Хип-Хоп, RnB, Блус, Джаз, Кънтри, 
Латино, Световна музика, Експериментална музика, Signalin 
(фиг.1). 

 

 
Фиг.1 

 
Втора стъпка – Избор на алгоритъм за 

композиране 
WolframTones използва различни алгоритми на езика 

Wolfram, за да формира музика от клетъчните модели на 
автомати.   

След като е определен стилът на музикалната 
композиция е време да се избере и алгоритъмът, по който 
компютърът да го създаде. Алгоритъмът се създава от 
комбинацията между 3 отделни числа, наричани 
Type.Rule.Seed. Първата цифра „Type“ се избира от 
падащото меню, където има 15 различни варианта. За Rule, 
както и за Seed има прозорчета, в които може да се въведе 
число по наше желание или да се използва генерираното 
такова. Също така има бутони, които автоматично 
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генерират числа в съответствие с избрания от нас вид 
(Type) (фиг.2). 

 

 
Фиг.2 

 
Трета стъпка – Избиране на инструменти за 

музикалното произведение 
На фиг. 3 се вижда, че има опция за избор на 

музикални инструменти за различните партии на нашата 
композиция. Може да се изберат до 5 инструмента. След 
като се избере инструментът срещу него има падащо меню, 
в което да се  избере каква точно да е ролята на този 
инструмент в нашето произведение, т.е. дали да изпълнява 
мелодична, хармонична или басова функция и т.н. Под 
секцията за инструментите има ритъм секция, където от 
падащото меню се избират ударни инструменти или по-
точно в какъв стил да е ритъмът, който желаем (фиг.3). 

 
Фиг.3 



47 
 

Четвърта стъпка – Определяне тоналността и 
лада, в който да звучи произведението.  

От падащото меню, предлагащо огромен избор, се 
избира ладът (фиг.4). След като се избере ладът, тоновете, 
които влизат в този лад автоматично се маркират. Освен 
това по желание може да се изберат тоновете, които да 
включва музикалната композиция. Всички тонове са 
отбелязани с квадратчета, върху които се слага отметка на 
тези, които ще се използват. В съответствие с нашите 
промени ладът също се променя. Също така има бутон, 
който да изсвири лада, за да се прослуша и да се реши 
дали звучи така, както ние желаем. Най-отдолу има 
плъзгащо се меню, чрез което може да се определи 
височината на тона. (фиг.4). 

 

 
Фиг.4 

 
Пета стъпка – Определяне темпото и 

продължителността на произведението. 
Определят се темпото и продължителността на 

нашето произведение чрез 3 отделни плъзгащи се менюта, 
показани на Фиг.5. 

 



48 
 

 
Фиг.5. 

 
Може по всяко време да се прослушва композицията и 

да се следи как се отразяват промените, които се правят. 
Прослушването става, като се отиде в началото на 
страницата и се натисне върху големия Play бутон. (Фиг.6). 

 

 
Фиг.6 

След като са изпълнени всички стъпки за създаване 
на музикалната композиция и крайният резултат е добър, 
идва моментът, в който тя може да се изтегли или да се 
сподели в различните социални медии. (Фиг.7). 
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Фиг.7 

 
Има възможност да се свали музикалната 

композиция в различни формати, в зависимост от нашите 
желания. (Фиг.8). 
 

 

Фиг.8 
 

Може също така да се копира URL адресът или да се 
изпрати композицията на приятел по електронната поща.  

Тъй като вселената от възможни композиции е 
астрономически голяма има огромна вероятност 
генерираната композиция да бъде единствена и уникална. 
Всичко това е пряко следствие от основното научно 
откритие на Стивън Волфрам: програмите с много прости 
основни правила могат да генерират голяма сложност на 
поведението. Наличието на прости правила води до 
определени закономерности и определена цялостна 
последователност във всяка композиция. 
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Всичко, което генерира WolframTones, е оригинално.  
С WolframTones могат да се създадат безкрайно много 
различни сложни музикални композиции, с различно 
количество вариации. Не винаги създадените композиции 
могат да звучат добре. Програмата генерира неограничен 
брой композиции, от които могат да се изберат тези, които 
според нас са благозвучни и звучат добре.  

Днес има невероятна гама от нововъзникващи 
приложения на WolframTones в науката, технологиите, 
медицината, изкуствата и др. Визуалните изкуства и 
архитектурата са две области, тясно свързани с 
WolframTones. 

Композициите на WolframTones също имат редица 
приложения, обхващащи практични, забавни, 
образователни, артистични и други области. Те могат да се 
използват в телекомуникациите, за професионално 
забавление, хоби, изкуства и др. Мелодиите за мобилни 
телефони са пример за „технология за лична 
сигнализация“. Създадените с WolframTones музикални 
композиции могат да се използват като ринг тонове както на 
личния телефон, така и на други мобилни устройства. С 
тези композиции могат да се озвучават поздравителни 
картички, които да се изпращат на познати, приятели и др. 

С WolframTones могат да работят както музиканти, 
така и неспециалисти. Той e особено подходящ за обучение 
на хора, които имат желание да композират и за първи път 
се опитват да създадат своя музикална творба. Тези хора 
не е необходимо да са нотно грамотни или да са се 
занимавали с музика. Работейки на WolframTones, 
обучаемите (ученици, студенти и др.) ще се приобщят към 
музикалното изкуство, ще придобият знания за музиката и 
умения за работа с генератора. Те ще се запознаят с 
различните музикални стилове, с изключителното 
многообразие от инструменти и техните функции, ладове, 
музикални тонове и др. В процеса на работа ще започнат 
да ги различават слухово, ще добият представа за 
многообразието от ритми и темпа. Ще придобият опит, 
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който ще им помогне при работа с други генератори на 
алгометрична музика.  

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Непрекъснато променящата се и бързо развиваща се 

технологична среда налага нови търсения в областта на 
образованието. Съвременният учител е принуден да търси 
нови решения при използване на съвременните технологии 
[2. 302]. 

Днес технологиите и особено компютърният софтуер 
променят практиката на преподаване и предоставят на 
музикалните педагози нови актуални средства за обучение. 
Голям е потенциалът на Интернет като нова среда в 
развитието на онлайн музикално обучение. Интернет 
осигурява достъп до богат музикален материал, 
образователна информация и различни онлайн класове [1, 
с. 25].  

С генератора WolframTones се работи на онлайн 
платформата WolframTones 
(https://tones.wolfram.com/generate/Ge9yBrmMQS1fdQnQYsQ
KITVoryPDhuUnL3tiCGVf6LJPB9uB).  

WolframTones създава интерактивна среда, която е 
увлекателна, приятна и стимулира обучаемите за по-
активно участие в музикално-творческата дейност.  

Работата с тази платформа предоставя „един нов, 
разнообразен начин, за постигане на целите и задачите, 
свързани с музикално-възпитателния процес, съобразен с 
разрастващата се нужда от дигитализация на обучението в 
образователната среда“ [2, с. 306].  
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ПЕСНИТЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА1 

 
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА 

 
SONGS IN PRESCHOOL FOREIGN LANGUAGE 

TEACHING 
 

TSVETELINA DIMITROVA 
 

Abstract: Children love songs, repetition and rhythm make 
them a very special material for language training. Songs can be used 
as a linguistic resource. They create a calm, non-threatening 
atmosphere. All children enjoy them. They create a sense of 
confidence. Through songs, children learn whole expressions that 
they can take home and boost to their families and friends they know. 

 
Keywords: songs, FLT (foreign language teaching), children 

 
Песните и музиката оказват неоценима помощ при 

изучаването на чужд език. Потвърждава го включването им 
в многобройните учебни системи за начално училище и 
детска градина. Те оказват позитивно въздействие върху 
емоционалния климат и внасят допълнителен нюанс към 
ефекта на игрите по време на учебния час. Изпълнението 
на детските песни позволява участието на тялото, тропане, 
пляскане, демонстрация на различни движения. Тези 
действия правят песента по-забавна за децата и повишават 
тяхната експресивност. Редица научни изследвания 
доказват, че музикалното въздействие стимулира нагласата 
и мотивацията за учене, а съчетанието на музика с текст 

 
1 Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за 
ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020. 
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оставя много по-трайни впечатления в съзнанието, което от 
своя страна прави усвояването на чуждия език по- бързо. 

 
Всички песни изграждат увереност у децата в 

детската градина, дори и срамежливите деца изпитват 
радост от пеенето на песните като част от групата. Децата 
често се гордеят с наученото и се въодушевяват да 
покажат това, което са научили, на приятелите и 
семейството си. Много песни могат да помогнат в 
развитието на паметта и концентрацията, например като 
извършваме действие на дадена песен. За учителя песните 
могат да бъдат прекрасна отправна точка за теми, умения, 
езикова и културна работа [8]. 

При използване на песен в урока се създава добър 
психологически климат в групата, понижава се 
психологическото натоварване, повишава се 
емоционалният тонус, активизира се мисленето и речевата 
дейност (както монологична, така и диалогична), поддържа 
се интересът към изучаването на чужд език. 

Песента е средство за трайно усвояване и 
разширяване на лексикалния запас, тъй като включва думи 
и изрази. В песента познатата лексика се среща в нов 
контекст и това способства развиване на т. нар. езиков усет 
за увеличаване на асоциативните връзки в паметта [5]. 
Изследване за усвояването на езика при деца от детската 
градина показва, че лексикалните елементи може да се 
наложи да се повтарят много пъти, преди да бъдат научени 
[8]. 

 
Чрез песента се усвояват и се активизират 

граматическите явления (сегашно просто време, сегашно 
продължително време, минало просто време; 
съществителни, прилагателни, глагол; правилни и 
неправилни глаголи; ед.ч. и мн.ч). Учебните песни са 
особено удобни за усвояване на най-разпространени 
езикови конструкции, понеже ги ритмизират и 
няколкократно ги повтарят в рефрените. Някои песни се 
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поддават на естествено преподаване (т. нар. „естествен 
подход“ – метод, при който обучението се определя от 
особеностите на развитието на родния език в естествени 
условия [11]) или затвърждаване на граматиката. Те могат 
да бъдат интегрирани в уроци с конкретна граматическа 
насоченост и да осигурят така необходимото разнообразие, 
като същевременно допринасят за общата цел на урока. 

 
Включването на основни ключови граматически 

модели e особено подходящо за децата от детската 
градина, които тепърва навлизат в света на чуждия език. 
Песните може да се използват за представяне на езиков 
материал, за упражнение, при преговор, дори при 
изпитване и оценяване [7]. Илиева [3] подчертава, че 
песента може да е материал за работа с различни подходи 
в ранното чуждоезиково обучение. Ученето с песен работи 
успешно, тъй като децата чуват цели изречения и усвояват 
граматиката и лексиката подсъзнателно. Това е лесен 
начин за децата да научат и запомнят думи и цели изрази 
[9]. Илиева [3] твърди, че 50% от лексиката в песните и 
стихотворенията за деца е в рамките на 500-те най-често 
използвани думи в корпуса на СОСА, което означава 
лексика с голяма полезност и честа употреба. 

Песните развиват всички видове интелигентност, тъй 
като осигуряват възприемане по различни канали [1]. Те са 
изключително подходящи и за работа върху цялостното 
развитие на детето [4]. 

Според Брендън децата в детската градина са 
склонни да научат определена информация по-ефективно, 
ако се преподава в ритъм [6]. Ритъмът влияе върху 
психомоторните функции и афективните аспекти. Музиката 
влияе върху емоциите, като бавната - успокоява. Ритъмът 
играе важна роля в познавателните функции, въпреки че по 
темата не е писано много. Повечето съществуващи 
емпирични данни показват, че ритъмът допринася за 
развитието на паметта [12]. Гуджър [10] подчертава, че 
комбинирането на музиката с мимика, ритъм и рими 
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въздейства върху различните типове интелигентност и в 
резултат на това води до трайно запаметяване и усвояване 
– според него децата, които усвояват думи и изрази чрез 
песни и движения, никога не ги забравят. 

Песните в детската градина са средство за 
забавление, повторно ангажиране и преподаване на ценни 
езикови умения. 
 

Обобщение: Използването на песни в изучаването на 
чужд език в детската градина и повторенията в текста е 
средство за лесно запомняне на лексика и граматика. Чрез 
песните също така се използват движения, с които децата 
се забавляват и изразяват положителните си емоции. 

 
В последните години все повече се увеличават 

детските песни на английски с видео. Във всички тях могат 
да се видят лексика, лесна граматика, движения, 
повторения, положителни емоции, връзки с други предмети. 
 

Hallo, Hallo! 
Тя е пример за използването на фразата ‘how are 

you?’ (как си?) като поздрав и успоредно с това – за 
изразяването на чувства с думи като good (добре), great 
(страхотно), wonderful (прекрасно), tired (уморен), hungry 
(гладен), not so good (не много добре). 
Лексика: hallo, how, are, you, I, am, good, great, wonderful, 
tired, hungry, not so good 
Граматика: Въпросително изречение - How are you?; 
Песента осигурява: 
Повторение 
Движение – повдигане на ръка 
Емоционално изразяване 
Връзка с други предмети: околен свят (социална среда), 
физическа култура, музика 
 

Walking in the forest 
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„Разходка в гората“  запознава  децата с животни от 
гората, под форма на приключение в гората, където 
героите не само се разхождат, но и тропат и скачат. 
Множеството повторения и увлекателните сцени дават 
импулс на малките изследователи да се включат и смело 
да запеят: We’re not afraid! 
 
