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Уважаеми читатели имаме удоволствието да Ви 

информираме, че по инициатива на управителският съвет 

на „Знание и бизнес“ ООД е лицензирано издателство 

„Знание и бизнес“ на научно списание Икономика и 

компютърни науки. 

Нашата теза е, че информационните технологии 

намират приложение във всички области на човешката 

дейност. Ето защо и научното списание Икономика и 

компютърни науки е отворено за публикации от различни 

области на науката и практиката. 

Убедени сме, че публикациите от списанието ще 

съдействат за обогатяване на научните знания, както и 

повишаване на ефективността от използване на 

информационни технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение:  проф. д-р ик. н. Петко Щ. Илиев 
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Проф.д-р ик.н.Петко Щерев Илиев е завършил 

Икономически университ – Варна  1962г. Постъпил е на 

научна работа през 1971год. в Икономически 

университет Варна. Преподаавател в 

кат.“Информатика“ 1971 – 2005г. Ръководител катедра 

“Информатика“ (1990-1993),(2003-2004), 

Зам.ректор1980-83; 1989-1992.,  Гост професор от 2005 

и понастоящем  в Икономически университет.  

Докторска дисертация:“Проблеми на изграждане на 

интегрирана информационна система за оперативно управление на 

стокопридвижването във вътрешната търговия“, СНС при ВАК, София (1976). 

Дисертация за степен доктор на науките: “Бездокументални информационни 

системи – теоретични и приложни проблеми (на примера на туризма в България), 

СНС при ВАК, София(1989). 

Основни научни интереси: Берздокументални информационни системи,  

Електронен бизнес. Стратегии за електронен бизнес, Виртуални системи.  

Богат административен и научен опит в бизнеса, образованието и 

обучението. 

 По настоящем: 

Ръководител на Институт за електронен бизнес и култура с Професионален 

колеж „Бизнес и култура“; 

Ръководител  на “ Знание и бизнес“ ООД с Център за професионално 

обучение“Знание и бизнес“; 

 Гл.редактор на: Издателство “ISBN-Знание и бизнес“ .  

       Научно списание “ISBN - Знание и бизнес“  

 ОСНОВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН  И ОБЩЕСТВЕН АНГАЖИМЕНТ - 

АКТИВНО И ЕФЕКТИВНО УЧАСТИЕ В ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА  

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ВИРТУАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА. 
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕНДЕНЦИИ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Автор: проф.дин Петко Щ. Илиев 

В доклада се интерпретира въздействието на Информационните технологии 

върху обществените системи. Според автора, въздействието се осъществява , 

целенасочено, планомерно и с обществена и институционална  подкрепа.Този 

процес от научна гледна точка е дефиниран в три измерения: 

 Информационно общество; 

 Информатизация; 

 Виртуализация. 

В контекста на световните проблеми определено място заемат постиженията 

на кибернетиката и информатиката, доминиращи при функционирането на 

икономиката, културата, образованието, здравеопазването и други направления. 

Тези постижения са с наименование "Информационни технологии" , като 

обобщаващо понятие. 

В резултат на информационните технологии настъпиха съществени 

изменения в организацията и статуса на икономическите обекти и субекти, като 

компоненти на архитектурата на световната икономика. В тази връзка, научното 

изследване и интерпретиране привлича вниманието на читателя към част от 

явленията и процесите в световната икономика, настъпили под въздействие на 

информационните технологии. Въздействието на Информационните технологии  се 

осъществява, чрез основните явления и процеси :  

• информационно общество; 

• информатизация; 

• виртуализация. 

Базирайки се на тезата, че информационното общество е етап от развитието 

на цивилизацията, приемеме че, "Информационното общество е качествено нова 

структура, организация на обществени отношения, основани на глобалния достъп и 
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използване на информация, комуникационни мрежи и услуги без национални, 

географски или други ограничения за обмен на информация за научни, духовни, 

културни и други постижения" 

Ако обобщим всичко написано от социолозите и футуролозите от 60-те до 

90-те години на XX в. по повод информационното общество, можем да си 

представим базовите черти на този тип социална организация по следния начин: 

1) Определящ фактор на обществения живот като цяло се явява научното 

знание. То измества труда (ръчен и механизиран) като фактор на стойността на 

стоките и услугите. Икономическите и социалните функции на капитала 

преминават към информацията. Като следствие, ядро на социалната организация и 

главен социален институт става научно-изследователския институт: като център за 

производство, преработка и натрупване на знания. Промишлената корпорация губи 

доминиращата си роля. 

2) Нивото на знания, а не собствеността става определящ фактор за социална 

диференциация. Делението на "имащи" и "нямащи" придобива принципно нов 

характер: информираните образуват привилегирован слой, а "новите бедни" са 

неинформираните. Като следствие огнищата на социални конфликти се преместват 

от икономическата сфера в сферата на културата. Резултат от борбата и решаването 

на конфликтите е развитието на нови социални институти и упадък на старите. 

3) Инфраструктура на информационното общество е новата "интелигентна", 

а не "механичната" техника. Социалната организация и информационните 

технологии образуват "симбиоза". Обществото встъпва в "технотронна ера", когато 

социалните процеси стават програмируеми... Информация в съвременното 

общество има много и тя играе колосална роля. За да разберем същността на  

информацията  и защо тя играе толкова важна роля в съвременната епоха, е нужно 

ясно да се различат съобщение (или послание), интерпретация (или възприятие) и 

комуникация. Съобщението (message) е "вещ", т.е. предаван продукт на 

интелектуалната дейност на човека; интерпретацията е "мисъл", т.е. придобивано 

знание; комуникацията е само операция по предаване, транслация. Но в 
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съвременното общество именно тази операция на предаване е определящото, 

доминиращото звено в триадата "съобщение - комуникация - интерпретация". 

Друг основен  процес  на съвременната архитектура на икономиката е 

информатизацията . 

В теорията този процес  се представя като: "Организиран социално-

икономически и научно-технически процес по създаване на оптимални условия за 

удовлетворяване на информационните потребности и реализация на правата на 

гражданите, властите и организациите"
1
. Според авторите развитието на процеса по 

информатизация се развиват с високи темпове. Той е лавинообразен, като "обемът" 

на знанията ориентировъчно се удвоява по следния начин: 

 до 1900 г. – на всеки 50 години; 

 до 1950 г. – на всеки 10 години; 

 до 1990 г. – на всеки 5 години; 

 след 1990 г. – ежегодно. 

Информатизацията се интерпретира като глобален процес на активно 

формиране и широко мащабно използване на информационните ресурси
2
. Тя е 

сложен социален процес, който е свързан със значителни изменения в живота на 

населението. Този процес изисква сериозни усилия в няколко направления: 

преодоляване на компютърната неграмотност, формиране на култура в 

използването на новите информационни технологии, както и осъзнаване на 

потребностите от услугите на ИТК и др. 

За да се диференцират механизми , които движат този процес, същите се 

интерпретират на : технологични и приложни. 

 Технологичните решения обобщено могат да се представят: 

• персонален компютър; 

• мрежи; 

• Интернет; 
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• хипертекст; 

• мултимедия; 

• мобилни комуникационни устройства. 

От приложна гледна точка могат да се посочат следните области, в които 

информатизацията има трайни резултати: 

• административно обслужване; 

• бизнес администрация; 

• електронна търговия; 

• образование; 

• електронен бизнес; 

• социална сфера; 

• културен сектор. 

Виртуализация 

Виртуализацията е процес, възникнал в резултат на компютъризацията, 

която се е утвърдила в резултат от информатизацията. За разлика от приетите тези 

за информационното общество и информатизацията, виртуализацията е 

сравнително нов проблем, по-малко представян на публично обсъждане. Затова 

интерпретацията на тема виртуализация изисква строго научен подход, чрез който 

да се обоснове възприетата теза, а в определени случаи и да се възприеме 

понятието "виртуализация". За целта е добре се позовем на философията, която 

представя убедителни доводи за онтологичните
3
 и епистемологичните

4
 процеси в 

съвременността. 

В тази връзка можем да се позовавем и да интерпретираме резултатите от 

научното изследване на въпроса за "социалния и онтологическия статус на 

философа в епохата на PRa", където се разглеждат гносеологическите въпроси, 

свързани с виртуализацията. Съгласно философската теза, налице е "рязка 

                                                           
3
 Онтология – концептуален информационен модел, които описва нещата, съществуващи в дадена 

предметна област – това са понятия, свойства, факти, правила и връзки (http://bak.dobri.buz/). 
4
 Епистомология – наука за познанието. Тя изследва как опознаваме нещата, какви са границите на нашето 

познание и доколко можем да препишем достоверността на това наше знание (http://wikipedia.org/). 
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интензификация на всяка промяна..., това означава постоянен процес на 

разрушаване и създаване. Ускоряването на процеса по генериране на знания 

предполага постоянно излизане отвъд вече създадените граници. Иновацията се 

превръща в ключов елемент на пазарният механизъм, глобалният капитал печели 

вече не от еднотипното и стандартното, а от различното и разнообразното"
5
. 

Съществено влияние в научната теория оказва отхвърлянето на 

философската теза за теорията на отражението и твърдата реалност за 

взаимоотношението между база и настройка и утвърждаване на философската теза, 

че  "не реалността твори идеите, а идеите творят света"
6
. Според нас особено 

полезни за практиката са изведените разсъждения за особеностите в съвременният 

свят, появили се под въздействието на информационните технологии. По-

конкретно "нарастване на ролята на символно-образния свят и на глобалното 

моделиране на възприятията с всички средства на маркетинга, пропагандата, 

пъблик рилейшънса, политическите комуникации, медиите и психологическата 

война. В огромния свят от безбройни текстове и информационни потоци всичко се 

възприема опосредствено, а не чрез непосредствените взаимодействия. Малкият 

свят на човека се сблъсква с огромния глобализиран свят, доставен информационно 

до него с всички възможни средства: от сателитната телевизия и Интернет до 

мобилните телефони и видеовръзки". Реалността, според автора, "е опосредствана 

от комуникациите, трансформирана и дефинирана чрез тях". Съвременната 

действителност е "един идеологически, медийно-културен свят. В него са важни не 

материалните активи, a идеите, които можем да въплътим в тях."
7
. 

В съвременният свят "човек все повече взаимодейства с образи и симулации, 

а не с реални обекти, за разлика от аграрната цивилизация на селскостопанския 

труд или индустриалното общество. Целият свят на човека - работник на знанието 

                                                           
5
 Проданов, В. Онтологично-епистомологични оптики в събитието на съвременността. // Сборник научни 

изследвания. Virtual center. София: БАН, 2005. 
6
 Проданов, В. Онтологично-епистомологични оптики в събитието на съвременността. // Сборник научни 

изследвания. Virtual center. София: БАН, 2005. 
7
 Проданов, В. Цит. Съч. 
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или интелектуален работник се превръща в потоци от символи и знания, а не 

взаимодействия от реални обекти. На тази основа се променя и философията на 

епистомологията от реализъм към конструктивизъм"
8
. 

Съществен проблем, свързан с разкриване същността на процеса на 

виртуализация, е интерпретиране на тезата за виртуалната реалност, която според 

нас трябва да се приеме за методологична база. В това направление внимание 

трябва да се  обърне на интерпретациите по архитектониката на виртуалната 

реалност
9
. На първо място се извеждат основните принципи на виртуалната 

реалност: 

1. Изместване на националното от глобалното. 

2. Изтласкване на производството от информацията. 

3. Доминиране на културното над социално-институционалното. 

4. Информационното общество се доминира като постиндустриално. 

Виртуалната реалност, според философската теза "е предимно продукт на 

компютърната техника, която изгражда тримерна реалност, създаваща ефект на 

действително присъствие и възможност за взаимодействие с обектите, които са в 

нея. Виртуалната реалност съществува в киберпространството, в което 

доминиращи са логико-езиковите аперцитивни
10

 структури на информацията. 

Виртуалното е сложен процес на психическо, духовно и технологично 

възприемане, в който се проявява неговата сложна онтологична природа. 

Характерно за виртуалната реалност е, че съобщенията все повече имат характер на 

аналитично експертно мнение, в резултат на което информационната среда на тази 

реалност се заема все повече с нарастващи дялове от тривиален и дискурсивен
11

 

опит. 
                                                           
8
 Проданов, В. Цит. Съч. 

9
 Цацов, Д. Към архитектониката на виртуалната реалност. // Сборник научни изследвания „Онтологично-

епистомологични оптики в събитието на съвременността”.Virtual center София: БАН, 2005. 

10
 Аперцепция ("при" и "разбирам") – възприятие, при което става узнаване въз основа на по-рано 

придобити представи; възприемане, схващане в зависимост от личния опит на възприемащия. Осъзнато 
възприятие за разлика от неосъзнатото. Философски речник. http://philosophy.evgenidinev.com/apperceptio/ 
11

 Дискурс – книжовно слово, разказ; говорене, реч, език. Процес на създаване на текст; словесен израз на 
мисълта. Способност за разбиране... Философски речник, http://philosophy.evgenidinev.com/discursus/ 
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Тази особеност се явява фактор в трансформирането на традиционното 

разбиране за власт и собственост. В индустриалното общество властта е свързана 

със собствеността върху материалните средства за производство. В 

информационното общество властта се детерминира от интелектуалната 

собственост, във вид на търговски марки, патенти, авторски права и др. Именно 

тази особеност налага и нов ред. Така виртуалната реалност осигурява възможност 

за рационално производство, базирано на знание."
12

 

Към тази интерпретация следва да се обръщаме с внимание, както и при 

формулиране на тезите за виртуализация в бизнеса, защото все още в подобни 

публикации доминират резултатите от информатизацията, т.е. резултатите от 

информационните технологии. В изследването ще направим опит за извеждане на 

тези, които да представят информационното общество като доминиращ етап в 

развитието, постигнат в резултат на информатизацията, която поражда 

виртуализация. 

Според философите тази виртуална среда създава мрежи с нова идентичност, 

виртуален слой, който не носи белезите на национални, етнически или културни 

характеристики. Особеност, която следва добре да се познава както от средите на 

бизнеса, така и от политиците. По-конкретно националното се измества от 

глобалното. Това означава, че не може да се прилага протекционизъм в 

икономиката, а е необходимо да се следва принципът за "глобалното". 

При  синтез на трите процеса–информационно общество, информатизация и 

виртуализация, се формира логически тезата:  Виртуалната среда е резултат на 

информатизацията, която се утвърждава в етапа на информационното общество. 

Виртуалната среда създава мрежи с нова идентичност, виртуален слой, който не 

носи белезите на национални, етнически или културни характеристики. 

Определящ фактор на обществения живот като цяло е научното знание, 

което измества труда (ръчен и механизиран) като фактор на стойността на стоките 
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 Дискурс – книжовно слово, разказ; говорене, реч, език. Процес на създаване на текст; словесен израз на 
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и услугите. Икономическите и социалните функции на капитала преминават към 

информацията. Като следствие, ядро на социалната организация, главен социален 

институт става университетът. Той се превръща в център за производство, 

преработка и натрупване на знания, а промишлената корпорация губи 

доминиращата си роля. 

Основните тези, излагани в доклада, могат да се обобщят по следния начин: 

1.В условията на информационното общество се осъществява преходът от 

хартиени към електронни носители на информация. 

2. Възникват общества, в които хората учат и обменят информация, без да се 

откъсват от своята работата и семействата си и без да зависят от времето и 

разстоянията" . 

3.В новото глобализирано информационно общество на XXI век чрез 

Мрежата се преодоляват всякакви социални и регионални граници, както и 

всякакви различия между хората (възрастови, социални, полови и др.). Важна е и 

инициативата "Образование за всички при наличие на Интернет". Изразът 

"образование за всички", възприеман първоначално като трудно осъществима 

мечта, става известен след световната конференция, проведена в Тайланд  през 

1990 г., съгласно програмата за развитие на ООН, ЮНЕСКО, Организацията за 

семейно планиране, УНИЦЕФ и Световната банка. 
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Таблица 1 

Статистически данни за активността на членовете на цивилизацията 

в основните географски центрове към 30.12.2008 год.
13

 

 

Държава Потребите

ли на Интернет 

Население Дял 

Китай 179.7 млн. 1 321 851 888 13.59 % 

САЩ  163.3 млн. 299 598 000 54.51 % 

Япония 60.0 млн. 127 000 000 47.24 % 

Германия 37.0 млн. 82 460 000 44.87 % 

Англия 36.7 млн. 60 776 238 60.39 % 

Франция 34.0 млн. 61 400 000 55.37 % 

Индия 32.1 млн. 1134809388 2.83% 

Русия 29.0 млн. 142 200 000 20.39 % 

Бразилия  27.7 млн. 190 010 674  14.58 % 

Южна Корея 27.3 млн. 48 289 037  56.53 % 

България 2.6 млн. 8 800 000 33.80% 

 

Активността в страната възлиза на 33,8%. За сравнение през 2000 г. интернет 

потребителите са били 430 000, или 5,4% от българите, при 2,2 млн., или 28,5%, за 

2007 г. Към 30.12.2008 г. те са 2 595 600. В световен мащаб интернет потребителите 

на планетата вече са достигнали 1,7 млрд., от тях 738 млн. са от Азия, а от 

останалата част от планетата – 995 млн. (по експертни данни към 30.09. 2009 г.) . 

Съществен проблем във връзка с информатизацията е интегриране на 

системите от публичния сектор: данъчна администрация, битови услуги, правни 

услуги, гражданско състояние. Все още масова е практиката, да се изискват 

документи (удостоверения) за гражданско и имуществено състояние, фирмени 
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данни и пр., за които информацията се съдържа в БД и органите, които се нуждаят 

от тези данни могат да ги получат директно. 

По неофициални данни оборотът на българските онлайн магазини през 2008 

г. е бил около 60 милиона лева
14

. Едва 1/3 от българите пазаруват през интернет, 

показват проучвания на Евробарометър. 66% от българите заявяват, че не 

извършват финансови транзакции в Мрежата, което ни отрежда първо място в ЕС 

по скептицизъм относно онлайн разплащанията. За сравнение, средно 42% от 

гражданите на общността заявяват, че не извършват финансови транзакции по 

Интернет, въпреки че средно 48,5% от домакинствата в ЕС разполагат с 

широколентова интернет връзка. Данните за 2009 г. са оптимистични относно 

оборота, който се очаква да бъде реализиран. 

В България активно се работи по развитието и утвърждаването на 

информационното общество. В тази връзка е приета Национална програма за 

ускорено развитие на информационното общество в Република България. 

Правителството ни, поемайки отговорността за постигане на целите, залегнали в 

Лисабонската стратегия и Инициативата i2010, определя Информационното 

общество (ИО) за приоритет в своята Програма на стратегията "Правителство на 

европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност", както 

и в националите стратегически документи до 2013 г. Следвайки стратегическите 

цели, изготвени от българското правителство, Държавната агенция за 

информационни технологии и съобщения изготви "Държавна политика за развитие 

на информационното общество в Република България" (приета от 

Координационния съвет за информационно общество). Успешното реализиране на 

поставените цели и приоритети в държавната политика изисква последващо 

прилагане на интегриран подход и концентрирани усилия в рамките на 

"Национална програма за ускорено развитие на информационното общество." 

България е една от държавите, които активно участват в утвърждаването на 
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информационното общество. В тази връзка представяме програмата на "Младежко 

иновационно и информационно общество АБ"
15

, включваща следните основни 

мероприятия: 

 "Глоб@лни библиотеки – България" – Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" 

осигурява субсидия в размер на 15 милиона долара. Субсидията ще бъде усвоена от 

националната програма "Глоб@лни библиотеки - България". Тя цели по-лесен 

достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за 

общността чрез мрежата на ИКТ иновациите и публично-частното партньорство
.
 В 

тази връзка в пресата се съобщава: "Широколентовият достъп, образованието и 

предоставянето на публични електронни услуги са сфери, в които държавата и 

бизнесът могат да осъществяват партньорство с ясно определени отговорности. 

Това бе мнението на представителите на държавата, бизнеса и неправителствените 

организации по време на национална конференция "Иновации и публично-частно 

партньорство в сектора на ИКТ...".
 16

 

 Обучение на ИКТ директори за работа с пространствени данни – 

директорите по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към 

общинските администрации ще бъдат обучавани за работа с геоинформационни 

системи и използване на геопространствени данни по време на Национално 

съвещание и обучение за регионални и общински политики за развитие на 

Информационното общество във Велико Търново. 

 Болнична информационна система – болничната информационна система 

в Националната кардиологична болница – София е един от десетте действащи 

примера за социално-икономическото въздействие на е-Здравеопазването. Това се 

твърди в изследване, направено по поръчка на Европейската комисия, Генерална 

дирекция "Информационно общество и медии", Брюксел. Изготвеният доклад 

акцентира върху интероперативните системи за електронни здравни досиета. 

 Компютърното знание и обучението през целия живот – с бързия темп на 
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еволюция на информационните и комуникационните технологии освен зейналата 

"цифрова пропаст" се отваря и нова – тази на интернет потреблението. Като цяло 

това дигитално разделение пречи на българите и на странат ни да вземат активно 

участие в Новата икономика, наричана още информационна. 

От изведените програми се потвърждава становището ни за приобщаване на 

гражданите от съответните региони за участие в организираните мероприятия и 

използване на предлаганите услуги. В това направление особено широко се прилага 

услугата образование през целият живот, без ограничение по възраст, пол, 

националност. 
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ  ОТЧИТАНЕ  НА  ДЕЙНОСТ „ХРАНЕНЕ” В 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Автор: доц. д-р Светлозар Стефанов 

 

Дейност „Хранене” е една от основните дейности, осъшествявани от 

туристическите препдриятия. Всяко туристическо предприятие разполага със 

собствена база за хранене състояща се от ресторанти предлагащи ястия от 

чуждестранната кухня, класически ресторанти, барове и кафета благодарение, на 

които се осигурява процеса по обслужването на туристите. 

Характерна особеност на стопанската дейност “Хранене,” която се 

осъществява от съответните  заведения (обекти) е органическото преплитане на 

операциите, свързани с производството на готови храни, тяхното реализиране, 

заедно с доставените други стоки,, както и със създаването на условия  за 

консумиране на потребителната им стойност. Тази органическа връзка  на 

извършваните процеси  създава непреодолими трудности за разграничаване на 

направените материални, трудови и парични разходи. 

От своя страна производственият процес в дейност “Хранене” се 

характеризира с редица специфични особености. От тях  с особено значение за 

отчетността са: ежедневната промяна на асортимента на произвежданата кухненска 

продукция и  (в едно и също време) произвеждане на отделни видове продукция, 

включена в дневното план-меню. 

Особености на ценообразуването в дейност “Хранене.” Поради 

практическата невъзможност за разграничаване на разходите за отделните функции 

(например производствена и търговска), в резултат на използването на една и съща  

материално-техническа база тук не се изчислява (определя, формира ) себестойност 

на кухненската продукция. Вместо това се калкулират продажни цени  на 

кухненската продукция и готовите стоки.  

Продажните цени на ястията (кухненската продукция) се формират главно от 

следните елементи: а) стойност на вложените хранителни продукти по цена на 
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придобиване, б)надценката  за категорията на заведението, което може да бъде от 

една до пет звезди, в) включения в цената данък върху добавената стойност, ако 

предприятието,  собственик на обекта е регистрирано по ЗДДС. 

При този начин на ценообразуване надценките  са предназначени да покрият 

всички разходи по производството на кухненската продукция и създаването на 

условия за нейното потребление, а така също и на разходите по обрaщението, в т.ч. 