Лексика: walk, take, forest, afraid, not, we, are, one, step, two, 
three, forward, back, stop, look, what, that, deer, stamp, owl, 
jump, rabbit, skip, woodpecker, smell, skunk, run 
Граматика: ед. ч. и мн. ч. - step, steps; въпросително 
изречение - What’s that?; повелително наклонение: stop, 
look; неопределителен член + съществително нарицателно 
- It’s a deer. 
Броене: one step, two steps, three steps 
Песента осигурява: 
Повторение 
Движение: стъпки напред, стъпки назад, приклекнало 
движение, скачане, бягане 
Емоционално изразяване 
Връзка с други предмети: околен свят, математика, музика, 
физическа култура 
 

The Rainbow Color 
Чрез тази песен децата свикват да различават 

цветовете, затвърдяват знанията, така че да могат уверено 
да посочват различните цветове на дъгата, независимо 
дали на небето или на екрана. 
Лексика: rainbow, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, 
sky, beautiful. 
Граматика: It’s a rainbow - It’s+ неопределителен член + 
съществително. 
A beautiful rainbow in the sky - Неопределителен член 
+прилагателно + съществително име; in определителен 
член + съществително. 
Песента осигурява: 
Повторение 
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Емоционално изразяване 
Връзка с други предмети: околен свят, музика, рисуване 
 
One potato, two potatoes 

В тази песен, освен, че ще се научат да броят до 
десет, ще се забавляват с игривите картофи. Също така по 
темата на песента могат да се направят игри, с които 
децата много ще се забавляват. 
Лексика: potato, one, two, three, four, five, six, seven, eight, 
nine, ten, more 
Граматика: ед. и мн. число 
Песента осигурява: 
Повторение 
Броене 
Движение- подскачане, махане с ръце 
Емоционално изразяване 
Връзка с други предмети: околен свят, музика, математика, 
физическа култура 
 

Head, shoulders, knees and toes 
Тази песен помага на децата да запомнят частите на 

тялото по лесен начин, с много движения и действие. 
Когато детето я усвои добре, може да се изпълнява, като се 
пропускат някои от частите на тялото всеки път.  
Лексика: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose 
Граматика: ед. и мн. число 
Песента осигурява 
Повторение 
Движение- докосване частите на тялото 
Емоционално изразяване 
Връзка с други предмети: Околен свят (частите на тялото), 
Музика, Физическа култура 
 

Заключение: От казаното дотук, стигам до извода, че 
изучаването на чужд език чрез песни в детската градина се 
оказва интересен и подходящ начин за неусетно усвояване 
на лексика и граматика. Чрез сюжетите в песните и 
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изпълняването на движения в тях децата се забавляват и 
по този начин много по-добре научават езика, подготвят се 
за  следващите етапи в изучаването на чуждия език. 
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Walking in the forest: https://supersimple.com/song/walking-in-the-
forest/ 
The rainbow color song: 
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 
One potato, two potatoes: 
https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 
Hello!: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
Head, shoulders, knees and toes: 
https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 
 
 

https://supersimple.com/song/walking-in-the-forest/
https://supersimple.com/song/walking-in-the-forest/
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho
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УСТОЙЧИВОСТ КЪМ АБИОТИЧЕН СТРЕС ПРИ 

ГРАХ1 
 

МАГДАЛЕНА КОЛЕВА 
 

RESISTANCE TO ABIOTIC STRESS IN PEA 
 

MAGDALENA KOLEVA 
 
Abstract: Peas are a major protein crop for many countries 

around the world, including Bulgaria. The pea yield is determined by a 
number of abiotic and biotic factors. For the conditions of our country 
the main abiotic factors limiting the production of peas are water deficit 
and low temperatures. This review presents summary information on 
the characteristics, genetic control and test methods for breeding 
materials for water deficiency and low temperatures. 

 Keywords: pea, Pisum sativum, water deficiency, low 
temperatures 
 

 
Грахът е основна протеинова култура за много страни 

по света. Той се отглежда основно за фуражно зърно и в 
по-малка степен като градински – за производство на 
зелени бобове и семена, които се характеризират с 
прекрасни вкусови, хранителни и кулинарни качества и се 
използват в прясно, замразено или консервирано 
състояние. Размерът на добивите от грах се определя от 
редица абиотични и биотични фактори. В световен мащаб 
са създадени стотици високопродуктивни сортове с ценни 
стопански качества, устойчиви на абиотичен и биотичен 
стрес. 

Селекцията на сортове, устойчиви/толерантни на 
абиотичен стрес е сериозно предизвикателство в наши дни 

 
1 Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за 
ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020. 
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[1]. За условията на нашата страна основни абиотични 
фактори, лимитиращи производството на грах са валежите 
и ниските температури. 

 
 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ 
В условията на глобално засушаване все по-голяма 

става нуждата от създаване на сортове, толерантни към 
воден дефицит [1]. В момента, в световен мащаб това е 
основно направление при селекцията към абиотичен стрес 
при всички култури, включително и при граха. 

Според някои автори воден дефицит през всяка една 
фаза от развитието на граха води до намаляване на 
добива, като степента на намаление зависи от конкретната 
фенофаза и продължителността на поява на водния 
дефицит [1, 2]. Грахът е култура със сравнително висока 
потребност от вода през вегетационния период, особено 
при поникване, цъфтеж и наливане на бобовете [2]. Според 
Kachout et al. [1] грахът е по-чувствителен на засушаване 
през репродуктивната си фаза в сравнение с покълнване и 
поникване. Авторите установяват достоверно намаляване 
на добива в условия на воден дефицит в резултат на 
намаляване на броя бобове /растение и семена/ боб. 

При абиотичен стрес в резултат на адаптационни 
механизми в растението настъпват анатомо-морфологични 
изменения на отделни тъкани и органи. Според Grzesiak et 
al. [2] толерантните на суша генотипове имат по-малки и с 
по-къс връх на нарастване поници, по-силно развита 
коренова система, малко на брой и с редуцирана големина 
устица по двата епидермиса. 

Селекцията на устойчивост/толерантност към суша 
изисква наличен изходен селекционен материал и ясни 
критерии и скали за отчитане на признака. 

Според Vus et al. [3] определянето на толерантност 
към засушаване в ранна вегетационна фаза чрез 
покълнване на семена в осмотични разтвори е най-
удобната, евтина и ефективна методика. Авторите 
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проследяват толерантността към суша на четири сорта 
грах, като поставят семена на съответните сортове в 
разтвор на PEG (полиетилен гликол) с различна 
концентрация (5, 10, 15, 20, 25%). Получените резултати 
показват, че PEG 25% е летален за всички проучвани 
образци. При PEG 20% и 25% покълнват семената само на 
един от сортовете, а при PEG 10% на два сорта. 
Концентрация на разтвора 5% води до покълнване на 
всички сортове, но с различна степен. На база получените 
данни авторите изчисляват LD50 т.е. концентрацията, при 
която поникват 50% от семената на всички проучвани 
образци. Получените резултати дават основание на 
авторите да препоръчат потапяне на семена грах в PEG с 
концентрация 8,359% като най-лесния и сигурен метод за 
установяване на толерантност към суша в ранни фази от 
развитието на културата. 

При пролетните сортове грах за условията на нашата 
страна критична по отношение на воден дефицит е 
репродуктивната фаза, тъй като през повечето години 
валежите през месеците май и юни са под нормата. В 
литературата липсва обаче методика за оценка на признака 
през тази фаза. Според Ceyhan [4] силната зависимост на 
репродуктивната фаза от валежите е една от причините за 
вариране на добива по години при пролетните сортове 
грах. Според автора зимните сортове имат по-стабилен 
добив, тъй като репродуктивната фаза настъпва по-рано, в 
месеци с по-добра водна обезпеченост. За условията на 
нашата страна обаче при зимните сортове се наблюдава 
воден дефицит в ранните фази от развитието на граха, тъй 
като най-често през месеците септември и октомври 
валежите са под нормата. Описаният от Vus et al. [3] метод 
може успешно да се прилага при тези сортове за 
установяване на толератността им към суша. Зимните 
сортове грах трябва да отговарят и на още един основен 
селекционен критерий: да издържат ниските температури 
през зимата. 
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ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ 
Зимоустойчивостта е комплексен, количествен 

признак, който се обуславя от генотипа и околната среда 
[4]. Много от отглежданите сортове по света, включително 
пролетните сортове грах са определяни като толерантни на 
студ или хладоустойчиви [5]. Според Ceyhan [4] 
зимоустойчивостта при граха не е идентична с тази при 
пшеницата и постигането й чрез целенасочена селекция е 
предизвикателство. 

Много от селекционните програми, насочени към 
създаване на зимоустойчиви сортове грах, използват като 
изходен материал образци P. fulvum, които издържат 
температури от минус 6°С без това да води до повреди по 
листата и загиване на растения [6].  При образци P. sativum 
устойчивостта варира от 5 до 100%. Eteve [7]  определя 
температури под минус 23°С като летални за граха, а 
температури от минус 6°С до минус 14°С като неутрални, 
т.е. не предизвикват повреди при закалени растения грах. 
Ceyhan [4]  идентифицира генотипове, които издържат 
минус 16,8°С в отсъствие на снежна покривка. Според 
Kostov and Pavlov [8]  за условията на България е 
необходимо сортовете да издържат минус 12°С - минус 
20°С при полски условия. 

Проучвания за установяване на генетичния контрол 
на зимоустойчивостта при грах показват, че признакът е 
количествен и се контролира от междинен доминанс [9], 
свръхдоминанс [4], адитивни гени [10]. Liesenfeld et al. [11] 
идентифицират три или четири гена или скачени групи, 
контролиращи зимоустойчивостта при граха. Според 
авторите като морфологични маркери на признака могат да 
се използват оцветяването на хилума и семенната обвивка. 
Георгиева и др. [12] установяват положителна корелация 
между толерантността на образци грах към ниски 
температури и съдържанието на водоразтворими захари на 
растенията (r=0.833), индексът на жизненост на семената 
(r=0.691), и отрицателна корелация с относителното водно 
съдържание (r=-0.862) на листата. 
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Признакът зимоустойчивост се определя както при 
полски, така и при лабораторни условия. При полски 
условия реакцията на образците е в пряка зависимост от 
температурите през зимния период. 

Изпитването на образците при контролирани условия 
дава възможност да се проследи реакцията им при 
въздействие на различни температури за различен период 
от време. В литературата са описани две основни 
методики. 

Първата методика е прилагана основно при 
чуждестранни проучвания. Растенията се отглеждат при 
22°C/17°C (ден/нощ) и 16 часа фотопериод до поява на 2-
ри/3-ти лист. При достигане на тази фенофаза за 
закаляване растенията се отглеждат при 4 ± 0.2°C и 9 часа 
фотопериод в продължение на четири седмици [13]. След 
това се поставят в специални камери на 2°С, като 
постепенно температурата в камерите се понижава с 2°С 
на час до достигане на четири тестови температури: минус 
4°C, минус 8°C, минус 12°C и минус 16°C [10]. Растенията 
се подлагат на тези тестови температури за период от един 
час, след което се поставят на 4°С за 24 часа, а след това 
се отглеждат при първоначалните условия [10,13]. Според 
Homer et al. [13] контролирано излагане на образците при 
минус 9°С е достатъчно за идентифициране на генотипове 
с междинна зимоустойчивост. 

Втората методика се среща в публикации от 
български автори. Тя е заимствана от метод за изпитване 
на зимоустойчивостта при пшеница по т. нар. метод на 
прякото замразяване [14]. При него растенията се 
отглеждат във вегетационни съдове при естествени 
условия до достигане на температура на въздуха минус 
6°С, след което се преместват в хладилни камери на минус 
5°С и постепенно (до 2°С на час) температурата се 
понижава до минус 11°С. Въздействието на крайната 
температура продължава три часа, след което образците 
се изваждат от хладилната камера и се аклиматизират 
постепенно до температура минус 2˚С [15]. 
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При полски и контролирани условия селекционната 
оценка се поставя най-често като процент оцелели 
растения [10,13]. Според Ceyhan [4] е възможно 
използването на петстепенна скала, създадена за 
определяне на признака при образци Phaseolus sp. от Guye 
et al. [16]. В публикации от български автори се среща 
показателят преживяемост p (p=n/N*100), където n е брой 
живи растения, а N общ брой растения. Този показател 
класифицира образците в три групи: толерантни (p>75%), 
средно толерантни (50%<p<75%) и чувствителни (p<50%) 
[17].  

Използвайки описаната вече методика, Георгиева и 
др. [12] отнасят българския сорт зимен грах „Мир“ към 
групата на толерантните сортове с р=100%. Според 
авторите българският сорт зимен грах „Весела“ също се 
характеризира с изключителна толерантност към ниски 
температури. 