и на т. нар. административни (управленски) разходи). Освен това надценката 

следва да осигури и печалба за предприятието.  

Отчетният процес в дейност Хранене се осъществява посредством 

съставянето на калкулации  за всяко ястие, което се предлага за консумация в 

заведенията за хранене. Всяка порция от даден вид ястие се приготвя като се 

използва определено количество хранителни продукти, на базата на предварително 

съставенa от главния готвач, готварска рецепта. За целта в заведенията за хранене 

се прилага сборник готварски рецепти, който следва да бъде утвърден от 

ръководството на предприятието. Много често в практиката се изготвя калкулация 

за 10 или 100 порции, което значително улеснява отчетната работа. Примерна 

схема на калкулация на кухненска продукция може да се представи по следния 

начин:  

Таблица 1 

Специалитет Стара къща 

Ном. № Наименование на продукта Разходна норма Единична цена Стойност 

601 Месо телешко бонфиле 0,150 13,524 2,0286 

694 Месо свинско бонфиле 0,150 7,987 1,198 

630 Пилешко филе 0,150 4,472 0,6708 

584 Пресни гъби печурки 0,100 2,256 0,2256 

559 Сос грейви 0,050 8,42 0,421 

770 Бутер тесто 0,100 1,416 0,1416 

762 Картофи бланширани 0,150 1,578 0,2367 

670 Краставици 0,010 0,73 0,0073 

699 Маслини 0,10 4,59 0,0459 
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675 Маруля 0,010 3,51 0,0351 

Стойност по доставни цени 5,0106 

Надценка 150 % спрямо доставната стойност 7,52 

Цена за категорията 12,53 

ДДС 20% 2,51 

Продажна цена на една порция за клиентите 15,04 

 

  Особености при счетоводното отчитане на постъплението на материали и 

стоки в складовете и обектите на предприятията за хранене. Организацията на 

синтетичното и аналитично отчитане на материалите и стоките в дейност Хранене 

може да бъде осъществена по различен начин, в зависимост от това дали 

материалите и стоките, постъпват направо в заведенията за хранене, или първо 

постъпват в централен, разпределителен склад и впоследствие се доставят в 

обектите за хранене.  Първият подход е характерен за по-малките заведения за 

хранене, където хранителните продукти и готовите стоки, постъпват направо в 

обектите за хранене. В тези обекти, МОЛ се явява главния готвач, който отговаря 

за спазването на установените рецепти за всяко едно ястие и за точното влагане на 

определените количества от съответните хранителни продукти. При тази 

организация на отчитането като стоки се отчитат, както хранителните продукти, 

така и готовите стоки, които се продават на клиентите в непреработен вид )млечни 

и месни изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, хлебни изделия, плодове, 

ядки и други подобни), които се предлагат за консумация в заведенията на хотела  

в готов вид, без преработка.  

По отношение на документирането на операциите по доставка на хранителни 

продукти и готови стоки, могат да се прилагат различни подходи, като обикновено 

главния  готвач на хотела, изготвя заявка за доставка на хранителни продукти на 

база на очаквана заетост на хотела. Тази информация се  получава, ежедневно, от 

рецепция под формата на справка. В нея са посочени броя на гостите (отделно се 

показва броя на децата) и типа на изхранване BB, HB, AI. По този начин главният 
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готвач може да определи какво количество кухненска продукция ще му е нужна за 

закуска, обяд и вечеря. В края на всяка седмица главният готвач получава от 

рецепция и справка за очакваните гости през цялата следваща седмица. На тази 

база се  примерно план-меню, което е съобразено с хранителните навици на голяма 

част от гостуващите в хотела. На база на изготвеното по този начин меню, главният 

готвач, изготвя заявка за хранителни продукти за всеки ден, съобразно броя на 

гостите за деня. След изготвяне на заявката тя се предава в отдел снабдяване. 

 В големите туристически предприятия, поради значителния обем на обекти 

за хранене и развлечения, всички хранителни продукти и стоки постъпват първо в 

централния склад на предприятието, където МОЛ се явава началник склад. След 

постъпване на заявката в склада МОЛ, осигурява доставката на необходимите 

продукти, като ги закупува от различни доставчици. Покупката на различните 

видове хранителни продукти и стоки се документират с фактура от доставчика. На 

база на получената фактура при получаване на хранителните продукти се издава 

складова разписка.  

За счетоводно отразяване на доставените хранителни продукти и готови 

стоки в обектите за хранене, следва да се дебитира  сметка 3042 – Стоки в обектите 

за хранене, аналитична сметка  Кухня, МОЛ, аналитична  сметка Бюфет, 

МОЛ,аналитична сметка  Бар басейн, МОЛ, да се дебитира сметка 4531  Начислен 

ДДС за покупките и да се кредитира т сметка 401   Доставчици  – когато сумата е 

дължима, сметка 501 Каса )ако сумата е изплатена в брой) или  сметка 503  

Разплащателна сметка в лева )когато сумата е изплатена по банков път). 

 С оглед необходимостта от осигуряване на информация за доставеното 

количество на стоките от всеки вид, към сметка 3042 – Стоки в обектите за хранене 

се организира аналитично отчитане по видове стоки. Всички доставени продукти и 

стоки за кухненското производство се разпределят по обектите за хранене и се 

приемат от МОЛ в съответния обект. По този начин се осигурява по-високо 

равнище на контрол, защото стоките се следят първо по обект и второ по МОЛ. 

Така например в кухнята МОЛ е главният готвач, който всекидневно влага в 
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производството на кухненската продукция стоки от склада в количествата, които са 

нужни за дневното меню и следи за тяхното пълно влагане в ястията. В другите 

обекти като Бюфет и Бар басейн, обслужващите ги бармани също се явяват МОЛ. 

Всяко движение на стоки от един обект в друг се документира с Разменни листове, 

трансферни разписки или други вътрешни документи, между МОЛ, отговарящи за 

обектите, в които се извършва движението на стоките. За счетоводно отразяване на 

движението на хранитените продукти и готовите стоки от между обектите за 

хранене или следва да се дебитира сметка 3042 – Стоки и в обектите за хранене, 

аналитична сметка  Кухня, МОЛ и да се кредитира  сметка – 304.2 Стоки и в 

обектите за хранене, аналитична сметка Бюфет, МОЛ.  

Вторият подход се прилага в по-големите туристически предприятия, които 

разполагат със значителен брой заведения за хранене в отделните туристически 

обекти. В този случай хранителните продукти и готовите стоки постъпват в 

централен, разпределителен склад, където МОЛ се явява началникът на склада. 

При тази организация на отчитането е възможно хранителните продукти се отчитат 

като материали, а като стоки се отчитат готовите стоки, които се продават на 

клиентите в непреработен вид. Счетоводното отразяване на доставените материали 

и готови стоки, се извършва посредством дебитирането на сметка 3021 Хранителни 

продукти в централен склад, както и сметка 4531 Начислен ДДС за покупките и се 

кредитира сметка 401 Доставчици, аналитичните сметки на съответните 

доставчици 

В случаите на доставка на готови стоки, счетоводното им отчитане е 

аналогично, като се дебитира сметка 3041 Стоки в централен склад, както и сметка 

4531 Начислен ДДС за покупките и се кредитира сметка 401 Доставчици, 

аналитичните сметки на съответнитедоставчци. 

За счетоводно отразяване постъплението на хранителни продукти и готови 

стоки от централния, разпределителен склад, в обектите за хранене на база искане, 

трансферна разписка, или друг първичен документ се дебитира сметка 3022 

Хранителни продукти в обектите за хранене, респ.сметка 3042 Стоки в обектите за 
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хранене, аналитичноте сметки на съответните хранителни продукти или готови 

стоки  и се кредитира сметка  3021 Хранителни продукти в централен склад, респ. 

сметка 3041 Стоки в централен склад, аналитичните сметки на хранителните 

продукти или готови стоки.
17

    

При заприходяването на материалите и стоките в складовете на 

туристическото предприятие се извършва записване и в аналитичните сметки, 

открити за съответните материали или стоки, в които се отразява информация за 

това на коя дата е доставена стоката, № на складовата разписка с която е приета, 

име на доставчика, единична цена, стойност на стоката без ДДС и др. 

Аналитичното отчитане се организира по складове  и по МОЛ. Хранителните 

продукти и готовите стоки се отразяват в Номенклатура, в която всеки продукт си 

има идентифициращ номер и мярка. Обикновено в една номенклатура се 

заприходяват сродни продукти. Например в номенклатурата “Ром внос” се 

включват различните марки вносен ром, като Бакарди, Капитан Морган, Хавана 

клуб и др. 

Хранителните продукти, отчитани като материали или стоки се отчитат като 

разход в момента, в който бъде консумирана кухненската продукция.   

 Отпуснатите хранителни продукти за приготвяне на ястията, предлагани 

в ресторантите се отчитат като разход по отчетната им стойност. Отписването на 

продуктите се извършва на базата на предварително съставени рецепти. Всяка 

рецепта има предварително определен номер. Тъй като за приготвянето на всяко 

ястие са необходими разнообразни продукти, в рецептата за всяко едно ястие 

участват няколко хранителни продукта, като всеки продукт, участва с различен 

                                                           
17

 Съществува и друг метод  на отчитане на стоките и материалите в заведенията за хранене. Възможно е 
последните да бъдат отчитани при постъпването им в заведенията за хранене и развлечения направо по 
тяхната продажна цена, т.е по цена за населението (клиентите), която включва цената за категория 
(доставната цена + надценката) и начисления ДДС в размер на 20%. Отчитането на стоките по продажни 
цени изисква да бъдат отчитани отделно надценките и данъка върху добавената стойност, включени в 
съответните продажни цени. За целта се използват контраактивни сметки с наименования Надценки, 
включени в  цената на стоките и ДДС, включен в цената на стоките. Тези контраактивни регулиращи сметки 
следва да се водят  към сметка 304.2. Стоки в обектите за обществено хранене.    
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грамаж. При продажбата на всяко едно ястие, т. е след неговото маркиране на 

касовия апарат в обектите са хранене, автоматично се изписват заложените в 

рецептата хранителни продукти, необходими за приготвянето му със съответния 

грамаж. Това движение на хранителните продукти също намира отражение в 

аналитичната сметка на всеки един продукт, като по този начин може да се получи 

информация за наличните количества от всеки един хранителен продукт във всеки 

желан момент. В съответствие с действащото законодателство, ръководството 

следва да избере един от възможните методи за изписване на хранителните 

продукти. Най-често в практиката се прилага метода на първа входяща, първа 

изходяща цена или метода на средно претеглената стойност. 

Основно разходът на хранителни продукти се формира от ресторантите на 

туристическите предприятия, тъй като обикновено туристите са организирани и се 

изхранват на шведска маса за закуска, обяд или вечеря. За документиране на 

изнесената кухненска продукция на шведска маса, ежедневно се съставя Протокол 

за изнесена продукция на шведска маса на базата на който се изписва отчетната 

стойност на консумираната продукция. Счетоводните записвания, които следва да 

се съставят са в зависимост от възприетата организация на отчитане Ако 

хранителните продукти са отчетени като материали за отчитане на разхода на 

продукти се използва с-ка 601 Разходи за материали, в която се включват всички 

хранителни продукти и съставки за приготвянето на различни ястия и 

специалитети. За счетоводно отразяване на употребените хранителни продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Материали, аналитична  сметка Кухня, МОЛ. За отразяване на разхода по 

фукционално предназначение, се дебитира сметка 6112 Разходи за дейност 

Хранене и се кредитира сметка 601  Разходи за материали 

Когато е възприето хранителните продукти да се отчитат като готови стоки, 

счетоводното записване за употребените хранителни продукти за приготвянето на 

ястията се свежда до дебитирането на сметка  702 Приходи от продажба на стоки и 

кредитирането на сметка 304 Стоки, аналитична сметка на употребените 

хранителни продукти от всеки вид. 
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В някои туристически предприятия, в които е възприето храниетлните 

продукти да се отчитат клато готови стоки е възприето за счетоводно отчитане на 

употребените хранителни продукти да се дебитира сметка 601 Разходи за 

материали и да се кредитира сметка 304 Стоки, аналитичните сметки на отдените 

хранителни продукти. 

Особености при документиране на операциите по доставката и   

реализацията на кухненска продукция и готови стоки в  заведенията за 

хранене.  Доставяните хранителни продукти и готови стоки се най-често се 

придобиват чрез покупка, като основен първичен счетоводен документ, 

удостоверяващ доставката се явява фактурата на доставчика. В зависимост от 

договорените условия доставката може да стане чрез упълномощено лице 

)закупчик, снабдител), или хранителните продукти и стоките да бъдат доставени от 

доставчика в складовете на туристическото предприятие. Фактурата се издава от 

МОЛ или фактурист, В нея се посочват името и адреса на доставчика и получателя,  

номер и дата на фактурата, името на МОЛ, и др. реквизити, характеризиращи 

доставката. На базата на фактурата, при получаването на хранителните продукти и 

готовите стоки в централен, разпределителен склад, се издава стокова разписка. 

Това е вътрешен документ, чрез който се документира постъплението на материали 

и стоки в централния склад на предприятието. Изготвя се от МОЛ, обикновено в 

два екземпляра и съдържа информация за количеството и вида на доставените 

хранителни продукти или стоки, като посредством стоковата разписка МОЛ поема 

материална отговорност, за материалите и стоките, които получава. Отпускането на 

хранителни продукти и готови стоки за производството на кухненска продукция се 

осъществява на базата на искане за отпускане на материали, или друг първичен 

счетоводен документ. Посредством топлинната обработка на хранителните 

продукти, се реализира основната функция на заведенията за хранене – 

производството на различни видове ястия, десерти, полуфабрикати и др. Самото 

производство на ястията се осъществява от лица с различна квалификация )готвачи, 

сладкари и др.), по рецепти, които са утвърдени със сборника на готварските 
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рецепти във всяко предприятие. Производството на кухненска продукция се 

извършва ежедневно в заведенията за хранене на базата на дневно меню, съставено 

от главния готвач. Ролята на първичен документ в който практически се извършва 

калкулирането на цената на кухненската продукция изпълнява калкулационния 

лист. На базата на него може да се осъществява предварителен, текущ и последваш 

контрол върху дейността на обектите за хранене.   

Реализацията на кухненска продукция и готови стоки в заведенията за 

хранене се осъществява, като организиарните туристи се обслужват на блок- маса 

)шведска маса), или посредством обслужването на гостите на ресторанта или 

другите обекти на хотела на т. нар. свободна консумация, когато в хотела има 

неорганизирани туристи. За документиране на изнесената кухненска продукция на 

шведска маса, ежедневно се съставя Протокол за изнесена продукция на шведска 

маса. Той се изготвя от чекер
18

-отчетник, отговорник търговска зала или друго 

упълномощено лице, за всеки ден-съответно за трите изхранвания закуска, обяд и 

вечеря. Протоколът се съставя в един екземпляр-оригинал, за нуждите на 

счетоводния отдел и по искане на главния готвач и един екземпляр-копие за него. 

Всяко ястие, което е приготвено и предстои да бъде изкарано на шведската маса, се 

претегля от “чекера“ и се записва в съответната графа на изнесена продукция. 

Възможно е да има различни реквзити, по-съществените от които са:  

• дата и брой на гостите-информация за гостите се получава от 

• рецепция за съответния ден, под формата на справка; 

• асортимент-в тази колонка се посочва наименованието на ястието, което е 

приготвено в кухнята на база на план-менюто за обяд или вечеря; 

• порция-тук се посочват съответните грамажи за всяка една порция от дадено 

ястие, които са заложени в програмата на база на утвърдения рецептурник. Прието 

е 1 порция салата и предястие да е 150гр., основните и супите по 300гр., плодовете 

и млякото на 200 гр., а колбасите и сирената на 100 гр.; 

• първоначално  изнесено- тук се описват порциите, които са изнесени за 

                                                           
18 От англ.“check“-означава проверявам, сравнявам, контролирам 
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първото зареждане на шведската маса. Чекерът физически извършва претеглянето 

на ястията като от килограмите ги преобразува в съответните порции; 

• допълнително изнесено-всяко следващо изнасяне на ястията; 

• код на съответната рецепта; 

• войд- тук се отразява върнатото неизразходено количество от ястията; 

• общо- тук се отразява разликата между всичко изнесено и войдът. Тази 

графа дава информация за фактически консумираното количество от всяко ястие за 

съответното хранене; 

• подписи на главният готвач и FB мениджъра. 

Изградената система за отчитане и контрол на кухненската продукция, може 

да се илюстрира с помощта на следния пример:  Примерно за деня за обяд за 

шведската маса е необходимо да бъдат приготвени “пуешки карета“. Нормативът 

заложен за една порция пуешки карета е 100 грама. При започване на работа следва 

да бъдат  изнесени 10 кг. пуешки карета. Чекерът претегля ястието и попълва 

графата първоначално изнесено-100 (тъй като 10 кг. са равни на 100 порции). 

Поради изчерпване  на ястието, е необходимо изнасянето на допълнително 

количество на пуешки карета и се изнасят още 5 кг. Тези 50 порции се отразяват от 

чекера, в графа допълнително изнесено. След приключване на  обяда, част от 

изнесеното допълнително количество се връща-2 кг. Съответно 20 порции се 

описват в графата войд. По този начин се определя,  че реализираното количество 

от пуешки карета за съответния обяд е 130 порции (100+50-20). След като чекерът 

въведе данните от Протокола, по програмен път се извършва “разпад“ на ястието, 

на вложените в него хранителни продукти за 1 порция. Рецептата на това ястие е 

следната: 

• Пуешко филе-0,100 кг. 

• Сол готварска-0,0008 кг. 

• Черен пипер-0,0010 кг. 
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След като са консумирани 130 порции от ястието “пуешки карета“,  по 

програмен път се определя разхода на хранителните продукти за за приготвянето 

на тези 130 порции: 

• Пуешки филе-0,100кг.*130порции=13 кг. 

• Сол готварска-0,0008кг.*130порци=0,104кг. 

• Черен пипер-0,0010кг.*130порции=0,130 кг. 

На тази база, следва да бъдат изписани като разход хранителните продукти, 

необходими за проготвянето на ястието: 

• Пуешки филе-13 кг. 

• Сол готварска-0,104кг. 

• Черен пипер-0,130 кг. 

Върнатите 2 кг. пуешки карета могат да бъдат използвани за друго ястие 

според план-менюто на ресторанта. 

При подобна организация на документирането и отчитането на операциите 

по изхранване на туристите на шведска маса, често срещан проблем е, че една част 

от продуктите, като разфасовани продукти, колбаси и други, след приключване на 

смяната се връщат за повторна употреба. Възможно е да се допусне, двукратно 

изписване именно на тези продукти, при което при последваща инвентаризация ще 

се установи излишък. За да не бъдат изнесени повече продукти на „шведска маса” и 

в последствие същите да бъдат върнати, поради малкия брой туристи, всекидневно 

от Рецепция се подава справка за ресторантите каква е заетостта на хотела, т.е брой 

на гостите, които са отседнали, което улеснява, в значителна степен подготовката и 

работата на персонала в дейност „Хранене”. Освен това не се изнася всичко 

наведнъж, за да не остава остатък. Изнасянето става по стъпаловиден начин до 

10.00 часа.  В някои висококатегорийни хотели, работещи предимно с 

организирание туристи е възприето на шведската маса за закуска, обяд или вечеря 

да се изнасят толкова проции от съответните ястия на шведсската маса, колкото са 

необходими за изхранването на туристите, които съгласно справките от рецепция, 

следва да присъстват на закуската, обяда или вечерята. В този случай, всички 
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изнесени порции от изнесените ястия се приемат за консумирани, няма върнати 

количества от съответните ястия и отпада необходимостта от изготвянето на 

Протокол за изнесена продукция на шведска маса.  

Туристите, на свободна консумация се обслужват от специални лица, 

наречени сервитьори. Наличието на сервитьори, предопределя и специфичен ред за 

документиране процеса на реализацията и получаването на паричните средства от 

клиентите. Тяхно задължение, е да  приемат поръчки от гостите на хотела. В 

случайте, когато гостите са на свободна консумация, сервитьорът трябва да 

маркира на касовия апарат поръчаната му кухненска продукция или готова стока. 

Всеки един от сервитьорите си има свои код. След маркиране на поръчката на 

касовия апарат, сервитьора получава две ленти. Едната е касовия бон, 

предназначен за клиента и а другата е марка, предназначена за кухнята или бара, в 

зависимост от това какво си е поръчал клиета напитка или ястие. За да приготви 

съответното ястие, готвачът трябва да получи марка, същото се отнася и за 

бармана, които отпуска съответната поръчана напитка. В края на смяната си всеки 

един от сервитьорите приключва касовия апарат и се отчита. По програмен път, 

калкуланта изготвя отчет за общата сума на реализирана кухненска продуция и 

готови стоки. На база на този  отчет се установява какво количество продукти, са 

вложени за реализирането на кухненската продуция. След като направи този разпад 

на стоките калкуланта отписва от партидите на МОЛ, съответните хранителни 

продукти или готови  стоки. 

В процеса на приготвяне на кухненската продукция, част от продуктите 

загубват първоначалното си количество и форма. Това се дължи на факта, че  за да 

се превърне един хранителен продукт в готово ястие то той преминава през 

технологична преработка, която бива както студена, така и топла. Например 

обикновено, в кухнята на специализирания обект за хранене, е прието да се работи 

със замразено месо, при неговото размразяване то губи част от теглото и формата 

си. Ето защо при изготвяне на рецептите трябва да се взимат в предвид и фирите, 

които ще дадат определените хранителни продукти. Както посочихме по-горе, 



 

31 
 

голяма част от фирите са посочени в сборника от готварски рецепти, към които 

разходни норми на фирите следва да се придържа и главния готвач. 

Интересна особеност при отчитане на вложените продукти в производството 

на кухненската продукция е тяхната взаимнозаменяемост. Когато при приготвянето 

на определено ястие посочения в рецептата продукт липсва той може да бъде 

заменен от сходен на него такъв. Така например ако за приготвянето на ястието 

“домати с ориз“ са необходими пресни домати, а в момента главния готвач не 

разполага с такива, той може да ги замени като използва домати-консерва.  Следва 

да бъдат определени норми на заменяемост на продуктите, които да са одобрени от 

ръководството на предприятието.  

При транспортирането и съхранението на хранителните продукти е 

възможно част от хранително-вкусовите качества, обем и тегло да се загубят, дори 

и при правилното им съхранение. Държавата нормативно е определила тези норми 

в НАРЕДБА № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и 

липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането 

им. Тези норми се използват при инвентаризация на кухнята. Определените 

размери на фирите са за стандартни стоки и се определят в процент за година. 

Например в Наредбата е посочено, че пределния размер на фирата за замразено 

месо е 0,55%, следователно тази фира трябва да се приспадне при 

инвентаризацията на кухнята в края на годината. 

За нуждите на дейност “Хранене” в хотела всички чупливи материали, като 

барова и кухненска посуда, а също така и платнени материали, като покривки, 

салфетки и други може да се водят в отделна сметка за разход, например “Замяна”. 