Сорт „Мраз“, който до 2019 г. беше вписан в 
официалната сортова листа на страната е сръбски зимен 
сорт с афила тип на листата. Според Mihailović et al. [18] 
той се отличава с изключителна устойчивост на ниски 
температури, висока продуктивност (5500 кг/ха), маса на 
1000 семена – 200 гр и добив на протеин 1100 кг/ха. 
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Abstract: Pea bacterial blight is a disease of economic 

importance to many countries around the world. This review presents 
summary information on the distribution and economic significance, 
etiology and epidemiology of the disease, virulence diversity of the 
pathogen, as well as agronomic and chemical control methods. 

Keywords: Pea, Bacterial blight, Pisum sativum, P. syringae 
pv. pisi, P. syringae pv. syringae 

 
Бактериалният пригор е лимитиращ производството 

на грах по света биотичен фактор [1]. Болестта е 
разпространена и има икономическо значение в Австралия, 
Северна Америка и Европа [2]. В България до момента 
няма информация за епифитотийно развитие на болестта, 
въпреки че се среща в съседни страни. При епифитотийно 
развитие на бактериалния пригор загубите на добива от 
грах могат да достигнат до 70% [3]. Болестта е съобщена за 
първи път през 1915 г. в Северна Америка и през 1985 г. в 
Европа [4]. 

Причинителят на бактериалния пригор при грах е 
идентифициран и описан като Pseudomonas pisi от Sackett 
[5]. От 1980 г. бактерията се разглежда като патовариетет 

 
1 Статията е разработена по проект “Съвременни методи и подходи за 
ефективно обучение на студентите” на ШУ, № РД-08-126/ 03.02.2020. 
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на Pseudomonas syringae и се отбелязва като P. syringae pv. 
pisi (Sackett) Young, Dye & Wilkie [6]. 

P.s. pv. pisi (Ppi) е едноклетъчна, Грам-отрицателна, 
аеробна, пръчковидна, подвижна бактерия с един или 1-5 
полярни флагела и размери 0.7×2–3 μm [5]. Върху 
изкуствена хранителна среда развива сивкаво бели, 
блестящи, полупрозрачни колонии [7]. Бактерията се 
култивира в широк температурен интервал 7°С - 35,5°С, 
оптимална температура е 27-28°С, а температура над 50°С 
е летална. Патогенът има ограничен растеж при рН=5,5 и 
рН>8, и оптимален при рН 6,5-7,5 [5]. Запазва се в 
семенната обвивка, където запазва жизненост до три 
години [8]. Заразяването се извършва при преминаване на 
кълна през семенната обвивка при покълнване (Hollaway et 
al., 2007) [9]. Върху този процес силно влияние оказва 
почвената влажност. Според Hollaway et al., [10] 
съществува положителна корелация между степента на 
пренасяне на бактерията върху кълна и съдържанието на 
вода в почвата. Според авторите температурата на почвата 
не оказва влияние върху този процес. В заорани 
растителни остатъци Ppi запазва жизненост 29 седмици, а в 
остатъци на почвената повърхност 79 седмици [11]. В 
зависимост от условията бактерията преживява в почвата 
средно около 42 дни [11]. Ppi може да се развива и 
епифитно. Grondeau et al. [4] идентифицират епифитна 
популация на патогена, изолирана от чувствителни на 
бактериален пригор образци, но без никакви симптоми. 
През вегетацията бактерията се разпространява под 
формата на бактериен ексудат основно чрез въздушни 
течения и по-рядко чрез насекоми и птици [4]. В растението 
гостоприемник прониква през рани и устицата на листата. 
За бактериалната инфекция от най-голямо значение са 
раните, тъй като чрез тях бактерията директно попада в 
ксилема [5]. В растителните тъкани Ppi произвежда 
екстрацелуларни полизахариди (EPS), които играят роля в 
напреднали стадии на инфекциозния процес. Denny [12]  
предполага, че производството на EPS забавя 
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изпаряването на вода и това е причината за воднистия вид 
на петната. 

Hoitink et al. [13] идентифицират бактерията P. 
syringae като втори причинител на бактериален пригор при 
грах, а по-късно тя е отделена като патовариетет на P. 
syringae и се отбелязва като P.s. pv. syringae van Hall (Psy) 
[6]. Бактерията има същите механизми за запазване и 
пренасяне, описани вече при Ppi [14]. 

P.s. pv. syringae и P.s. pv. pisi се различават помежду 
си по способността си да използват хомосерин и 
патогенността си към фасул (P. vulgaris L.), грах (P. sativum) 
и лимон (Citrus limon (L.) Burm.) [2]. Ppi използва хомосерин, 
не е патогенен към лимон и бобовете на фасул. Psy не 
използва хомосерин и е патогенен към лимон и бобовете на 
фасул. 

Дълго време Ppi се е смятала за основен и най-
широко разпространен причинител на бактериалния пригор 
при грах [8]. Според Martin-Sanz et al. [2] значимостта на Psy 
по отношение на бактериалния пригор значително нараства 
и патогенът е също толкова значим за граха, колкото Ppi. 

Основни гостоприемници на Ppi са видове от р. Pisum 
(P. sativum, P. abyssinicum, P. elatius, P. jomardii), но напада 
още нахут, фасул, леща, вигна [15]. Гостоприемници на Psy 
са над 180 растителни вида [16]. 

Първото съобщение за наличие на физиологични 
раси при Ppi e направено от Taylor [17], който отнася 
проучваните 23 изолата на Ppi към две раси, 
разпространени в Нова Зеландия. На основа реакцията на 
осем диференциращи сорта грах Beaven et al. [18],   
идентифицират седем раси на Ppi, отбелязвайки ги с 
арабски цифри. Според авторите вирулентността на две от 
идентифицираните раси напълно съвпада с тези, 
установени от Taylor. Martín-Sanz et al. [2]  изолират щам с 
вирулентност по отношение на диференциращите сортове, 
различна от тази на вече установените раси и по този 
начин идентифицират осма раса на патогена. 



72 
 

При тест за вирулентност при Ppi досега се използват 
осемте сорта грах, предложени от Beaven et al. [18]: 
Kelvendon Wonder, използван като чувствителна контрола, 
Early Onward, Belinda, Hurst’s Greenshaft, Partridge, Sleaford 
Triumph, Vinco, Fortune. Растенията се отглеждат при 
20°С/17°C (ден/нощ) и 12h фотопериод [19]. Приблизително 
две седмици след сеитба растенията се инокулират с чиста 
култура посредством убождане с ентомологична игла, 
потопена в бактериална суспензия с концентрация 108 
CFU/ml [20]. Реакцията на образците се отчита 7-10 дни 
след инокулация по тристепенна скала, при която 
устойчивата реакция фенотипно се изразява в поява на 
некроза в мястото на убождане, чувствителната реакция в 
поява на оводняване на растителната тъкан около мястото 
на убождане, a междинната устойчивост с поява на некроза 
и леко оводняване [19]. 

До момента раси на Psy не са установени [14]. 
Симптомите на бактериалния пригор се изразяват 

първоначално в поява на елипсовидни воднисти петна по 
стъблото на граха. Впоследствие те стават маслинено 
зелени и накрая покафеняват. Често петната се разрастват 
и достигат няколко сантиметра дължина, обхващат 
стъблото околовръст и се разпростират до прилистниците и 
листата. При силна степен на нападение растението може 
да загине, но понякога се наблюдава растеж на нови 
разклонения на стъблото. Разпространението на патогена в 
прилистниците често е ограничено от жилките по тях. 
Наблюдава се оводняване на междужилковите 
пространства, по-късно петната стават жълти, а накрая 
кафяви. От прилистниците болестта се разпространява по 
листната дръжка към листата, където появата и видът на 
петната следва същата последователност. По зелените 
бобове петната са воднисти и изглеждат като тъмнозелени, 
овални до елипсовидни с диаметър 1,0-1,5 см. По-късно 
петната стават тъмно кафяви и лъскави. Често се 
наблюдава ексудат по шевовете. По заразени семена 
обикновено не се наблюдават симптоми, но при силна 
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степен на нападение е възможна поява на воднисти петна 
около хилума [5,9]. Симптомите, които Ppi и Psy причиняват 
при граха, са почти винаги неразличими при полски условия 
[8]. 

В Япония е съобщена форма на заболяването, 
наречена „white top“ [21]. При нея се наблюдава хлороза и 
побеляване на листа, прилистници и бобове, разположени 
по връхната част на растенията. Оводняване на тъканите 
се наблюдава по долната част на растенията. На база 
морфологични и културални характеристики Suzuki et al. 
[21] отнасят проучваните 34 изолата към вида Psy. 
Авторите използват ДНК маркери за характеризиране на 
генотипно ниво на проучваните изолати и това на 16 щама 
Ppi. Получените резултати им дават основание да отнесат 
проучваните изолати към вида Ppi, но като отделен щам 
определящ поява на „white top“ симптоми. 

Бактериалният пригор при грах се развива в широк 
температурен интервал от 7°С до 37°С, като оптимални 
температури са 27-28°С [5]. Развитието и 
разпространението на болестта се благоприятства от чести 
превалявания, придружени с бури [22]. При оптимални 
условия за развитие продължителността на латентния 
период е четири дни [19]. 

Успешната стратегия за борба с бактериалния пригор 
изисква диференциран подход [9]. 

Включването на граха в тригодишен сеитбооборот е 
важна мярка за намаляване разпространението на 
болестта, тъй като и двете бактерии причинители могат да 
се запазват в почвата в продължение на три години [11]. 
Според Hollaway et al. [9] този период може да се съкрати с 
една година, ако веднага след жътвата на граха бъде 
направена дълбока обработка на почвата. Авторите 
препоръчват при всички агротехнически манипулации да се 
спазват санитарно-хигиенни мерки, така че да не се допуска 
механично нараняване на растенията, което пък от своя 
страна създава входна врата за проникване на патогени, 
включително Ppi и Psy. 
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Изполването на здрав посевен материал е най-
важното мероприятие за борба с болестта. Според 
Hollaway et al. [9] наличие на 0,01% заразени семена в 
комбинация с подходящи абиотични фактори може да 
доведе до епифитотийно разпространение на болестта. В 
Англия е създадена методика за тестване семена на грах 
за наличие на Ppi, но прилагането й е трудоемък и 
икономически неефективен процес [23]. 

Химичното третиране на семена е ефективен метод 
за борба с бактериалния пригор [8]. Редица изследвания 
установяват различна ефикасност на фунгициди от групата 
на органо-живачните средства [24], стрептомицин сулфат 
[25], натриев хипохлорид [8], но всички те показват 
недостатъчна ефективност. Grondeau et al. [25] установяват 
добри резултати при мокро и сухо термично 
обеззаразяване на семената, както и при комбинация от 
двете. Според авторите този метод е неприложим при 
нужда от третиране на голямо количество семена. 

Вегетационното използване на фунгициди срещу 
бактериалния пригор при грах е неефективно и 
икономически неоправдано [9]. Boelema [24]  препоръчва 
ежеседмично третиране на посевите с медни средства за 
контрол на болестта. 

Към момента в списъка на разрешените за употреба в 
страната фунгициди за борба с бактериалния пригор при 
грах е регистрирана само бордолезова смес [26]. 
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БАКТЕРИАЛЕН ПРИГОР ПРИ ГРАХ: 
II. УСТОЙЧИВОСТ1 

 
МАГДАЛЕНА КОЛЕВА 

 
PEA BACTERIAL BLIGHT: RESISTANCE 

 
MAGDALENA KOLEVA 

 
Abstract: Pea bacterial blight is a disease of economic 

importance to many countries around the world. The use of resistant 
varieties is the most cost-effective and environmentally friendly 
method for disease control. Of paramount importance for any breeding 
program aimed at creating resistant varieties is the search for sources 
of resistance. This review presents summary information on the 
genetic control of resistance in pea to bacterial blight pathogens and 
sources of resistance to the disease in Bulgaria. 

 Keywords: Pea, Bacterial blight, Pisum sativum, Resistance 
 

Бактериалният пригор при грах е болест с 
икономическо значение за много райони на света [1]. В 
България до момента няма съобщения за масово развитие 
на болестта, но тя е разпространена в Турция [2]. 
Бактериалният пригор се причинява от едноклетъчните, 
Грам-отрицателни, аеробни, пръчковидни, подвижни 
бактерии Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett) Young, Dye 
& Wilkie (Ppi) [3] и Pseudomonas syringae pv. syringae van 
Hall (Psy) [4]. 

Стратегията за борба със заболяването включва 
всички познати организационно-стопански и агротехнически 
методи, но безспорно използването на устойчиви сортове е 
икономически най-изгодно и екологосъобразно.  

В света са създадени редица устойчиви сортове към 
Ppi, но все още не е селекциониран сорт грах, устойчив на 

 
1 Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за 
ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020. 
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раса 6 на патогена, която има все по-голямо 
разпространение [5]. Според Bevan et al. [6] устойчивостта 
на P. sativum към Ppi е моногенна и следва принципите, 
заложени в теорията ген-за-ген. Авторите идентифицират 
шест доминантни гена за устойчивост, отбелязани от R1 до 
R6. Според тях фенотипната проява на устойчивостта 
зависи от комбинацията устойчиви гени (R) в 
гостоприемника и авирулетните гени (А) в патогена. Elvira-
Recuenco et al. [7] установяват различен генетичен контрол 
на устойчивостта на стъбло и листа към Ppi. 