При въвеждане на една такава практика в хотел туристическите предприятия се 

има в предвид, че тези материали, в края на един или повече сезони ще се счупят 

или изхабят и за да не се търси отговорност на персонала чрез тази методика ще се 

направи план за изписването на тези материали, а в тази сметка може да се 

обособят следните подсметки: 
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“Посуда, прибори и стъклария” – в нея да се включва подмяната на чупливи 

материали; “Платнени изделия” – да включва замяната на покривки и салфетки; 

“Кухненска посуда” – да включва всички инструменти и съдове, използвани при 

приготвяне на кухненската продукция, като ножове, тенжери, чинии и т.н. 

Освен разходите за материали (хранителни продукти и напитки) съществен 

дял от разходите за дейност "Хранене" представляват разходите за услуги и 

разходите за персонал. Това могат да бъдат разходите за ремонт на кухненското и 

ресторантско оборудване, разходите за заплати, пране на покривки, разходите за 

транспорт на персонала, разходите от наеми, разходите за почистващи материали. 

По отношение на разходите за персонала, следва да се отбележи, че според 

чл.284, ал.1, работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно 

облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят 

със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, 

течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни". В 

туристическите предприятия всички служители получават безплатно униформено 

облекло като основна част от това облекло е на персонала, зает в дейност 

"Хранене".  Предоставеното работно и  униформено облекло се отчита като разход 

в момента на предаване на работниците и служителите, а срокът на годност може 

да се следи  по извънсчетоводне път. За целта седва да се дебитира сметка 601 

Разходи за материали и да се кредитира сметка 302 Материали, аналитичноа сметка 

работно и оформено облекло. 

В процеса на своето използване, дълготрайните активи губят 

първоначалните си характеристики и качества. Голямото натоварване на 

кухненското оборудване с цел производство на кухненска продукция се обуславя и 

от повреди и аварии. За дасе  осигури пълно и прецизно сервизно обслужване на 

кухненското оборудване, често туристическите предприятия, сключват договори с 

външни специалзирани предприятия, за ремонт  и сервизно обслужване на 

дъготрайните материални активи, използвани в дейност „Хранене.”  За целите на 

счетоводното отчитане, ремонтната услуга се отчита като се дебитира сметка 602 
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Разходи за външни услуги,както и сметка 4531 Начислен ДДС за покупките и се 

кредитира сметка 401 Доставчици, аналитична сметка на съответния доставчик на 

ремонтната услуга. 

Разходите за амортизация, както и тези за работни заплати на персонала в 

дейност „Хранене,” се отчитат по начин, аналогичне на отчитането на тези разходи 

в хотелиерската дейност, поради което няма да бъдат обект на специално 

разглеждане. 

Специфичен разход в дейност „Хранене” е разхода за безплатна храна на 

персонала. По смисъла на чл. 294 от КТ, работодателят може самостоятелно или 

съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и 

служителите.  В туристическите предприятия, поради непрекъснатия процес на 

обслужване на гостите и работата на смени, обикновено работодателят осигурява 

безплатна храна на персонала, като всяко едно лице има право на едно безплатно 

хранене на смяна. По отношение на осигуряването на безплатна храна, могат да 

бъдат приложени различни подходи. Освен това, следва да се прави разграничение 

между безплатната храна на кухненския персонал и безплатната храна на 

персонала, зает ов хотелиерската дейност. В част от туристически предприятия, 

пероналът има право да консумира  ястия от менюто на ресторанта, които се 

заплащат по цени, намалени с определен процент отстъпка, чиито размер се 

опрееля от ръководството на предприятието. Други туристически предприятия 

осигуряват безплатна храна, на персонала. Споазвайки разпоредбите на 

действащото законодателство.   По смисъла на чл. 204 т.2 от ЗКПО безплатната 

храна предоставена на персонала през работно време се облага с 10% данък върху 

социалните разходи. Данъкът се отчита по дебита на  сметка 606 Разходи за 

данъци, такси и др.подобни плащания и по кредита на сметка 459 Други разчети с 

бюджета и ведомства. Приготвената в кухнята и предоставена за консумация на 

персонала храна се документира чрез протокол или други оървични документи, по 

преценка на ръководството. Отпуснатата безплатна храна на персонала се отчита 

по дебита на сметка 601 Разходи за материали и по кредита на сметка 301 
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Материали, аналитични сметки на отделните хранителни продукти.  Впоследствие 

разхода следва да се разпредели на база брой предоставени порции по дейности. За 

целта следва да се дебитира сметка 6111 Разходи за основна дейност – хранене, 

аналитичните сметки на отделните обекти за настаняване и да се кредитира сметка 

601 Разходи за материали. 

За начисления ДДС върху продажбите за ползвания данъчен кредит при 

покупката на хранителните продукти, на база на издаден  Протокол, следва да се 

дебитира сметка 609 Други разходи и да се кредитира сметка 4532 Начислен ДДС 

за продажбите. Впоследствие следва да се извърши разпределение на разхода 

пропорционално по дейности, като се дебитира сметка 6111 Разходи за основна 

дейност – хранене, аналитичните сметки на отделните обекти за настаняване и да 

се кредитира сметка 609 Други разходи. 

За отчитане на начисления данък върху социланите разходи, по смисъла на 

ЗКПО следва да се дебитира сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни 

плащания и да се кредитира сметка 459 Други разчети с бюджета и ведомства. 

Като разходи в дейност Хранене се отчитат всички употребени материални и 

други активи в дейността на предприятието, както и разходите за възнаграждения и 

социални осигуровки на персонала, зает в тази дейност. Всички извършени разходи 

първоначално се отчитат по икономически елементи, а впоследствие като разходи 

за основна дейност (дейност Хранене) и разходи за спомагателна дейност. 

Аналитичното отчитане към сметка 6111 Разходи за основна дейност - дейност 

Хранене се организира в две направения – по отделни обекти (заведения за хранене 

и развлечения) и по видове разходи (статии н калкулация). Статиите на 

калкулацията се определят от ръководството на предприятието и могат да бъдат: а) 

материали Хранене-разходи за гориво – хранене; разходи за консумативи; разходи 

за градински мебели и шезлонги; покривки и салфетки; прибори за еднократна 

употреба;чуплив инвентар; украса; украса; униформено облекло; служебен превоз; 

тонизиращи напитки по КТ, б) разходи за външни услуги – разходи за пране; 

разходи за анимация; маркетинг и реклама; анимация;  музикални ппрограми, 
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почистване (ако е възложено на външно предприятие); ремонт на кухненска 

техника и оборудване;телефонни разходи; квалификация и обучение; обслужване 

от слжба по трудова медицина, в)разходи за  амортизация; разходи за заплати – 

заплати на постоянен персонал; заплати на сезонен персонал; възнаграждения за 

ползван отпуск; обезщетения при напускане; извънреден труд, г)разходи за 

социални осигуровки и надбавки – осигуровки на постоянен персонал, осигуровки 

на сезонен персонал, д) други разходи – рекламации и обезщетения, брак на 

хранителни продукти и стоки, липси на хранителни продукти и стоки и др. За 

отчитане на разходите по функционално предназначение в дейност „Хранене,” 

следва да се дебитира сметка  6111 Разходи за основна дейност – дейност 

„Хранене” или сметка 612 Разходи за спомагателна дейност и да се кредитират 

сметките от гр. 60 Разходи по икономически елементи. 

За отчитане на услугите, които спомагателната дейност е оказала на 

основната се дебитира сметка 6111 Разходи за основна дейност – дейност Хранене 

и се кредитира сметка 612 Разходи за спомагателна дейност 

За нуждите на дейност „Хранене,” в туристическите предприятия  всички 

чупливи материали, като барова и кухненска посуда (вилици, ножове, чинии, чаши 

и др.), а също така и платнени материали, като покривки, салфетки и т.н е 

възможно да  се заприходят  в отделна сметка – 3023 Материални активи на склад. 

В практиката тези активи с многократна употреба се включват в състава на 

разходите или при предаването им за употреба или при тяхното бракуване в края на 

туристическия сезон. Тъй като тези материали са с ниска стойност и многократна 

употреба, с цел осъществяването на контрол върху тяхното използване е 

целесъобразно да се организира задбалансово отчитане. За целта може да се 

използва сметка с примерен шифър 962 Активи в употреба, отчетени като разход, 

която ще кореспондира с обща пасивна задбалансова сметка 990 Разни пасивни 

задбалансови сметки. Аналитичното отчитане към сметка 962 Активи в употреба, 

отчетени като разход се организира по МОЛ на които са зачислени съответните 

активи. 
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Когато след провеждането на инвентаризация се установи липса на част от 

тези активи и за тази липса се докаже вина на МОЛ, виновното МОЛ следва да 

бъде начетено по по-високата между отчетната стойност и продажната цена на 

липсващите активи. Счетоводно това ще намери отражение по като се дебитира 

сметка 442 Вземания по липси и начети и се кредитират сметки  709 Други приходи 

от дейността и 4532 Начислен ДДС за продажбите 

  Приходите в дейност „Хранене” се реализират от продажбата на кулинарна 

продукция и готови стоки. Правилното протичане на разплащанията с клиентите 

изисква цените на предлаганите ястия, напитки и други стоки да бъдат 

предварително известни на последните. В зависимост от вида и категорията на 

заведението цените се обявяват посредством ценоразписи или чрез изписването им 

върху табелки, поставени на места, удобни за визуална информация на клиентите. 

Организацията на синтетичното и аналитично отчитане на приходите в дейност 

„Хранене,” зависи от приетата организация за отчитане на хранителните продукти 

(като материали или стоки), както и от това дали съответното заведение за хранене 

работи с туристи на свободна консумация или работи изцяло по системата “all 

inclusive.” За синтетичното отчитане на реализирания стокооборот в дейност 

“Хранене” се използват сметките от група 70 Приходи от продажби и по-конкретно 

701 Приходи от продажба на кухненска продукция (когато хранителните продукти 

се отчитат като материали и процесът на приготовление на храната се третира като 

производствен процес) или 702 Приходи от продажба на стоки )когато 

хранителните продукти се отчитат като готови стоки). В практиката по-широко 

приложение намира вторият вариант. Аналитичното отчитане към тези сметки 

обикновено се извършва по отделни обекти за хранене и по други признаци в 

зависимост от информационните потребности на предприятието. Отчитането на 

приходите в дейност „Хранене” се извършва, посредством дебитирането на сметка  

411 Клиенти и кредитирането на сметки 702 Приходи от продажба на стоки,
19

ан. 

                                                           
19

 Ако хранителните продукти се отчитат като материали е възможно приходите от продажба на кухненска 
продукция да се отчитат по сметка 701 Приходи от продажба на продукция. 
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сметка кухненска продукция,ан. сметка готови стоки сметка 4532 Начислен ДДС 

за продажбите. 

За отписване на отчетната стойност на продадената кухненска продукция 

или стоки се дебитира сметка 702 Приходи от продажба на стоки и се кредитира 

сметка 3042 Стоки в обектите за хранене и сметка  6111 Разходи за основна 

дейност – дейност „Хранене.” 

След извършването на тези счетоводни записвани от сметка 702 Приходи от 

продажба на стоки се установява реализирания резултат от дейност „Хранене.” 

Когато сумата на кредитния сбор на сметката е по-голяма от сумата на дебитния 

сбор, разликата представлява реализираната печалба, която следва да намери 

отражение по дебита на сметка 702 Приходи от продажба на стоки и по кредита на 

сметка 123 Печалба и загуба от текущата година. Когато сумата на дебитния сбор 

на сметка 702 Приходи от продажба на стоки е по-голяма от сумата на кредитния 

сбор, разликата представлява  загуба и следва да намери счетоводен израз като се 

дебитира сметка  123 Печалба и загуба от текущата година и се кредитира сметка 

702 Приходи от продажба на стоки. 
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Въведение 

Основен нов момент в развитието на уебтехнологиите е усъвършенстване на 

техниките, използвани при изграждане на уебприложения, работещи в реално 

време. Подобни приложения стават все по-популярни и се различават съществено 

от класическите разбирания за уебсайт, доближавайки се като функционалност до 

десктоп приложенията. Целта на настоящата студия е да се фокусира върху 

съвременните подходи за изграждане на уебприложения в реално време и да даде 

оценка на перспективността на някои нововъзникнали подходи. 

Архитектурата за работа в реално време с използване на уебтехнологии се 

базира на класическата уебклиент-уебсървър архитектура за създаване на 

разпределени уебприложения (фиг. 1). При нея уебклиентът и уебсървърът са 

различни приложения, които посредством мрежова връзка комуникират помежду 

си по правила, определени от протокол от приложно ниво на модела OSI
20

 на ISO
21

. 

Мрежовата връзка се реализира на ниво операционна система, която с помощта на 

драйвъри работи по протоколите от по-ниско ниво на модела OSI (TCP/IP). 

 

                                                           
20

 Open Systems Interconnection Basic Reference Model, <http://bg.wikipedia.org/wiki/OSI_модел> 
21

 International Organization for Standardization, <http://www.iso.org/> 
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Фиг. 1. Базова архитектура уебклиент - уебсървър 

Основен компонент на тази архитектура и основно място за технологични 

подобрения се явява уебклиента - приложение (браузър или програма, изпълнявана 

от браузър), което започва мрежова комуникационна връзка с уебсървър. 

Уебклиентът обикновено получава от потребител заявки чрез графичен 

потребителски интерфейс. Потребителските заявки се преобразуват в заявки по 

определен уебпротокол, който се поддържа и от уебсървъра. Такива уебпротоколи 

към настоящия момента са HTTP, SPDY и WebSocket. Вероятно в бъдеще ще се 

появят и други. 

От своя страна технологичните подобрения при уебсървърите през 

последните години бяха главно за минимизиране използването на хардуерните 

ресурси
22

 и разширяване на поддръжката на нови уебпротоколи. Уебпротоколите, 

както е известно, са система от правила, която определя как уебклиентът и 

уебсървърът да комуникират помежду си, в това число и последователност на 

заявките и отговорите, формат на обменяните данни, времеви ограничения и 

прочие. Те се стандартизират от международната организация Internet Engineering 

Task Force (IETF)
23

 и са известни под името RFC (Request for Comment)
24

. 

Към настоящият момент като уебпротоколи могат да се определят HTTP
25

, 

SPDY
26

 и WebSocket
27

. Протоколът SPDY представлява еволюционно развитие на 

протокола HTTP версия 1.1 и се очаква да стане HTTP версия 2.0. За разлика от 

HTTP, където заявките и отговорите включват служебни данни - заглавна част 

(HTTP header) и потребителски данни - тяло (HTTP body)., заявките и отговорите 

по протокола WebSocket нямат задължително обособена заглавна част и това 

                                                           
22

 Уебсървърните приложения се проектират да работят под голямо натоварване за големи периоди от 
време, без нужда от рестартиране. За операционни системи много често се използват такива без графичен 
потребителски интерфейс и без мултимедийни възможности, с цел да не се заемат излишно системни 
ресурси. 
23

 Internet Engineering Task Force, <http://www.ietf.org/>  
24

 Request for Comment, <http://www.ietf.org/rfc.html>  
25

 RFC2616, Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1, < https://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt > 
26

 Draft SPDY Protocol, < http://tools.ietf.org/id/draft-mbelshe-httpbis-spdy-00.txt > 
27

 RFC6455 , The WebSocket Protocol, < http://tools.ietf.org/rfc/rfc6455.txt > 
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значително намалява трафика между уебклиента и уебсървъра. Протоколът 

WebSocket е особено перспективен при създаването на приложения в реално време 

и ще бъде разгледан по-подробно в изложението. 

За осъществяване на комуникацията между уебклиента и уебсървъра се 

използва мрежова връзка (сокет). От програмна гледна точка последната позволява 

чрез използване на приложен програмен интерфейс (API) да се осъществи 

комуникация между две различни приложения, без значение къде се намират 

физически и логически в компютърната мрежа. Тъй като при клиент-сървър 

програмирането се използват две различни приложения, за да се изпълни едно 

общо действие, много често те са териториално отдалечени на големи разстояния, 

при което съвместната работа се разпределя във времето и се налага изчакване 

между отделните етапи. Големият брой заявки за мрежови връзки от страна на 

множество клиенти към един сървър могат да създадат голямо натоварване за 

машината на сървъра и при изчерпване на сървърните ресурси може да се стигне до 

ситуация, при която клиентски заявки не се обслужват в приемлив период от време 

или веднага се отхвърлят. Нещо повече - понякога се стига до ситуация, при която 

необслужените заявки се изпращат непрекъснато, без изчакване отново от 

клиентите към сървъра, което още повече натоварва сървъра и той започва да 

отхвърля все повече заявки. Цикълът се повтаря деградиращо и тази ситуация в 

практиката е известна като "отказ от обслужване" (Denial of Service, DOS) - 

сървърната машина работи интензивно, но голяма част от клиентите не биват 

обслужени. 

Затова в последните години все повече се използват т.нар. "облачни 

услуги", при които системните ресурси, оказващи съществено влияние върху 

бързодействието - процесорно време и памет, могат да се променят динамично за 

определени приложения и така се осигурява мащабируемост
28

. Това се постига като 

се използват различни техники: модулно нарастване на достъпната за дадено 
                                                           
28

 Под мащабируемост разбираме възможността за поемане на динамични увеличения на заявките и 
обемите данни от страна на клиентите, при запазване на производителността на цялата клиент-сървър 
система на високо ниво и без забележимо да се нарушава или прекъсва работата на клиентите. 
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приложение памет и отделено процесорно време; автоматично прехвърляне на 

приложението на друга машина в "облака" с по-добри характеристики (повече 

памет, повече процесори, по-висока производителност) или чрез разпределяне на 

натоварването върху няколко машини едновременно в същия или в различни 

географски райони на "облака". 

В зависимост от това как се съхраняват данните от страна на сървъра, 

клиент-сървър архитектурата бива три основни вида: двуслойна, трислойна и 

многослойна архитектура
29

. При двуслойната клиент-сървър архитектура 

уебклиентът и уебсървърът комуникират само помежду си, без уебсървъра да влиза 

в ролята на клиент и да се свързва с други сървъри. Данните се съхраняват или в 

оперативната памет, или в локалната файлова система. Възможно е да се използват 

двоични файлове, текстови файлове (CSV, TSV, XML, JSON и др. формати), 

плоски бази от данни (от вида DBM
30

, например Berkeley DB
31

) или програмни 

библиотеки за реализация на релационни бази от данни без сървър (например 

SQLite
32

, Firebird Embedded
33

 и др.). 

Този подход се използва при сравнително малки приложения и когато се 

работи едновременно с малък брой уебклиенти, тъй като тази архитектура няма 

свойството добре да се мащабира. При по-голямо натоварване - повече клиенти и 

брой заявки в секунда, машината на уебсървърът се претоварва и се налага да се 

премине към трислойна архитектура, при която посредством мрежова връзка 

данните да се съхраняват най-често на друга специално предназначена за целта 

машина. 

 При трислойната архитектура се добавя допълнителен сървър, който да 

поеме функцията за съхраняване и извличане на данни. Това може да е файлов 

сървър, NoSQL сървър или сървър на система за управление на релационна база от 

                                                           
29

 Наков С. и колектив, Програмиране за .NET Framework, том 1, ИК Фабер, 2005, с.673-677. 
30

 Database Management System, <http://en.wikipedia.org/wiki/Dbm> 
31

 Oracle Berkeley DB 12c, <http://www.oracle.com/technetwork/database/database-
technologies/berkeleydb/overview/index.html> 
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 SQLite, <http://www.sqlite.org/> 
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данни (СУРБД). Изборът коя технология да се използва най-често е в зависимост от 

сложността на приложението и на данните, необходимостта от много високо 

бързодействие и дали данните ще се споделят и с други приложения. Често в 

практиката широко се използва и комбиниран вариант за съхранение включващ и 

файлове, и NoSQL, и СУРБД. 

 

Фиг. 2. Многослойна клиент-сървър архитектура 

Съвременен подход е използването на многослойна клиент-сървър 

архитектура (фиг. 2), който значително изменя ролята на уебсървъра. При нея нов 

момент е обособяването на нов слой - сървър на приложения, който изолира 
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приложенията от директен контакт с потенциално опасната глобална мрежа и дава 

възможност уебприложенията като цяло по-добре да се мащабират. В последните 

години по наша субективна оценка следните сървъри на приложения се развиват 

интензивно и са перспективни за използване
34

: WildFly (старо име JBoss) за Java, 

appserver.io за PHP, Dancer за Perl и не на последно място по значение - Node.js. В 

своето изложение ще спрем вниманието си на последните два слоя - слоя със 

сървъра на приложения и слоя със съхраняването на данни, тъй като именно тук са 

концентрирани по-голямата част от технологичните иновации от към сървърната 

страна.  

На четвъртия слой от многослойна клиент-сървър архитектура, както 

казахме, също има много нови моменти. Съхраняването на данни във файлове е 

подходящо при малки обеми данни и когато не се налага често обновяване. Ако се 

използват двоични файлове (копие на данните от оперативната памет) 

бързодействието е много голямо. От друга страна, текстовите файлове са по-

удобни, тъй като с тях лесно могат да работят и други приложения или човек ръчно 

да коригира данни с текстов редактор. Лесно се преобразуват и в различни 

формати. Технологичното развитие тук е, че в последните години се наложиха 

текстовите файлове във формати XML и JSON, които ще разгледаме в 

изложението. 

Популярност в практиката набира и използването на т.нар. NoSQL системи. 

Те биват най-различни видове, но общото между тях е, че предлагат много 

ефективно съхраняване, търсене и обработка на данни, които могат да се 

представят като двойки ключ-стойност. Някой системи използват само 

оперативната памет за съхраняване на данните и са подходящи за ролята на кеш и 

междинно съхраняване на данни между отделни заявки, а други дават възможност 

да се обработват огромни обеми от данни, разпределени на множество външни 

запаметяващи устройства. Ще спрем вниманието си на някой административни 

въпроси за най-популярната система от тип NoSQL - Redis по-нататък в 
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 Спираме своето внимание само на такива с лиценз свободен софтуер, без да омаловажаваме останалите. 
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изложението. 

Постоянното и сесийно съхраняване на данни при приложенията в реално 

време в зависимост от поставените цели може да се извършва както от страна на 

уебклиента, така и от страна на уебсървъра. През последните години се наложи нов 

подход за организация, съхраняване и достъп до данните при този тип приложения, 

а именно все повече данни да се съхраняват за по-кратки или за по-дълги периоди 

от време от страна на уебклиента. Това съхраняване не можем да го определим 

като персистентно, а по-скоро като едно временно кеширане на данни с цел 

избягване изпращането на едни и същи данни многократно от сървъра на клиента. 

Както е известно, от страна на уебклиента един от първите варианти за 

съхраняване на данни в исторически план е чрез т.нар. бисквитки (cookies) - данни, 

съхранявани в текстови файлове на компютъра на уебклиента
35

. Основен 

недостатък на бисквитките като средство за съхраняване на данни е, от гледна 

точка на обема на трафика е, че се изпращат при всяка заявка, което увеличава 

обема на трафика, както и това че различните браузъри имат различни ограничения 

за обема бисквитки, които съхраняват. Затова в HTML5 бяха въведени други 

технологични средства за съхраняване на данни - т.нар. Web Storage обекти
36

 за 

постоянно съхраняване (обект localStorage) или временно съхраняване (обект 

sessionStorage, до затваряне на браузъра).  