Резултатите от редица изследвания установяват 
расово-неспецифична устойчивост при образци P. 
abyssinicum към Ppi [7,8,9]. Фенотипната проява на тази 
устойчивост се изразява в некроза в мястото на 
инокулация, заобиколена от малък участък с оводняване на 
листната тъкан.  

Според Fondevilla et al. [10] устойчивостта на P. 
sativum към Psy е полигенна и се контролира от два QTLs: 
Psy1 и Psy2 в скачени групи LG III и LG IV. Според авторите 
тези QTLs не съвпадат с вече установените Ppi гени, което 
означава, че два отделни геномни участъка в P. sativum 
контролират устойчивостта към двата патовариетета на P. 
syringae, причиняващи бактериален пригор при грах. 

Редица изследвания установяват източници на 
устойчивост при образци Pisum sp. към двата патогена в 
различни части по света, които успешно са включени като 
донори на устойчивост в селекционни програми [5,7,8,9,10].  

В периода 2011-2015 г. в България е проследена 
реакцията на общо 152 образеца, от които 70 български и 
61 чуждестранни сорта и линии пролетен фуражен и 
градински грах с различни селекционни признаци, четири 
образеца P. elatius, пет P. abyssinicum, четири P. 
transcaucasicum, два P. humile, два P. tibetanicum и по един 
образец P. jomardi, P. thebaicum, P. asiaticum, P.s. var. 
hibernicum [11,12,13].  

Образците са засявани в редове с дължина 1 м и 
междуредово разстояние 0,5 м по 10 растения в ред. За 
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инокулум са използвани два щама на Ppi (Bz4 и NCPPB 
2585) с произход Р. Турция [2]. Щамовете са култивирани 
върху хранителната среда YDC и съхранявани при 4°С до 
тяхното използване. Растенията са инокулирани двукратно: 
във фенофаза бутонизация (листни дръжки) и наливане на 
зърното (бобове) с бактериална суспензия с концентрация 
108 CFU/ml посредством убождане с 1 ml спринцовка. Като 
чувствителна контрола е използван сорт Kelvedon Wonder 
[7]. Реакцията на образците към Ppi е отчетена 10 дни след 
инокулиране. Киряков и Колева [11] модифицират скалата 
за отчитане на Elvira-Recuenco et al. [7]. Използваната и в 
трите изследвания в страната скала е деветстепенна. При 
Листа: 1 - липсват симптоми; 3 - некроза около мястото на 
убождане; 5 - некроза с оводняване на периферията на 
петното; 7 - воднисто петно в мястото на убождане и 
листната петура; 9 - загиване на листа (Фигура 1). При 
Бобове: 1 - липсват симптоми; 3 - малки воднисти петна с 
размер до 1,0 мм; 5 - воднисти петна с размер от 1,1 до 3,0 
мм; 7 - воднисти петна с размер от 3,1 до 5,0 мм; 9 - 
воднисти петна над 5,0 мм (Фигура 2). 

 

  
Фигура 1. Скала за определяне реакцията на образци Pisum 

sp. след инокулиране на лист с Pseudomonas syringae pv. рisi 
(А – Имунна; Б – Устойчива; В – Средно устойчива; Г – 

Чувствителна; Д – Силно чувствителна реакция). 

А Б В 

Г Д 
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Изчислен е среден индекс на нападение (MDI) по 

формулата MDI = Σ(n x DI)/N, където n е броят растения, DI 
- бална оценка, N - общ брой растения. На основата на MDI 
образците са категоризирани както следва: MDI = 1.0 – 
имунен (I); MDI = 1.1-3.0 – устойчив (R ); MDI =3.1-5.0 – 
средно устойчив (MR); MDI= 5.1-7.0 – чувствителен (S) и 
MDI = над 7.0 – високочувствителен (VS). 

 

  
Фигура 2. Скала за определяне реакцията на образци Pisum 
sp. след инокулиране на бобове с Pseudomonas syringae pv. 
рisi (А – Имунна; Б – Устойчива; В – Средно устойчива; Г – 

Чувствителна; Д – Силно чувствителна реакция). 
 
Деветдесет и девет образеца показват чувствителна 

реакция на листата след инокулирaне с щам Bz4, между 
които Kelvedon Wonder, използван за чувствителна 
контрола. Един образец показва имунна реакция, 
дванадесет - устойчива, а 40 - средно устойчива (Фигура 3). 
Деветдесет и шест образеца показват чувствителна 
реакция и два образеца свръхчувствителна реакция на 
бобовете след инокулация с щам Bz4. Имунна реакция 
показва един образец, устойчива - 13 образци, а средно 
устойчива реакция - 40 образци (Фигура 3). Комплексна 
устойчивост на двата растителни органа показват 31 
образеца. 

Имунна реакция на листата към щам NCPPB 2585 
показват десет от проучваните образци, а на бобовете пет 
образеца (Фигура 4). С устойчив фенотип на листата 

Г Д В Б А 
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реагират 40 образеца, а на бобовете - 34 образеца. 
Средноустойчива реакция на листата показват 60 
образеца, а на бобовете - 65. Листата на 42 образеца и 
бобовете на 48 образеца са чувствителни към щама. 
Комплексна устойчивост на листа и бобове към щам 
NCPPB 2585 показват 92 образеца (Фигура 4). 

 
Фигура 3. Разпределение на 152 образеца Pisum sp. в 

зависимост от реакцията на листата и бобовете към щам Bz4 
на P. s. pv. Pisi. 

 
Фигура 4. Разпределение на 152 образеца Pisum sp. в 

зависимост от реакцията на листата и бобовете към щам 
NCPPB 2585 на P. s. pv. Pisi. 
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Сорт „Плевен 4“, стандарт при селекция на грах за 

страната показва чувствителен фенотип на листа и бобове 
към щам Bz4 и средно устойчив фенотип на листа и бобове 
към щам NCPPB 2585. Сортовете „Кристал“ и „Мишел“ 
показват чувствителна реакция на листа към щам Bz4 и 
устойчива до средно устойчива реакция на бобове към Bz4 
и листа и бобове към щам NCPPB 2585 на Ppi (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Реакция на три сорта и 24 образеца Pisum sp. към 

щамове NCPPB 2585 и Bz4 на P.s. pv. pisi 

Образци Bz4 NCPPB 2585 Особености Лист Бобове Лист Бобове 
Плевен 4 S S MR MR   
Кристал S MR R R   
Мишел S MR MR MR  
Celeste * 80Gy MR MR MR MR  
Х02Р38-61В32 MR MR MR MR  
Х03КР171-0-0 MR MR R R   
Fortune R R I R R2, R3 и R4 

JI 2122 MR R R MR Хабитус  
тип Artritic 

JI 3194 MR R MR R Хабитус 
тип Ramosus 

JI 1203 R MR R MR Листа: тип Afila 

JI 803 MR R R MR Двуцветни  
цветове 

JI 1068 MR MR MR R Връх на бобовете 
тъп 

JI 430 R R MR R Връх на бобовете 
остър 

JI 1760 MR MR I R Бобове без 
пергамент 

JI 79 MR I MR I  
JI 202 R R I R  

P648 MR MR R MR Устойчив на 
E. pisi 

JI 181 MR MR R MR  
JI 2201 MR MR MR MR P. elatius 
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JI 241 MR MR MR MR P. humile 
JI 2385 MR MR R R P. abyssinicum 
JI 130 MR MR MR R P. abyssinicum 
JI 1428 MR MR R MR P. tibetanicum 
JI 804 MR MR MR MR P. tibetanicum 

 
 

Образци Bz4 NCPPB 2585 Особености Лист Бобове Лист Бобове 
JI 1846 MR R R MR P. s. var. hibernicum 
JI 2547 R MR MR MR P. transcaucasicum 
JI 45 MR MR MR MR P. transcaucasicum 

 
Комплексна устойчивост на двата растителни органа 

към проучваните щамове на Ppi показват 24 от проучваните 
образци (Таблица 1). От тях три образеца са български 
линии (Celeste * 80Gy, Х02Р38-61В32, Х03КР171-0-0), а 
останалите са чуждестранни. Българските образци грах се 
отличават с висок продуктивен потенциал (3800-4575 кг/хa), 
средно едри (Celeste * 80Gy) и едри (Х03КР171-0-0 и 
Х02Р38-61В32) зърна и по своя вегетационен период 
принадлежат към групата на къснозрелите сортове. 

Сорт Fortune реагира с устойчива реакция на листата 
и бобовете към щам Bz4, но реакцията на листата към щам 
NCPPB 2585 е имунна, а на бобовете – устойчива. Сорт 
Fortune е включен в диференциращия ключ на Ppi и 
притежава расово специфични гени R2, R3 и R4, 
осигуряващи устойчивост към шест от установените осем 
раси на патогена [7]. Сорт Fortune има ниска височина на 
растението (35 см) и това дава възможност за 
използването му в селекцията като донор на устойчивост 
към полягане при граха. 

Образец P648 (P.s. subsp. sativum var. arvese) показва 
средна устойчивост на листа и бобове към щам Bz4 и 
устойчива и средно устойчива реакция на листа и бобове 
към щам NCPPB 2585. Този образец е устойчив на Erysiphe 
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pisi [14] и може да бъде използван като донор на 
устойчивост към двата патогена. 

Комплексна устойчивост на листа и бобове към двата 
щама на Ppi показват девет Pisum sp. образеца (Таблица 
1). Между тях са и два образеца P. abyssinicum, показващи 
устойчив до средно устойчив фенотип на листа и бобове 
към двата използвани щама. Останалите три образеца P. 
abyssinicum реагират със смесен тип реакция (от устойчив 
до чувствителен) на листа и бобове към двата щама. Elvira-
Recuengo et al. [7] идентифицират два образеца P. 
abyssinicum с расово-неспецифична устойчивост към Ppi. 
Образците показват устойчива реакция на стъблата и 
устойчива до чувствителна реакция на листа и бобове към 
раси 1-7. Авторите приемат появата на оводняване около 
мястото на некроза за расово-неспецифична устойчивост, 
която се проявява след инокулация на листа и бобове с 
раси 1, 3 и 6. Според авторите устойчивостта на стъблото 
невинаги е свързана с устойчивост на листата и бобовете и 
тези различия вероятно се дължат на специфични 
комбинации на гените за устойчивост в гостоприемника и 
гените за авирулентност в патогена. Резултатите от 
настоящото проучване показват различие в реакцията на 
листа и бобове при голям брой образци и това е щамова 
(расова) особеност, тъй като броят на образците с 
различен MDI на всеки един от двата растителни органа е 
по-висок при щам Bz4 в сравнение с щам NCPPB 2585. 

Селекцията на сортове с комплексна устойчивост към 
болести е основна стратегия за продължителен контрол на 
биотичните стресови фактори при бобовите култури [11]. 
Успоредно с това тя трябва да е съчетана с редица 
стопански признаци като висока продуктивност, високо 
качество на продукцията, ранозрялост и др., отговарящи на 
условията на отглеждане и изискванията на пазара [15]. 

Получените резултати от проведените изследвания за 
установяване източници на устойчивост към бактериален 
пригор при грах показват, че в колекцията на Добруджански 
земеделски институт има образци грах, които успешно 
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могат да бъдат включени към селекционна програма, 
насочена към създаване на сортове грах с ценни стопански 
качества и комплексна устойчивост към икономически 
важни болести по граха [11, 12, 13]. 

 
ЛИТЕРАТУРА:  
1. Raja, M.U., M.W. Ali, F.A. Shaheen. Different pathogenity assays 

to evaluate virulence of Pseudomonas syringae pv. pisi on 
commercial pea (Pisum sativum L.) varieties. Asian J. AgriBiol., 
vol. 4 (3): 55-59, 2016. 

2. Benlioglu, K., U. Ozyilmaz, D. Ertan. First report of bacterial 
blight caused by Pseudomonas syringae pv. pisi on pea in Turkey. 
Plant Disease, vol. 7: 923, 2010. 

3. Dye, D.W., J.F. Bradbury, M. Goto, A.C. Hayward, R.A. Lelliott, 
M.N. Schroth. International standards for naming pathovars of 
phytopathogenic bacteria and a list of pathovar names and 
pathotype strains. Review of Plant Pathology, vol. 59: 153–168, 
1980. 

4. Hoitink, H.A., D.J. Hagedorn, E. McCoy. Survival, transmission, 
and taxonomy of Pseudomonas syringae van Hall, the causal 
organism of bacterial brown spot of bean (Phaseolus vulgaris L.). 
Canadian Journal of Microbiology, vol. 14: 437–441, 1967. 

5. Elvira-Recuenco, M., J.D. Taylor. Resistance to bacterial blight 
(Pseudomonas syringae pv. pisi) in Spanish pea (Pisum sativum) 
landraces. Euphytica, vol. 118: 305–311, 2001. 