При този подход данните отново се асоциират с определен URL адрес и 

могат да се достъпват само от него, но с тях се работи само чрез JavaScript, тъй като 

не се изпращат автоматично при всяка заявка както бисквитките. Обемът на 

съхраняваните данни, според препоръките на стандарта, са поне 5 MB на URL 

адрес и за разлика от бисквитките стойностите могат да са от произволен тип 

данни, а не само низове
37

. 
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 RFC 6265, HTTP State Management Mechanism, <https://tools.ietf.org/rfc/rfc6265.txt> 
36

 Web Storage, <http://www.w3.org/TR/webstorage/> 
37

 Стандартът за Web Storage дефинира два вградени обекта: localStorage - за постоянно съхраняване, дори и 
при затваряне на браузъра; и sessionStorage - за временно (сесийно) съхраняване, изтрива се при затваряне 
на браузъра. И двата обекта имат методи .setItem('key', 'value') и .getItem('key') съответно за записване и за 
извличане на съхранена стойност. 
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Налични са и варианти за съхраняване на данни при уебклиента от тип бази 

от данни, но не всички браузъри ги поддържат и работата по тяхната 

стандартизация продължава. Такива са Indexed Database API
38

 и Web SQL 

Database
39

. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ДАННИТЕ ПРИ 

МНОГОСЛОЙНА АРХИТЕКТУРА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪРВЪР НА 

ПРИЛОЖЕНИЯ NODE.JS 

Според описанието от официалния сайт на Node.js, това е "платформа 

базирана на интерпретатора на JavaScript, вграден в браузъра Chrome за лесно 

създаване на бързи, мащабируеми мрежови приложения. Node.js използва базиран 

на събития, неблокиращ входно-изходен модел, който го прави лек и ефективен, 

подходящ за приложения, обработващи големи обеми данни в реално време, които 

работят на разпределени устройства."
40

 

Както е известно JavaScript е създаден от компанията Netscape през 1995 г. с 

цел създаване на програми от страна на уебклиента. През 2008 г. Google пуска на 

пазара своя браузър Chrome, в който производителността на JavaScript е 

съществено подобрена. Виртуалната машина V8 компилира програмния код в 

изпълним код и той се изпълнява с по-голяма скорост спрямо интерпретирания
41

. 

Платформата Node.js се появява през 2009 и се базира на виртуалната машина V8 

като на практика се дава възможност за създаване на програми написани на 

JavaScript и от страна на уебсървъра. Важен фактор за разпространението на 

Node.js е наличието и свободния достъп до множество програмни библиотеки - 

модули, чрез които се решават широк кръг от задачи. Към лятото на 2015 г. има над 

170 хил. модула публикувани в NPM (Node Package Manager, http://npmjs.org/) и 

техния брой постоянно нараства, което от своя страна затруднява намирането на 
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 Indexed Database API, <http://www.w3.org/TR/IndexedDB/> 
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 Web SQL Database, <http://www.w3.org/TR/webdatabase/> 
40

 Node.js. <http://www.nodejs.org> 
41

 Chrome V8. The JavaScript Engine. <https://developers.google.com/v8/> 
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подходящия модул за конкретен проект. Друг проблем е, че част от модулите 

дублират по функционалност други модули и това създава затруднения кой точно 

модул измежду няколко сходни да се избере. 

Подобно на други езици за програмиране, в Node.js няма вградени функции 

за входно-изходни операции и затова се налага включване на програмни 

библиотеки, които са във външни файлове. За целта се използва глобалната 

вградена функция require(), която е подобна на ключовите думи #include в C/C++, 

import в Java или using в C#. 

Основна особеност на Node.js е, че входно-изходните операции могат да се 

извършват по два начина - синхронно (блокиращо) и асинхронно 

(неблокиращо), и съответно се използват различни функции. Трябва да се има в 

предвид, че разликата не е само в синтаксиса, но и в начина и последователността 

на изпълнение на операциите и оказва голямо значение за производителността на 

сървърно приложение, което активно извършва такива операции.  

Синхронните входно-изходни операции блокират изпълнението на 

програмата, т.е. тя спира изпълнението си, докато не завърши започната операция и 

чак когато тя приключи, тогава се преминава към изпълнението на следващата. В 

периода от време от започване на операцията по четене на съдържанието на файла, 

до нейното приключване, програмата е блокирана и ако има нови събития на които 

тя трябва да реагира, те се натрупват на опашката за събития, което означава 

отлагане за бъдещ момент на тяхното обработване, докато входно-изходната 

операция не приключи. Например, ако трябва да са прочете съдържанието на два 

файла, изпълнението във времето би изглеждало по начина показан на фиг. 3. 

 

 

Фиг. 3. Времедиаграма на синхронно (блокиращо) четене от два файла. 

Възможно е операциите да се извършат асинхронно при което след като 
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започне изпълнението на едната операция, изпълнението на програмата да 

продължи и да започне изпълнението на втората операция. Изпълнението в този 

случай във времето би изглеждало по начина показан на фиг.4. 

 

 

Фиг. 4. Асинхронно (неблокиращо) четене от два файла. 

При асинхронното изпълнение общото изпълнение на двете операции ще 

отнеме по-малко време. 

Прочитането на съдържанието на файла може да продължи неопределен 

период от време и това е характерно за всички входно-изходни операции. 

Причините за забавяне на изпълнението на входно-изходните операции могат да са 

най-различни, например операционната система може да извършва операции по 

дефрагментиране на дисковото пространство, при което операциите четене и запис 

значително се забавят. Възможно е да се извършват суапови операции във връзка с 

поддържането на виртуалната памет - прехвърляне на големи блокове от данни от 

оперативната памет на външното запаметяващо устройство и обратно. Възможно е 

в същия момент много приложения да се опитват също да извършват входно-

изходни операции и т.н. 

В други езици за програмиране обикновено изпълнението на "бавния" 

програмния код се изнася в отделна нишка, т.е. използва се многонишково 

програмиране за успоредно изпълнение на няколко операции едновременно. В 

Node.js се използва друг подход - т.нар. събитийно-ориентирано програмиране
42

.  

При него, изпълнението на една програма зависи от възникването на 

събития, които при сървърната част на едно приложение са главно събития 
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 Event-driven programming, <http://en.wikipedia.org/wiki/Event_driven_programming> 
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свързани с мрежова връзка, работа с файлове или бази от данни, т.е. началото или 

края на входно-изходни операции, таймери и прочие. При клиентската част, 

събитията са основно предизвикани от действията на потребителя - мишка, 

клавиатура, различни сензори и т.н. и са в основата при програмиране на работата с 

графичния потребителски интерфейс. 

При събитийно-ориентираното програмиране в главната програма, 

наричана цикъл на събитията
43

 се указва какъв програмен код да се изпълни при 

възникване на определено събитие и това се нарича "прихващане на събития". От 

своя страна програмният код, обработващ определено събитие не трябва да се 

изпълнява дълъг период от време, тъй като програмата няма да може да обработва 

други събития в същото време. 

Синтактично това се реализира като се извикват функции, в които като 

параметри се задават евентуално идентификатор на събитието, което ще се 

прихваща, и функция за обратно извикване (callback)
44

. Много често вместо да се 

създава отделна функция се използва анонимна функция. 

Много често първоначално програмите написани на Node.js работят, но 

крият потенциални проблеми, дължащи се на асинхронния характер на 

извършваните действия. Дори на сравнително елементарни операции като 

отварянето на файл като аргумент трябва да се предава функция, която да се 

изпълни след отваряне на файла. Както е известно, отварянето на файл е операция, 

който се извършва във взаимодействие с операционната система, която от своя 

страна управлява файловата система. Необходимо е да се намери файла в пътя от 

директории и поддиректории, да се сравнят правата, които има приложението и 

правата дадени на файла и прочие служебни процедури. Възможно е файла да е 

разположен на бавно или много натоварено периферно устройство, така че 

отварянето на файла да заеме продължителен период от време. Затова при 

създаването на асинхронни програми трябва да се отделя повече внимание на 
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осмисляне на това кои операции са синхронни и кои асинхронни с цел да се 

предотврати наличието на трудно отстраними грешки в последствие, които ще се 

появяват на вероятностен принцип.  

В текстовите файлове данните се представят под формата на таблица и за 

разделител между отделните полета на един запис може да се използва произволен 

символ, но той задължително не трябва да се среща сред данните или ако се среща 

да бъде представен по друг начин. В практиката най-голямо приложение намират 

форматите Comma-Separated Values (CSV, стандартизиран от IETF в RFC4180
45

) и 

Tab-Separated Values (TSV, специфициран от IANA
46

). И двата формата се 

поддържат от редица програми като средство за импорт и експорт на данни 

(например Excel), но неудобството на CSV е, че за разделител между полетата се 

използва символ, който в много неанглийско говорящи страни се използва като 

десетичен знак – ","
47

. 

Програмните библиотеки за работа с релационни бази от данни не изискват 

инсталирането на отделно сървърно приложение. Най-често те директно работят с 

файлове, намиращи се в локалната файлове система, като се използва езика SQL за 

работа с данните. Лесното използване и добрата производителност са сред най-

важните фактори при избора на този вид съхраняване на данни. 

Съществуват различни SQL програмни библиотеки, които използват 

различен файлов формат, заемат различен обем памет и имат различно 

бързодействие. Популярната библиотека SQLite
48

 често се използва като т.нар. 

"вградена БД"
49

. За да може да се използва тя, трябва да се използвам програмна 

библиотека (модул), която не се разпространява стандартно заедно с Node.js. 
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 "Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files". // http://www.rfc-
editor.org/rfc/rfc4180.txt. 
46

 "Definition of tab-separated-values (tsv)". // http://www.iana.org/assignments/media-types/text/tab-
separated-values. 
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 Десетична точка използват във Великобритания, Северна Америка, Австралия, Югоизточна Азия – Индия, 
Китай, Япония и др. Десетична запетая използват в държавите от континенталната част на Европа, Южна 
Америка и др. 
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 SQLite database engine, <http://www.sqlite.org/> 
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 Има се впредвид, че SQLite не е самостоятелно сървърно приложение, а програмна библиотека с отворен 
изходен код, написана на C. 
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Инсталирането на допълнителни модули се извършва в команден ред с програмата 

npm
50

, която се разпространява заедно с Node.js и се инсталира заедно с него. При 

инсталирането на модули първо трябва да се смени текущата директория - тя 

трябва да стане същата като тази на приложението, което ще ги използва, тъй като 

допълнителните модули се инсталират в поддиректория node_modules на текущата 

директория на приложението и функцията require() ще ги търси там. 

Намирането и инсталирането на подходящ модул от сайта npmjs.org 

понякога е трудна задача, тъй като много често съществуват множество модули с 

едно и също предназначение, но с различни имена, степен на развитие, поддръжка, 

качество и т.н. Някой модули се променят често и се тестват само под UNIX/Linux 

и това затруднява работещите с Windows. Други модули са спрели развитието си и 

са несъвместими с по-новите модули. Затова когато се търси в хранилището на 

Node Packaged Modules трябва да се обръща внимание на информацията за това: 

версия и кога е имало обновяване (актуалност); колко пъти е свалян модула за 

последния ден, седмица и месец (популярност); от кои модули зависи и кои модули 

зависят от него (обвързаност). Можем да кажем, че колкото актуалността, 

популярността и обвързаността на един модул са по-големи, толкова вероятността 

да сме намерили подходящия модул в "джунглата от модули" е по-голяма. 

При инсталиране на един модул по подразбиране се инсталират и всички 

други модули, които той използва и от които зависи. Инсталираните модули могат 

да се използват в програмите като се включат с функцията require(). Ако модула е 

инсталиран на нестадартно място, трябва да се укаже пълния път до него. 

Инсталирането на модулите локално в директорията на приложението се 

предпочита, въпреки че поради дублиране на едни и същи модули на различни 

места се увеличава използваното дисково пространство. Причината е, че така 

разработваното приложение и инсталираните за него модули не оказват влияние и 

не се влияят от модулите, използвани от други приложения. 