6. Beavan, J.R., J.D. Taylor, I.R. Crute, P.J. Hunter, A. Vivian. 
Genetics of specific resistance in pea (Pisum sativum) cultivars to 
seven races of Pseudomonas syringae pv. pisi. Plant Pathology, 
vol. 44: 98–108, 1995. 

7. Elvira-Recuenco, M., J.R. Bevan, J.D. Taylor. Differential 
responses to pea bacterial blight in stems, leaves and pods under 
glasshouse and field conditions. European Journal of Plant 
Pathology, 109: 555-564, 2003. 

8. Taylor, J.D., S.J. Roberts, J. Schmit. Screening for resistance to 
pea bacterial blight (Pseudomonas syringae pv. pisi). In ‘8th 
International Conference on Plant Pathogenic Bacteria’. 
Versailles, France. (Les Colloques de Institut National de la 
Recherche Agronomique: Paris), 1992. 

9. Elvira-Recuenco, M. and J.D. Taylor. Inheritance of potential 
race-nonspecific resistance derived from Pisum abyssinicum for 



87 
 

the control of pea bacterial blight (Pseudomonas syringae pv. 
pisi). Proceedings of the 3rd European Conference on Grain 
Legumes, Valladolid, Spain, p 234, 1998. 

10. Fondevilla, S., A. Martin-Sanz, Z. Satovic, M.D. Ferna´ndez-
Romero, D. Rubiales, C. Caminero. Identification of quantitative 
trait loci involved in resistance to Pseudomonas syringae pv. 
syringae in pea (Pisum sativum L.). Euphytica, vol. 186: 805–812, 
2012. 

11. Киряков, И. и М. Колева. Устойчивост на сортове и линии 
грах (Pisum sativum L.) към Pseudomonas syringae pv. pisi, 
Почвознание, Агрохимия и Екология, книжка 3-4: 73-78, 2014. 

12. Колева, М. и И. Киряков. Устойчивост на чуждестранни 
сортове и линии грах (Pisum sativum) към Pseudomonas 
syringae pv. pisi. Научни трудове на Колеж – Добрич, том 
VIII:168-175, 2015. 

13. Koleva, M. and I. Kiryakov. Screening Pisum sp. accessions for 
resistance to Pseudomonas syringae pv. pisi. Agricultural Science 
and Technology, vol. 7, №4: 411-414, 2015. 

14. Fondevilla, S., T.L.W. Carver, M.T. Moreno, D. Rubiales. 
Identification and characterisation of sources of resistance to 
Erysiphe pisi Syd. in Pisum spp. Plant Breed., vol. 126: 113–119, 
2007. 

15. Singh, S. P. and H. F. Schwartz. Breeding common bean for 
resistance to diseases: A review. Crop Science, 50: 2199-2223, 
2010. 

 
 



88 
 

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА 
КОМПЮТЪРНА МРЕЖА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 

СРЕДНО ГОЛЯМА ФИРМА 
 

ВАСИЛ КРАЛЕВ, НАЙДЕН НЕНКОВ 
 

DESIGNING, BUILDING AND PROTECTING A 
COMPUTER NETWORK TO SATISFY THE NEEDS OF 

A MEDIUM-SIZED COMPANY 
 

VASSIL KRALLEV, NAYDEN NENKOV 
 

 Abstract: The purpose of this article is to show a specific 
approach in the design, construction and protection of a computer 
network for a medium-sized company. When designing the network, 
the specifics of the building and the location of the individual nodes of 
the network (user computers and servers) are taken into account. To 
meet the requirements of users and the maximum protection of their 
devices, an adequate architecture and topology of network 
components have been selected and implemented. Particular 
attention is paid to the expected threats and appropriate means and 
methods for their prevention are provided. 

 Keywords: LAN - Local Area Network, WAN – Wide Area 
Network, VPN – Virtual Private Network, IP – Internet Protocol, NAT – 
Network Address Translation, PPTP – Point-to-Point Tunneling 
Protocol, L2TP – Layer Two Tunneling Protocol, UTP – Unshielded 
Twisted Pair, RJ-45 – Registered Jack-45, IPsec – IP Security, ALG – 
Application-Level Gateway, Mbps – Megabits per second 

 
1. Въведение 

Проектът предвижда мрежата на фирмата да свързва 
различни работни места като потребителски компютри и 
таблети в пет града в България.  

След направен анализ на нуждите на компанията с 
централа в гр. София и изнесени офиси в градовете 
София, Пловдив, Варна, Русе и Добрич, се планира и 
изгражда оптимално решение за компютърна мрежа, която 
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напълно да удовлетворява нуждите на фирмата и да 
гарантира изпълнението на поставените задачи. Имайки 
предвид инфраструктурата на фирмата и изнесените й 
офиси, както и мобилните консултанти, само локална 
мрежа няма да е достатъчна. За постигане на оптимална 
свързаност се използват възможностите на виртуалните 
частни мрежи – VPN [3, 4]. 

2. Проектиране и изграждане на мрежата 
Проектирането и изграждането на мрежата е 

извършено в три основни стъпки: 
Стъпка 1. Изготвяне на проект, който включва: оглед 

на помещението; определяне на типа връзка между 
хардуерните устройства - кабелна и безжична; препоръка 
за използване на мрежови устройства във връзка с проекта 
на мрежата; изготвяне на мрежова топология – определяне 
начинът на физическото разположение и връзка между 
устройствата в мрежата; изготвяне на пълна спецификация 
на мрежовата архитектура, включително точен брой рутери, 
суичове и др. 

Стъпка 2. Изготвяне на оферта, която включва: 
определяне на ценовите диапазони на клиента; препоръка 
на мрежови устройства спрямо изискванията на 
помещенията; избор на мрежовите връзки спрямо 
помещенията; изготвяне на работна оферта. 

 
Стъпка 3. Изграждане на мрежа, която включва: 

полагане на кабели; свързване на компютрите в мрежата и 
споделяне на данни и директории; инсталиране и 
администриране на мрежовото оборудване: суичове, 
рутери и т.н.; настройка на мрежови принтери. 

Компютърната мрежа включва компютрите от 
офисите в централната сграда на фирмата, в склада, както 
и компютрите от всички офиси на фирмата в София, 
Пловдив, Варна, Русе и Добрич. 

Централата на фирмата е разположена в 3-етажна 
сграда. Сървърното помещение се намира на първия етаж. 
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Във фирмата са обособени следните отдели – 
счетоводство, пласмент и логистика, офертен отдел и 
складов отдел. 

Управителят, техническият му секретар и главният 
счетоводител са ситуирани на втория етаж, където се 
намира и заседателната зала. Счетоводният и офертния 
отдел са разположени на третия етаж, а на първия са 
работните места на отдел пласмент и логистика. Всеки 
отдел има началник-отдел и определен брой подчинени, 
като редовите служители от отделите са в общо 
помещение. 

Складът е разположен на гърба на 
административната сграда, пред него е разположен паркинг 
за служебни автомобили и малък сервиз. В склада има 
обособени 2 работни места с компютри – за завеждащия 
складовата база и за началника на склада. 

Помещенията и работните места са представени 
схематично на следните фигури: 

 
Фигура  1. Разположение на помещенията на първия 

етаж 
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Фигура 2. Разположение на помещенията на втория етаж 

 

 
 

Фигура 3. Разположение на помещенията на третия 
етаж 
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Фигура 4. Разположение на помещенията в склада 
 
На Фигура 5 е показана подробна схема на 

разположението на устройствата и избраната топология на 
мрежата: 
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Фигура 5. Разположение и топология на локалната мрежа 

 
В този случай избраната топология е тип „Звезда“, 

защото реално мрежата започва от суич 1, рутерът и 
сървърът, включени преди него, имат друго 
предназначение. Рутерът ще се използва заради Wi-fi в 
рамките на сградата и за допълнителна защита на 
мрежата, а сървърът - за да съхранява базите данни от 
складовата и счетоводната програма, както и архивите и 
отчетите. 

Суич 1 е разположен в кабинета на администратора, 
суич 2 - в кабинета на управителя, суич 4 - в залата на 
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офертен отдел, суич 5 - в залата на отдел „Счетоводство“, 
а суич 3 - в склада. 

Мрежата от тип „звезда“ предлага централизирани 
ресурси и управление. 

Приоритети за избор: лесна за модифициране и 
добавяне на нови компютри; централизирано наблюдение и 
управление; повредата в един компютър не влияе на 
останалата част от мрежата. 

Типът на мрежата е Peer-to-peer - всички участници са 
равнопоставени и в един момент един компютър може да 
действа като сървър, а в друг - като клиент. Избран е този 
тип мрежа, защото броят компютри е сравнително малък и 
няма нужда от централизирано съхраняване на файлове и 
мрежови приложения. 

Поддръжката на Peer-to-peer мрежите е вградена във 
всички съвременни версии на операционните системи на 
Microsoft. В мрежите с равноправен достъп, при положение, 
че файловете са споделени (sharing) на някой от 
компютрите, има изискване той да не се спира, за да 
осигурява достъпа до определената информация. 

Предимства: ниска цена на изграждане, лесно 
администриране на всеки отделен компютър (възел), 
липсваща необходимост от мрежов системен 
администратор, който да се грижи за конфигурирането и 
администрирането. Компютър 1, който е с параметри на 
сървър, се използва само за база данни на складовата и 
счетоводната програма, но от гледна точка на 
администриране на мрежата си е обикновена станция. 

За окабеляване се използва неекраниран кабел с 
усукана двойка проводници (UTP). Той е най-често 
използваният вариант за мрежа с разстояние до 100 метра 
и достатъчна скорост до 100 Mbps. Категория 5 UTP кабели 
за предаване на данни със скорост до 100Mbps имат четири 
усукани двойки от медни проводници [6]. 
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Фигура 6. UTP кабел 

 
Връзката се осъществява чрез UTP кабел, който се 

свързва между  switch-овете и компютрите чрез конектори 
RJ-45, показани на фигура 7. 

 

 
Фигура 7. Конектор RJ-45 

 
За изграждането на мрежата се използват 4 

осемпортови Switch-а (комутатора) - Dlink SWITCH, D-LINK 
DGS-108, 8-port Gigabit и 1 петпортов - TP-LINK SWITCH, 
TP-LINK TL-SG105, 5-port Gigabit 

Комутаторите имат възможност да буферират 
пропусканите през тях пакети с данни. Това довежда до по-

http://www.pazaruvaj.com/Jump.php?ProductAttributeId=204619729&ProductType=p&dat=O2J%2FrIDvq%2F3WtKvB9dgTaweaypLeExekc1G8E7SzS6o%3D&pp=a4ce96d3d48170b4d9f81c88759459ea&ptp=2&ssize=lg&cx=367&cy=451
http://www.pazaruvaj.com/Jump.php?ProductAttributeId=204619729&ProductType=p&dat=O2J%2FrIDvq%2F3WtKvB9dgTaweaypLeExekc1G8E7SzS6o%3D&pp=a4ce96d3d48170b4d9f81c88759459ea&ptp=2&ssize=lg&cx=367&cy=451
http://www.pazaruvaj.com/Jump.php?ProductAttributeId=274323237&ProductType=p&dat=zCvnU62OWA4XFKo%2B%2FT%2B1fHnlleaqLWW7TynuOrKQ6Ew%3D&pp=dc95917f160926060e0f9ecd044ca8ee&ptp=2&ssize=lg&cx=690&cy=442
http://www.pazaruvaj.com/Jump.php?ProductAttributeId=274323237&ProductType=p&dat=zCvnU62OWA4XFKo%2B%2FT%2B1fHnlleaqLWW7TynuOrKQ6Ew%3D&pp=dc95917f160926060e0f9ecd044ca8ee&ptp=2&ssize=lg&cx=690&cy=442
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високи скорости на обмен на данни в мрежата. Показани са 
на фигура 8. 

 

 
Фигура 8. Суичове 

 
Директно за сървъра се включва рутер - TP-Link Wi-Fi 

Router TL-WR740N Wireless N 150Mbps 1500 площ, показан 
на фигура 9. 
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Фигура 9. Рутер - TP-Link Wi-Fi Router TL-WR740N 

Wireless N 150Mbps 1500 площ 
 

Проектираната мрежа работи с 32-битови IP адреси от 
клас C. Адресът, зададен на интерфейса на рутера, чрез 
който локалната мрежа осъществява Internet достъпа е 
192.168.5.1. Това е частна мрежа и е свободна за 
използване след рутерите. Subnet mask е отворена: 
255.255.255.0. 

Във всеки един от офисите в София, Пловдив, Варна, 
Русе и Добрич има поне по 1 компютър с осигурена 
интернет връзка.  

По стандартите за работа във фирмата ежедневно 
всеки един продавач трябва да прави отчет и да заявява 
необходимите количества материални запаси, които да 
бъдат доставени. Всичко това се осъществява в определен 
софтуер, като достъп до програмата се гарантира 
посредством VPN връзка. Тази връзка се осъществява чрез 
инструментите, вградени в Windows. 

Windows пристига зареден с клиент, който поддържа 
VPN PPTP и L2TP/IPsec протоколи. Инсталационният 
процес е прост: ако се използва Windows 8, 10, или Server 
2012+, просто се избира „Търсене” от страничната 
изскачаща лента на старт менюто и се въвежда VPN, след 
което се стартира VPN пътеводителят, като се кликва върху 
„Set up virtual private network (VPN) connection”. 

Използва се този клиент, за да се установи сигурна 
връзка с други Windows компютри или с други VPN 
сървъри, които поддържат PPTP и L2TP/IPsec протоколи - 
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само трябва да се зададе IP адрес или име на домейн на 
VPN сървъра, към който да се свържат [1]. Вижда се на 
фигура 10. 

 

Фигура 10. Вграденият в Windows VPN клиент. 

За да работи коректно мрежата, се конфигурира 
мрежовият рутер да пропуска VPN трафика към Windows 
компютъра, към който трябва да има отдалечен достъп. За 
целта се влиза в контролния панел на рутера и се задава в 
port-forwarding или virtual-server настройките да препрати 
порт 1723 до IP адреса на компютъра, към който се 
свързва. Също така PPTP или VPN passthrough опциите се 
разрешават в защитната стена, но обикновено те по 
подразбиране са така [5]. След тези настройки се появява 
икона на компютъра, която след като се стартира, се отваря 
прозорец, който дава контрол върху отдалечения 
компютър. По този начин компютрите от офисите се 
свързват с компютрите в отдел „Пласмент“ и използват 
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връзката, за да работят със складовата програма. Имат и 
достъп до споделените принтери, включени към тези 
компютри. 

Защита и ограничаване на достъпа в 
проектираната мрежа 

Основните защити на TP-Link рутера са: Firewall,VPN 
и ALG защити. 

SPI Firewall - Stateful Packet Inspection (SPI) помага за 
предотвратяване на кибератаки чрез проследяване на 
повече състояния на сесии. Потвърждава, че трафикът 
минава през сесия, съответстваща на протокола. 

VPN: 
• PPTP Passthrough - PPTP Passthrough. Point-to-Point 

Tunneling Protocol (PPTP) позволява на Point-to-Point 
Protocol (PPP) да прокарва тунел през IP мрежата. За да се 
позволи PPTP тунелът да премине през маршрутизатора, 
се избира „enable“. 

• L2TP Passthrough - Layer Two Tunneling Protocol 
(L2TP) е метод, използван за извършване на Point-to-Point 
сесии по интернет на Layer Two ниво. За да се позволи 
L2TP тунели да преминат през маршрутизатора, се избира 
„enable“. 

• IPSec Passthrough - Internet Protocol Security (IPSec) е 
комплект от протоколи за осигуряване на частни, сигурни 
комуникации през Internet протокол (IP) мрежи чрез 
използването на криптографски услуги за сигурност. За да 
се позволи IPSec тунели да преминат през 
маршрутизатора, се избира „enable“. 

ALG - Препоръчително е да се даде възможност на 
Gateway приложния слой (ALG), защото ALG позволява 
персонализирано транслиране на мрежови адреси. NAT 
прекосява филтрите, за да бъде включен в шлюза, за да се 
подкрепят адресите и превод порта за определен приложен 
слой за "контрол на данни", протоколи като FTP, TFTP, 
H323 и т.н. 

• FTP ALG - За да се позволят FTP клиенти и сървъри 
за прехвърляне на данните през NAT, се избира „enable“; 
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• TFTP ALG - За да се позволят TFTP клиенти и 
сървъри за прехвърляне на данните през NAT, се избира 
„enable“; 

• H323 ALG - за да се даде възможност на Microsoft 
Net Meeting клиенти да комуникират в NAT, се избира 
„enable“; 

Тези основни защити на рутера са показани на фигура 
11:  

 
Фиг. 11. Basic Security TP-Link 

 
Двайсетте компютъра са с IP:192.168.5.3-22, а гейтът 

и DNS отговарят на IP: 192.168.5.1, което принадлежи на 
рутера. Със статичното си IP всеки компютър има лесен 
достъп до другите ресурси в локалната мрежа, като 
споделени папки, намиращи се по другите компютри. След 
рутера има основен суич, който разпределя мрежата. 

Проверява се дали има установена вече мрежа, след 
което се влиза в директория Control Panel\All Control Panel 
Items\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings, 
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за да се настрои споделянето на файлове и устройства в 
мрежата. Показано е на фигура 12. 

Чрез тези настройки се показва мрежата, споделят се 
принтери и устройства, но не се разрешава публичността, 
спрямо споделяне на папки с другите потребители. 
Активирано е 128 битово криптиране за защита при връзка. 
Допълнително се активира използването на парола - само 
хора, които имат акаунт и парола, могат да споделят папки, 
принтери и документи. 

След натискане на старт бутона и маркиране на коя 
да е папка, има допълнителни настройки за споделяне - 
дали да се позволи само да се чете, или да се чете и 
записва. Ако има някой конкретен човек, с който да се 
сподели дадена информация, се избира Specific people, 
след което - този човек. 

Hosts файлът позволява да се дефинират IP 
адресите, които са свързани с имена на домейни 
(уебсайтове). Това е голямо предимство, тъй като дори и 
DNS сървърите на даден сайт да са свързани с конкретен 
адрес, може да се зададе друг адрес за този сайт. Освен 
това, чрез Hosts файла може да се блокират сайтове или 
да се пренасочват, да се създават връзки към уебсайтове и 
други. 
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Фиг. 12. Advanced sharing settings 

 
За да се редактира Hosts файлът, се отваря Notepad 

като администратор [2]. Следва кликване File -> Open в 
Notepad и се избира C:\Windows\System32\drivers\etc. 
Кликва се в полето Text Files в долния десен ъгъл на 
прозореца, избира се ‘All Files’ и се кликва два пъти върху 
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Hosts файла. Промените, които се правят в Hosts файла, 
ще влязат в сила веднага, след като се запише файлът. Не 
е нужно да се рестартира системата. Показано е на фиг. 13. 

Фиг.13. Редактиране на Hosts файла 
 

За да се блокира уебсайтът facebook.com, каквато 
задача бе поставена от ръководството на фирмата, се 
добавя следният ред в Hosts файла: 192.168.5.3 
facebook.com [7]. 

Когато някой от служителите се опита да отвори 
facebook.com, връзка няма да се осъществи, защото 
192.168.5.3 е IP адресът на локален компютър в мрежата, и 
компютърът се опитва да отвори сайта от локалния 
компютър. По този начин се блокира зареждането на 
facebook.com ефективно, лесно и бързо. 

Тази процедура може да се използва и за да се 
пренасочи уеб сайт към друг уеб сайт. Ако се пренасочи 
facebook.com към google.com, когато служител въведе 
facebook.com в адресната лента на браузъра, ще се окаже в 
Google. За целта първо, има нужда от IP адресa на Google. 
За да се намери, се използва командата ‘ping’ от Command 
Prompt. Въвежда се: ping google.com и се вижда IP адресът 
на Google. Добавя се следния ред към Hosts файла:  
172.217.17.174 facebook.com.  

Windows Firewall е защитната стена, която е в 
комплект с операционната система Windows. Тя следи 
както за външни мрежови атаки, така и за вътрешни. 
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Защитава компютъра до някаква степен. Винаги трябва да 
е активирана. Също така и да се следи за обновяване, за 
по-голяма сигурност. Показано е на фиг. 14. 

 

 
Фиг. 14. Windows Firewall 

 
След основните настройки за осигуряване на защита 

може да се конфигурират допълнителните такива, които са 
задължителни при равноправната локална мрежа. 
Реализира се ограничаване, поддръжка и наблюдение на 
мрежата. Отваря се Control Panel\User Accounts and Family 
Safety\User Accounts\Manage Accounts. 

След направата на администраторски акаунт се 
избира силна парола за използване и се извършват 
настройките на администратора. В този случай се 
ограничава потребителският акаунт да работи с програми, 
които му се позволят – чрез Control Panel\User Accounts and 
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Family Safety\Parental Controls\User Controls\Application 
Restrictions. Вижда се на фиг. 15: 

 

Фиг. 15. Application Restrictions 
 
Ограничаването във времето също е добър метод. 

Ограничава се използването на компютрите (с изключение 
на сървъра и тези, към които се свързват мобилните 
търговци през VPN) извънработно време. Това осигурява 
по-голяма защита и производителност на системите, а 
също така и цялостност на хардуера и софтуера. Показано 
е на фиг. 16.  



106 
 

Фиг. 16. Time control 
 
Заключение 
Проектирането и изграждането на локалната мрежа 

включва: изчисляване на IP адресите на компютрите, 
окабеляване и връзка през суичовете и рутера, софтуерни 
и хардуерни настройки и защитата на мрежата.  

Много важна е функционалната отговорност на 
администратора, който осигурява целостта на локалната 
мрежа, поддържа работоспособността на компютрите,  
следи за злонамерени атаки, редовното обновяване на 
софтуера и архивиране на данните. От изключителна 
важност е създаването на политика за сигурност и 
реализирането й от администрацията и служителите на 
фирмата. Ключов момент е документирането на текущото 
състояние на мрежата, промените, които се правят по нея и 
проблемите по сигурността, възникващи от това. 

Политиката за сигурност и правилата за защита не са 
фиксирани, те периодически се преразглеждат, допълват и 
обновяват, за да са готови да посрещнат новите 
предизвикателства пред сигурността. 

Главната цел на мрежовия специалист е 
непрекъснато да се грижи за повишаване устойчивостта на 
мрежата,  въпреки невъзможността за стопроцентова 
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защитеност. Изключенията и проблемите са в резултат от 
човешкия фактор, бъгове в софтуера и хардуерни дефекти. 
Задачата на специалиста по сигурността е да осигури 
защитата на системата и да я направи непривлекателна 
към потенциални зложелатели. 

Разгледаният подход за проектиране и изграждане на 
мрежата е приложим в практиката и това се доказва от 
внедряването и успешната й работа в реална фирма. 
Опитът би могъл да се използва при аналогични проекти и 
при изучаване от студенти и специалисти, които се 
интересуват от тези въпроси. 
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РАЗПОЗНАВАНЕ НА ТЕКСТОВА ИНФОРМАЦИЯ В 
ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ 

МРЕЖИ 
 

ЕРТАН ГЕЛДИЕВ ,  НАЙДЕН НЕНКОВ 
 

RECOGNITION OF TEXTUAL INFORMATION IN 
GRAPHIC OBJECTS THROUGH DEEP NEURAL 

NETWORKS 
 

ERTAN GELDIEV, NAIDEN NENKOV 
 

Abstract:Text-to-image recognition is a research area that is 
trying to develop computer systems with the ability to automatically 
read text from images or video with capabilities even in online mode. 
Conditionally, there are two tasks that are solved when recognizing 
text - its discovery and the second task is the conversion into text 
format. In the experiments, a dataset was created with about 
95,000,000 images generated with text with different font sizes, using 
all words taken from Bulgarian and English dictionaries. A deep neural 
network built with a structure based on "Handwritten Text Recognition 
with TensorFlow" with an extended model by the authors, created with 
the help of TensorFlow and Python, which recognizes the symbols 
and their order found in graphic objects. The Python implementation 
of EAST: An Efficient and Accurate Scene Text Detector is used to 
detect places in graphic objects where there is text. 

 
Keywords: Deep learning, Deep neural nets, RNN - Recurrent 

Neural Nets, Text recognition in images, TensorFlow 
 

Увод 
Разпознаването на текст в изображения е една от 

често възникващите задачи, при които се използват методи 
на дълбокото машинно обучение (Deep learning). 
Текстовите обекти могат да бъдат надписи, номенклатурни 
номера, цени и много други. Подобряване точността на 
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разпознаване е една цел, която би допринесла за развитие 
на тази технология. 

Поради разпространението на евтини цифрови 
фотоапарати и камери на  смартфони има значение при 
какви условия [11] е заснето изображението и освен това 
какви предположения можем и не можем да направим.  

Шум от изображение / сензор: Шумът от сензора от 
ръчна камера обикновено е по-висок от този на 
традиционния скенер. Освен това камерите на ниски цени 
обикновено интерполират пикселите на необработени 
сензори, за да получат реални цветове. 

Ъгли на гледане: Естественият текст на сцената може 
естествено да има ъгли на гледане, които не са успоредни 
на текста, което прави текста по-труден за разпознаване. 

Замъгляване: Неконтролираните среди обикновено 
имат замъгляване, особено ако крайният потребител 
използва смартфон, който няма някаква форма на 
стабилизация. 

Условия на осветление: Не можем да правим никакви 
предположения относно нашите условия на осветление в 
изображения на естествени сцени. Може да е почти тъмно, 
светкавицата на камерата да е включена или слънцето да 
свети ярко, насищайки цялото изображение. 

Разделителна способност: Не всички камери са 
създадени еднакво - може да имаме работа с камери с 
минимална разделителна способност. 

 Обекти без хартия: Повечето, но не всички хартии не 
отразяват (поне в контекста на хартия, която се опитвате да 
сканирате). Текстът в естествени сцени може да бъде 
отразяващ, включително лога, знаци и др. 

Непланарни обекти: Помислете какво се случва, 
когато увиете текст около бутилка - текстът на 
повърхността се изкривява и деформира. Въпреки че 
хората все още могат лесно да „откриват“ и да четат текста, 
нашите алгоритми ще се борят. Трябва да можем да се 
справим с такива случаи на употреба. 
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Неизвестно оформление: Не можем да използваме 
никаква априорна информация, за да дадем на нашите 
алгоритми „улики“ къде се намира текстът. 

Поради възможностите за  различни влияещи 
фактори, описани по-горе, построяването на дълбока 
невронна мрежа за откриването и разпознаването на текст 
е сложна техническа задача, защото проектирането ѝ би 
било свързано с взаимодействието при множество етапи и 
преходи на информацията през различни тръбопроводи. 

 
Основна част 
При търсене на текст в изображение можем условно 

да подразделим задачата на две главни подзадачи – 
откриване и разпознаване: 

 Първа подзадача - Откриване на текст в 
изображение. При търсенето в научна литература и други 
източници на информация на разработки за откриване на 
текст авторите се спряха на  разработките на EAST 
алгоритъма. Експериментите върху стандартни набори от 
данни, включително ICDAR 2015, COCO-Text и MSRA-
TD500, показват, че алгоритъм на EAST[1] значително 
превъзхожда най-съвременните методи за откриване на 
текст в графични обекти както по отношение на точността, 
така и на ефективността. Схемата на EAST FCN [1] (Пълна 
конвулюционна мрежа) на текст детектора е дадена на фиг. 
1. 
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Фигура 1. Структура на "Пълна конвулюционна невронна 

мрежа на EAST (FCN)" 
 
За реализирането на детектора на текст посредством 

EAST е използван Python код [2], публикуван от Adrian 
Rosebrock. 

Екранни снимки на откритите текстове в изображения 
посредством EAST могат да се видят на фиг.2: 
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Фигура 2. Екранни снимки на открити и изрязани по 
контурите изображения посредством софтуерната 
реализация на EAST 

 
За целите на изследването Python програмата на 

Adrian Rosebrock[2] е видоизменена да запазва всеки 
открит текст дума в отделен файл с разширение на снимка 
с цел разпознаване на текста. 

 Втора подзадача – Извличане на открития текст от 
снимка. За втория проблем разпознаване на намерения 
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вече в изображението текст посредством EAST има 
публикувани различни софтуерни решения като Tesseract 
OCR [9] , OpenCV [10] и други,  но които са  краен, т.е. готов 
за ползване софтуер за разпознаване на текст. При 
повечето от тях има обучен модел посредством дълбоки 
невронни мрежи, който може  да се използва  за 
разпознаване на текстовите символи. 

Решаване на подзадачата за разпознаване на текст 
Поради невъзможното намиране на дейтасет, 

съдържащ множество изображения с текстове на български 
език, генерирахме такъв на базата на думи от английско – 
български речник с около 950000 изображения но, с шрифт 
с голям формат. Всяко изображение представлява снимка с  
дума, взета от английско-български речник, свободно 
публикуван в интернет [4] или комбинации на цифри. 
Цветът на фона е бял, а шрифтът - черен. Структурата на 
дейтасета е подобна на IAM Handwriting Database 
използван от [3]. При IAM има изображения, получени 
посредством скенер на ръкописни думи на английски език. 
Генерирахме и така наречения words.txt файл, при който 
срещу името на файла на снимката стои текстът, който се 
съдържа. За разлика от IAM при нас не бяха въведени 
много параметри като осветеност, ъгъл на заснемане, 
големина на снимката в пиксели и други. При първия 
дейтасет генерирахме снимки 128x32 пиксела. Поради 
факта, че някои думи, използвани в речниците, са с повече 
символи първият дейтасет използва шрифт с големина 10 
пиксела. За изграждане на модел използвахме софтуера на 
Harald Sheidl [5] за трениране и обучение на дълбока 
невронна мрежа. 

Резултатите при изграждането на модела и в 
последващото разпознаване на текст бяха, че се 
разпознават единствено картинки и думи с подобна 
големина на шрифта и то с малка вероятност на точност. 
Поради тези причини генерирахме втори дейтасет със 
снимки на думи - черен текст на бял фон с четири различни 
големини на шрифта 24,26,28,32 (но само големи букви за 
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улеснение), като ползвахме шрифт Arial. Количеството 
снимки и думи стана около 950000, като всяка дума имаме 
срещана по четири пъти. Размерът на снимките в пиксели 
се получи според шрифта. Причината да се ползват само 
четири големини на шрифта е, че дейтасетът нараства 
количествено, а изследването се прави с учебна 
изследователска цел. За генерирането на изображения 
използвахме PIL библиотеката на Python. 

Ползвайки възможностите на дълбоките невронни 
мрежи, допълнихме съществуваща минимистична дълбока 
невронна мрежа с един конвулюционен слой CNN [3]. Тази 
минимистична невронна мрежа е  публикувана от Harald 
Scheidl и реализирана посредством Python и TensorFlow. 
Мрежата на Harald Scheidl съдържа 5 CNN слоя, 2 RNN 
слоя и Connectionist Temporal Classification (CTC) - изходен 
слой. След като на входа на допълнената мрежа с един 
конвулюционен слой подадохме всичките 950000 
изображения, създадохме модел за разпознаване на текст 
в изображения фиг.3. 

 

 
Фигура 3. Екранна снимка при създаване на модела при 

трениране на невронна мрежа с около 950000 
изображения с текстове 
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При тренирането и обучението на невронната мрежа 

се използва процесор Intel Core i5 второ поколение. 
Времето за обучение и създаването на модел беше около 
12 часа. 

При ползване на немодифицирания софтуер на Harald 
Scheidl [5] и ползване на IAM data set [6] генерирахме 
отново модел фиг. 4 с цел сравняване резултатите с нашия 
модел при разпознаване на думи при еднакви изображения, 
подадени на входа. 

 

 
Фигура 4.  Екранна снимка при създаване на модела при 

тренирането на невронната мрежа с IAM снимките и 
немодифцирания софтуер 

 
Дейтасетът на IAM за ръкописен текст съдържа 

форми на ръкописен английски текст, които могат да се 
използват за обучение и тестване на разпознавачи на текст 
на ръкопис и за извършване на експерименти за 
идентификация и проверка на писатели. Базата данни 
съдържа форми на неограничен ръкописен текст, които са 
сканирани с разделителна способност 300 dpi и са записани 
като PNG изображения с 256 нива на сивото. 
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На фиг.5 е показана схемата на невронната мрежа, 
публикувана от  Harald Scheidl[3] . 

 

 
Фигура 5. Офлайн система за разпознаване на ръкописен 

текст (HTR) на Harald Scheidl, като операциите са в зелено в 
невронната мрежа, а потокът на данни през невронната 

мрежа са в розово 
 

Невронната мрежа използва конволюционни невронни 
слоеве (CNN), рекурентни слоеве (RNN) и Connectionist 
Temporal Classification (CTC) . Може да опишем невронната 
мрежа като функция, която картографира картината като 
матрица М с рамери WxN към последователност от букви 
(c1, c2, …) които са букви между английските букви A до L. 
Използвайки генерирания дейтасет с български и с 
английски думи, създадохме модел по описаната схема на 
Харалд Шейдъл с добавен конволюционен слой и големина 
на входното изображение 256 на 64 пиксела. Променихме и 
файла charlist.txt, където се съдържат цифри, специални 
знаци и английските букви - малки и големи. В този файл 
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добавихме буквите от българската азбука от А до Я с голям 
формат и премахнахме малките английски букви.  

Конвулюционните слоеве служат за извличане на 
поредица от характеристики. Текстът се разпознава на ниво 
букви. Невронната мрежа NN може да се запише като 
математическа функция: 

NN: M→ (C1, C2, …, CN), 
където: 
M Є [W x N]         и            0<=n<=L 
Операции, които се извършват в невронната мрежа: 

Адриан Розенброк [2]  
CNN – Входното изображение попада в CNN 

слоевете. Всеки слой изпълнява три операции. Първо се 
добавя филтър на ядрото с големина 5x5 на първите 3 слоя 
и 3x3 на вторите 3 слоя. После има добавена non-linear 
RELU функция. И накрая, слой за обединяване обобщава 
областите на изображението и извежда намалена версия 
на входа. Изходящата карта на характеристиките е с 
размер 32x256. 

RNN – Тук е използван LSTM (Long Short-Term 
Memory). Изходът на RNN мрежите е с размер 32 x 82. 
Броят на големите букви в българския език и английския 
плюс цифрите и символите от клавиатурата прави 82. 
Времето или броят стъпки е 32. 

CTC:  докато обучава NN, CTC получава RNN изходна 
матрица и основния текст на истината и той изчислява 
стойността на загубата. Докато извежда, на CTC се дава 
само матрицата и тя я декодира в окончателния текст. 
Както основният текст, така и разпознатият текст могат да 
бъдат с дължина най-много 32 знака. 

 
Резултати: 
При подаване на входа на софтуера за разпознаване 

на текст на картинка, генерирана посредством програмата 
за редактиране на изображения Gimp с големина 512 на 
102 пиксела и шрифт сан шериф 38 на фиг.6 се вижда, че 
думата е разпозната. 
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Фигура 6. Разпознаване на дума в картинка генерирана 

посредством програма Gimp 
 

Ако същата картинка с текст „УНИВЕРСИТЕТ“ се 
изреже около текста и преоразмери на 256 на 35 пиксела, 
вероятността на разпознаване спада на 0.097 - фиг.7. 

 
Фигура 7. Разпознаване на снимка с по-малки размери 
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При шрифт Arial с големина 32, с който е обучен 
моделът на фиг. 8 вероятността се покачва на 0,58. 

 

 
Фигура 8. Разпознаване на снимка с размери подобни на 

генерирания дейтасет 
 
При снимка, направена с мобилен телефон с камера 

13 мега пиксела под ъгъл - фиг. 9 - вероятността за 
разпознаване спада на едва 0,26. Следва да се отбележи, 
че моделът е обучен с черни букви на бял фон. При снимка, 
генерирана с Gimp - английска и българска дума на фиг.9 
резултатът е с вероятност 0,01, т.е. много ниска. Ако 
снимката е текст само на български език - фиг. 9 - то 
вероятността е 0,07 и е разпозната думата „КЪЩА“. 
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Фигура 9. Три вида снимки направени посредством мобилен 

телефон с 13-мегапикселова камера горе и генерирани с 
Gimp 

 

При сканиран текст („процедурата“) на български език 
с резолюция 600x600 пиксела и големина след изрязването 
по контурите 128x27 пиксела – фиг. 10 - получаваме 
вероятност 0,06. В случай, че входящата картинка („basic“) 
– фиг.10 - сканирана със скенер с резолюция 600x600 
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пиксела и 34x17 пиксела по контурите, но която е сканирана 
с малка ротация, резултатът е с вероятност 0,04899549. 
При сканиране на дума (Libraries) – фиг.10 – на английски 
език с резолюция 600x600 пиксела и големина 72x28, 
пиксела резултатът отново е с много малка вероятност. 

 

Фигура 10. Разпознаване на текст в картинки с модел от  
модифицирана невронна мрежа 

 
Ако отново на горната входяща картинка (Libraries) - 

фиг. 11 - разпознаем текста посредством генерирания  
модел с IAM и оригиналният софтуер [9] на Harald Scheidl 
то вероятността е 0.41: 
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Фигура 11. Разпознаване на текст на английски посредством 
генериран модел с IAM дейтасет и софтуер на Harald Scheidl 

 

При сравняване на двата модела по критерий - 
вероятност за разпознаваемост, се вижда, че моделът на 
Harald Scheidl е по-успешен. Вероятната причина за тази 
разлика може да бъде, че генерираният дейтасет е с 
идеални снимки, докато полученият при обучението на 
невронната мрежа модел с IAM дейтасет е със сканирани 
изображения от ръкописни текстове с всякакво качество, 
понякога доста нечетимо. 

 
Заключение 
При търсенето на методи посредством невронни 

мрежи в публикуваните източници се оказва, че почти 
винаги се употребява публикуван готов модел, посредством 
който с няколко команди на програмни езици, например 
Python се  разпознава текст в изображение. Не е известно 
как точно е получен моделът или не се дават насоки на 
генериране на собствени такива. В статията е ползвана 
минималистичната невронна мрежа, създадена от Harald 
Scheidl [2], която е допълнена с един конвулюционен слой, 
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поради по-различните размери на входните изображения. 
Променени са размерите и на RNN, поради разликата, 
която се получава при премахване на малките английски 
букви и добавянето на големите български букви от 
азбуката.  

Минималистичната невронна мрежа използвана за 
изграждане на модел за разпознаване на текст в 
изображения, може да се надстройва със съответния брой 
конволюционни и обединяващи (pooling) слоеве и 
съответна бинарна нормализация. При това надстройване 
трябва да се пресмятат точно дименсиите на ядрата, както 
е споменато в [12]. Това е и направление за бъдещи 
изследвания с цел още по-голямо подобряване точността 
при разпознаването. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ETHEREUM УМЕН ДОГОВОР 

(SMART CONTRACT) В АПЛИКАЦИЯ ЗА 
СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ 

 
РАДОСТИНА ДИМОВА 

 
 

IMPLEMENTATION OF ETHEREUM SMART 
CONTRACTS FOR A CAR SHARING PLATFORM 

 
RADOSTINA DIMOVA 

 
Abstract:   A way to enable full decentralisation in our P2P-

oriented economy are ‘Smart Contracts’,a term coined by Nick Szabo. 
These smart contracts enforce a set ofpredefined rules which are 
coded as logic to orchestrate agreement between different entities. 
.The current implementation makes the use of smart contracts 
deployed on the Ethereum blockchain that provides full-fledged car 
sharing functionalities along with various countermeasures to tackle 
malicious behaviour. 

 
Keywords: Blockchain, Encryption, Distributed Ledger, 

Ethereum Virtual Machine, Smart Contract, IoT 
 
 
Бурното развитие на дигиталните технологии ги 

превърна в неизменна част от живота на обикновения 
човек. С дигитализирането на света въпросът за  
запазването на неприкосновеността на личното 
пространство и конфиденциалност все по-често се 
разглежда като основна заплаха за потребителите. С 
дигитализирането и на най-простите устройства в бита се 
появиха множество съображения, свързани с нивата им на 
сигурност. 

Блокчейн решава много от тези общовалидни 
проблеми, предоставяйки допълнителни нива на сигурност, 
удобство, бързина и ниска цена за използване.  
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Блокчейн технологиите успешно са внедрени в сфери 
като онлайн плащания, интернет на нещата (IoT), 
разпределени системи, маркетинг. Това прави технологията 
много популярна, защото предоставя нов инструмент за 
решаване на проблеми по изцяло нов начин, който е бил 
непознат доскоро. 

Blockchain, термин, получен от английските думи block 
(на български: блок) и chain (на български: верига), е метод 
за съхранение на информация в компютърна мрежа, който 
представлява непрекъснато растящ списък от компютърни 
записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и 
кодирани криптографски.  

Основата на всички blockchain и криптографски 
технологии е peer-to-peer мрежата. Мрежата peer-to-peer не 
изисква посредник. Вместо това, тя използва разпределена 
книга за обработка на транзакции. Всеки компютър, който е 
част от мрежата, поддържа копие от регистъра и 
транзакциите се добавят системно към книгата. Невероятно 
трудно е да се промени счетоводната книга, след като тя е 
написана, защото това би наложило да се промени копието 
на книгата на хиляди компютри в мрежата peer-to-peer.  

Най-успешната имплементация на блокчейн е 
протоколът на биткойн, който вече успешно е внедрен като 
платежно средство в сферите на онлайн търговията и  
услугите. 

Ethereum е втората по големина криптовалута в света 
след Bitcoin. Също така е много различна от Биткойн в 
структурата и предназначението си. Ethereum не се развива 
само като валута. Неговата иновация се крие в отварянето 
на блокчейн до разработването на различни приложения 
извън валутите и финансите. 

Разработчиците на Етериум създават софтуер върху 
блокчейн платформата на Ethereum и използват 
разпределения регистър на мрежата, за да осигуряват 
доверие за всички видове приложения. Тъй като 
блокчейнът Ethereum е децентрализиран, след като 
разработчикът е създал приложението, то не може да бъде 
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променяно, от който и да е орган. Това приложение живее 
толкова дълго, колкото блокчейнът Ethereum съществува. 

Тази функционалност има огромни възможности за 
употреба -  за споразумения, договори и условни сделки. Те 
могат да бъдат програмирани, автоматизирани и записани, 
така че нито една от страните да не може да мами. 
Използването на blockchain за такива транзакции и 
договори изгражда доверие, защото партньорската мрежа 
проверява цялата информация и не позволява промени 
след това. 

Според създателя на Етериум блокчейна Виталик 
Бутерин има три типа приложения на Ethereum:  

• Финансови приложения - хеджиращи договори, 
спестовни портфейли, завещания  

• Полуфинансови приложения - приложения, които 
изискват заплащане при извършване на определена 
задача, която не е от финансово естество, напр. решаване 
на математически проблеми  

• Нефинансови приложения - децентрализирано 
управление, гласуване 

Най-популярното приложение Ethereum протоколът в 
днешни дни е свързано с използването на т.нар. „Умни 
договори“, термин, въведен от Ник Сабо през 1997 г. Тези 
интелигентни договори налагат набор от предварително 
определени правила, които са кодирани като логика, за да 
организират споразумение между страните. Сабо предлага 
цифрова система за сигурност на автомобили, използващи 
тези смарт-договори, но поради липсата на цифрова 
инфраструктура по това тази система не е постижима. 
Години по-късно, с появата на криптовалути като Bitcoin и 
Ethereum визията на Сабо става постижима. 

Това е самоизпълняем компютърен код, който се 
записва в блокчейн - децентрализирана верига от блокове, 
съхранявани на множество компютри. Той дава възможност 
за обмяна на активи - пари, акции и други видове 
собственост - директно, без участието на трети лица. В 
договора са посочени всички условия на сделката, които се 
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изпълняват автоматично, съобразно предварително 
зададени функции при настъпването на определено 
събитие и са необратими. 

Сериозен напредък по отношение на „Умни договори“ 
обаче настъпва с изобретяването на блокчейн 
технологията, която позволява прехвърлянето на активи в 
рамките на една разпределена сред участниците система, 
без да има нужда от посредник.  

Използвайки тази технология, ще създадем сигурен 
умен договор в рамките на блокчейн-платформата на 
Ethereum, който позволява на потребителя да споделя 
личния си автомобил. Умният договор ще извърши целия 
процес на наемане на автомобил, включващ всички стъпки 
от резервация до плащане и предотвратяване на измами. 
Преглед на интелигентния договор: 
 

1. Собственикът на автомобила създава смарт-
договора върху блокчейн и депозира стойност 5 
етера в него. 

2. Клиентът (потребителят, който иска да наеме 
колата) определя броя на дните, за които желае да 
наеме колата, и изпраща заявка за наемане на 
автомобила, като също депозира 5 етера в 
създадения смарт договор.  

3. Собственикът и потребителят постигат взаимно 
споразумение относно детайлите за резервация като 
място за получаване, цена и брой дни.  

4. След като детайлите са обсъдени, собственикът 
подписва данните за резервацията, използвайки 
своя частен ключ, и ги криптира, като използва 
публичния ключ на клиента. Веднъж шифровани, 
изпраща тези данни за съхранението на 
интелигентен договор и позволява на клиента да 
получи достъп до автомобила. Криптираните 
детайли, съхранени в интелигентния договор, могат 
да бъдат достъпни до  клиента и дешифрирани с 
помощта на неговия личен ключ.  
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5. Клиентът получава достъп до автомобила и го 
използва за определения период от време. Когато 
пътуването му приключи, клиентът прекратява 
процеса на наемане на автомобил и предава колата 
на собственика на уговореното място.  

6. След като процесът приключи, и собственикът, и 
клиентът могат отделно да изтеглят своите депозит 
и такса. 

 
Функционални изисквания: 

1. Целият процес на резервация и плащане да се 
осъществява по сигурен начин. 

2. В случай, че клиентът не е легитимен, той може да 
бъде санкциониран и общият депозит да бъде 
върнат на собственика. Обратното също е валидно, 
в случай че собственикът е злонамерен. 

3. Възможност за анулиране - достъп към колата се 
дава само след като собственикът го позволи. 

4. В случай, че клиентът задържи автомобила за по-
дълго време от определеното, да има подходяща 
функционалност за удържането на допълнителна 
сума от депозита на клиента и превеждането ѝ на 
собственика. 

5. Съхраняване на криптираните данни за 
резервацията, така че клиентът да има достъп и да 
ги декриптира, когато се изисква. 
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Фиг. 1: Функционална диаграма на умния договор. 

 
 
Същинската разработка на умния договор ще бъде 

осъществена с програмния език Solidity. 
Solidity е статично типизиран език, създаден за 

разработване на интелигентни договори, работещи на 
виртуалната машина Ethereum. Интелигентните договори 
са програми, които се изпълняват в Ethereum мрежата, 
където никой няма административни правомощия. 

За имплементацията на умния договор ще се спазват 
следните изисквания: 

1. Функционалност за анулиране на резервация. 
2. Допълнителни мерки в случай на измама. 
3. Изчисляване на допълнителни разходи в случай, че 

клиентът задържи автомобила за допълнително време. 
4. Функционалност, позволяваща на собственика да 

позволи на клиента да получи достъп до автомобила. 
Логически, умният договор ще бъде структуриран по 

начина, представен в следния кодов блок. 
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Прилагане на умния договор в блокчейна: 
Owner Deploys Contract        // създаване на договора 
  if Deployment successful then      // ако създаването е успешно 
    Customer Requests for Car Booking // клиентът иска да наеме 
автомобила 
      if Request successful then      // ако наемането е успешно 
          currentDriverAddress ← cAddress // шофьор = клиент                           
                         
          cDeposit ← x Ether        // клиентът депозира 
          oDeposit ← x Ether        // собственикът депозира 
          Agree on booking details(BD) // взаимно съгласие 
          Encrypt BD and store // криптиране на детайлите по резервация 

 if Owner allows car usage then // ако собственикът позволи 
        if Owner wants to cancel then // ако клиентът откаже 
          goto Algorithm 2; // следващ алгоритъм 
         if Customer accesses car then // ако клиент заяви кола 
           if Customer cancels then // ако клиент откаже 
              goto Algorithm 2; // следващ алгоритъм 
           Use Car;  // използване на колата 
           End Usage; // край на използването 
           Owner withdraws earnings;// собственикът тегли печалба 
           Consumer withdraws deposit; // клиент тегли депозит 
              if Extra time then // ако е нужно допълнително време 
                goto Algorithm 3; // отиди на алгоритъм 
              else 
                  if Customer cancels then // ако клиент откаже 
                    goto Algorithm 2; // алгоритъм 2 
                  else 
                    if Owner cancels then // ако собственик откаже  
                      goto Algorithm 2; // алгоритъм 2 
                      Customer withdraws total deposit; // клиент изтегля депозита 
си 
Restart if deployment fails. // повторно започване при проблем 

 
Функционалност за отмяна на резервацията: 

procedure CANCELLATION 
  currentDriverAddress ← cAddress // присвояване на настоящия адрес 
  cBalance ← consumer balance // баланс на клиента 
  oBalance ← owner balance // баланс на собственика 
  cDeposit ← consumer deposit // клиентски депозит 
  oDeposit ← owner deposit // депозит от собственика 
  Owner Allows Car Usage: // собственикът позволява използването на 
колата 
  if consumer accesses car & cancels booking // ако клиентът заяви колата и 
откаже резервацията 
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  then 
    x ← clientDeposit − penalty // х: депозит - наказания 
  ownerBalance ← balance + x // баланс на клиента + х 
  return true 
  if owner cancels booking then // ако собственикът отмени резервацията 
    x ← oDeposit − penalty // х: депозит - наказание 
    cBalance ← cBalance + x 
    return true // истина 
  if consumer cancels & does not access then // ако клиентът канселира и не 
заяви автомобила 
  return true // истина 
  Owner Does Not Allow Usage: // не е позволен достъп  
  if owner cancels booking then // ако собственикът канселира 
резервацията 
  oBalance ← oBalance + oDeposit // баланс на собственика = баланс на 
собственика + депозит на собственика 
  cBalance ← cBalance + cDeposit // баланс на клиента = баланс на 
клиента + депозит на клиента 
  return true // истина 

 
Окончателният интелигентен договор може да бъде 

оценен по два основни критерия, а именно: 
1. Свойствата за сигурност и поверителност, които 

изпълнява. 
2. Общите разходи за разполагането и използването 

му в блокчейна на Ethereum. 
Основните разходи за внедряване на договор могат 

да бъдат изчислени чрез комбиниране на следното: 
• Разходите, свързани със съхранението на кода на 

договора (200 газ на байт). 
• Допълнителни разходи за съхранение на данни по 

договора (20000 газ на 256 битова дума). 
• Всяка транзакция има базова цена от 21000 газ, а 

32000 газ трябва да бъдат платени за транзакция CREATE 
(разгръщане на нов договор). 

Разходите за изпълнение на всяка транзакция могат 
да бъдат изчислени, както следва 

• Базовата цена на всяка транзакция (21000 газ). 
• Цената за съхранение на 256-битова дума в смарт 

договора (20000 газ) 
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• Разходите за редактиране на данни, съхранени в 
интелигентния договор (5000 газ). 

• Цената за извършване на транзакционен разговор, 
която съдържа някаква стойност в етер (9000 газ). 

В заключение, представеният интелигентен договор 
притежава всички основни функционалности, които 
вероятно присъстват в пълноценна платформа за 
резервации и плащания, като дава възможност на човек да 
споделя личен автомобил с друг непознат потребител  без 
да се притеснява от злоупотреба с личните му данни и 
финанси. По този начин се премахва необходимостта от 
доверена трета страна (TTP).  

Интелигентният договор отговаря на повечето от 
изискванията за сигурност и поверителност на SePCAR и  е 
възможно да бъде използван за приложения в реалния 
свят, като например системи за споделяне на автомобили. 
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