Някой модули се развиват интензивно - прибавят се и се премахват 
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функционалности, и това затруднява синхронизацията с версиите. В Node.js е приет 

принципа на семантичните версии
51

. При него версиите на всеки модул се 

записват по следния начин: 

"sqlite3":"2.2.7" - MAJOR.MINOR.PATCH, където: 

MAJOR - големи промени в приложния програмен интерфейс (API); 

MINOR - има добавена нова функционалност, но при запазване на 

съществуващата функционалност (промяна в API, но има обратната съвместимост); 

PATCH - няма добавена нова функционалност, а са отстранени само грешки 

(няма промяна в API). 

Когато едно приложение или модул в Node.js се разпространява, е прието да 

се придружава от специален описателен файл с име package.json
52

, в който се 

документира не само от кои модули зависи неговата работа, но и от кои техни 

версии. Например, за приложение, използващо sqlite3 ver.2.2.7 ще имаме следното 

съдържание на този файл: 

{ 

"name": "Example App", 

"version": "0.0.1", 

"dependencies": { 

"sqlite3": "2.2.7" 

} 

} 

Възможно е да се укаже и обхват от версии, ако приложението е тествано и е 

сигурно, че програмния код ще работи и с други версии. Например: 

"dependencies" : { 

"sqlite3" : "2.2.7" 

, "sqlite3" : ">=2.1.2 <2.2.7" 

, " sqlite3" : "2.0.0 - 2.99.99" 
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, " sqlite3" : "~2.2" 

, " sqlite3" : "~2.2.7" 

, " sqlite3" : "2.x" 

, " sqlite3" : "2.2.x" 

} 

Подобно на работата с файлове, съществуват два начина за изпълнение на 

SQL заявките: последователно (синхронно) и успоредно (асинхронно) във времето. 

По подразбиране всички заявки се изпълняват успоредно, т.е. заявката се предава 

за изпълнение и изпълнението на програмата продължава. При този случай, в 

зависимост от продължителността на изпълнение на заявките, е възможно заявки, 

които се срещат по-назад в програмния код да приключат изпълнението си преди 

тези, които се срещат по-напред. 

При последователното изпълнение в даден момент от време се изпълнява 

само една заявка и чак когато изпълнението й приключи се преминава към 

изпълнението на следващата. С методите .serialize() и .parallelize() на sqlite-обектът 

се превключва между последователно и успоредно изпълнение. 

При тази организация на работа с файлов сървър при използване на 

файлове или SQL програмни библиотеки, уебсървърът или сървърът на 

приложения влизат в ролята на клиент и чрез мрежова връзка се свързва с файлов 

сървър. Файловият сървър обикновено изпраща множество записи или целия файл 

и клиентът изпълнява алгоритъм по намиране на търсените данни. Този начин на 

работа изисква голяма пропускателна способност и няколко клиента могат да 

изчерпят капацитета на мрежата. Типични имплементации са протоколът SMB на 

IBM/Microsoft, който позволява на базата протокола NetBIOS или върху TCP/IP 

при версии на Windows след XP споделяне на файлове в мрежа. Проектът 

SAMBA
53

 предлага едноименен продукт, който позволява споделянето на файлове 

и принтери да се осъществява и между други операционни системи, а не само в 

средата на Windows.  
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Други варианти за реализиране на файлов сървър е чрез използване на т.нар. 

мрежова файлова система, за чието ползване е необходима идентификация на 

клиента. Например: OpenAFS
54

 на Университета Карнеги-Мелън и IBM, Apple 

Filing Protocol (AFP)
55

 на Apple, Network File System (NFS)
56

 на IETF, Novell и др. 

В последните години широко приложение намира Hadoop Distributed File 

System
57

, която е с лиценз свободен софтуер и се използва активно в редица големи 

компании като Facebook и Yahoo. 

NoSQL системите са много подходящи за изграждане на уебприложения 

работещи в реално време. Те осигуряват много висока скорост при търсене, 

извличане и запис на данни, понякога в пъти по-висока от тази, предлагана от 

системите за релационни бази от данни. В последните години се използват и за 

съхраняване и обработка на големи обеми от данни ("Big Data") в порядъка от 

десетки петабайта до няколко ексабайта
58

. 

Някой изследователи публикуват удивителни резултати, като например в 

едно изследване на създателя на NoSQL системите за съхранение на данни на 

Facebook.com - Casandra и на Amazon.com - Dynamo, се твърди, че скоростта при 

запис в NoSQL Casandra е 2500 пъти по-голяма спрямо тази в MySQL, а при четене 

- около 23 пъти
59

. Разбира се, голяма част от тестовете, които са опитват точно да 

определят разликите в производителността между СУРБД и NoSQL системите не 

могат да се приемат за меродавни, тъй като те могат да разкрият само общите 

тенденции, но не и да определят точно колко едните са по-производителни от 

другите. Причините за това са, че проблемните области, в които се използват 

системите са различни, SQL заявките, които се отправят биха могли да са както 

сравнително по-елементарни, така и с по-сложен синтаксис, включващ работа с 
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няколко таблици и използващи специфичните възможности на релационната 

алгебра.  

Данните при NoSQL системите се съхраняват в т.нар. хеш таблици
60

 и 

базовите операции, които могат да се извършват са сравнително елементарни: SET 

- задаване на стойност на ключ; GET - връщане на стойност по ключ; DELETE - 

изтриване на стойност по ключ. При някой системи (най-често съхраняващи 

данните само в оперативната памет), може да се задава и време на живот на ключа, 

след изтичането на което ключа и съответната му стойност автоматично се 

изтриват. 

Сред най-популярните
61

 NoSQL системи е Redis
62

, чиято разработка е била 

финансирана от компанията VMware в миналото. Redis (REmote DIctionary 

Server) е сървърна система от тип свободен софтуер, съхраняваща данните в 

оперативната памет. Като стойности могат да се съхраняват не само единични 

(скаларни) стойности, като числа и низове, но и различни типове данни, като 

хешове, списъци, множества, сортирани множества, масив от битове и др. 

При работа с Redis
63

 за операционна система се препоръчва да се използва 

версия на UNIX/Linux, но има и различни прекомпилирани варианти за Windows, 

които могат да се ползват при разработка на приложения. Под Windows не е 

необходимо класическо инсталиране, тъй като системата е от типа "portable apps". 

Основните файлове са следните: 

- redis.windows.conf - примерен текстов конфигурационен файл за задаване 

на настройки на сървъра, например на кой IP адрес и номер на порт да приема 

заявки сървъра; максималния обем памет, който да заема приложението; настройки 

за файлове дневници; работни директории; репликации и т.н.; 
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- redis-server.exe - самото приложение-сървър на NoSQL Redis - заема около 

1,2 MB; 

- redis-cli.exe - програма-клиент за връзка със сървъра; 

- redis-benchmark.exe - програма за тестване на скоростта на операциите. 

След стартиране на сървъра, началния екран извежда служебна информация 

(фиг. 5.). Със сървъра можем да се работи чрез програмата клиент и да се въвеждат 

команди.  

Ще посочим накратко най-характерните особености и команди на Redis за да 

се придобие по-пълна представа за възможностите му. Полезни  административни 

команди, които могат да се използват в програмата клиент (redis-cli.exe) са: PING - 

проверка на връзката със сървъра, при което той трябва да отговори с PONG (ако 

всичко е нормално, разбира се); INFO - извежда информация за настройките и 

статистики за сървъра; SELECT НОМЕР_НА_БД - задава коя да е активната база от 

данни. По подразбиране е тази с номер 0. Обикновено има 16 бази от данни; 

DBSIZE - връща броя на ключовете в текущата база от данни; CONFIG GET 

DATABASES - връща броя на базите от данни; FLUSHALL - изтрива всички 

ключове от всички бази от данни; FLUSHDB - изтрива всички ключове от 

активната база от данни; MONITOR - показва в реално време всички заявки към 

сървъра. Добре е да се ползва с клиент в отделен прозорец. 
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Фиг. 5. Начален екран след стартиране на redis-server.exe. 

Максималният размер на ключа е до 512 MB. Същото се отнася и за размера 

на стойността. Ако се налага да се работи с данни по-големи от 512 MB, те трябва 

да се разположат в няколко ключа. С характерните за хешовете команди SET, GET, 

DEL и EXISTS се манипулират данните. За разлика от работата с хешове с 

командите MSET и MGET се работи с множество двойки ключ-стойност. Друга 

особеност е, че с командите INCR, INCRBY, DECR и DECRBY
64

 към числа могат 

да се прибавят и изваждат други числа.  

Както казахме по-горе, освен единични стойности в базата от данни могат да 

се съхраняват и структури от данни. При работа с тези типове данни се използват 

както команди, подобни на дадените по-горе, така и някой нови команди, 

специфични за типа данни. Пред името на командата има буква, която показва за 

какъв тип данни се отнася: H - за хеш (Hash), L - за списък (List), S - за множество 

(Set), Z - за сортирано множество (sorted set) и др. 

Специфичното при хешът (асоциативния масив), като стойност в Redis е, че 

и ключът, и стойността са низове. За да се разграничават ключовете, които са в 

стойността, от основния ключ, към който са асоциирани, те се наричат полета. За 

работа с единични двойки полета-стойност се използват командите: HSET, 

HSETNX, HGET, HDEL, HEXISTS, HINCRBY, HINCRBYFLOAT. За работа с 

множество двойки се използват: HMSET и HMGET. Нови команди са: HLEN - 

връща броя на двойките поле-стойност; HKEYS - връща всички полета от хеша; 

HVALS - връща всички стойности от хеша; HGETALL - връща всички двойки 

поле-стойност. 

Списъците, като структура от данни в Redis, представляват подредено 

множество от елементи (в общия случай низове), всеки от който има пореден номер 

в списъка - индекс. Операциите със списък са същите, както операциите с 
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динамичен масив (в някой езици за програмиране класове Vector и ArrayList). За 

вмъкване на елементи в списък съществуват различни варианти: LSET, LINSERT, 

RPUSH/LPUSH, RPUSHX/LPUSHX - добавя елемент в списъка само ако зададения 

ключ съществува, LLEN. За извличане на елементи от списък се използват 

командите: LINDEX (няма команда LGET), LRANGE, RPOP/LPOP. За премахване 

на елементи от списък се използват командите: LREM, LTRIM - премахва от 

списък елементи извън зададен затворен интервал, т.е. остават само елементите в 

този интервал. 

Особен интерес представлява операция прилагана върху два списъка: 

RPOPLPUSH - маха последния елемент от един списък и го добавя в началото на 

друг списък. 

Множествата като типове данни в Redis са подобни на списъците, с 

изключение на това, че съдържат уникални елементи. Освен това множествата 

нямат индекс и подредба. Реализират по програмен път понятието за множество в 

математиката. Основните операции са: SADD, SREM - премахва елементи от 

множество, SPOP - премахва и връща случаен елемент, SRANDMEMBER връща 

елементи избрани случайно от множеството, SISMEMBER, SMEMBERS, SCARD - 

връща броя на елементите. 

Операции от теорията на множествата, включващи работа с няколко 

множества едновременно са: SMOVE - премества елемент от едно множеството в 

друго множеството; SUNION - връща обединение от множества, т.е. всички 

елементи и от едното и от другото множество, но без повторение - 

 BxAxxBA  | ; SUNIONSTORE - подобно на SUNION, но записва 

резултата в ново множество; SINTER - връща сечение от множества, т.е. 

елементите, които се срещат едновременно във всички множества - 

 BxAxxBA  | ; SINTERSTORE - подобно на SINTER, но записва резултата 

в ново множество; SDIFF - връща разлика (допълнение) на множества, т.е. 

елементите, които са част от първото множество, но не са част от второто 

множество. Операцията се прилага последователно върху двойки ключове, като 
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междинния резултат участва като първо множество в следващата операция 

изваждане.  BxAxxBABA  | ; SDIFFSTORE - подобно на SDIFF, но 

записва резултата в ново множество. 

Интерес представляват сортираните множества, които са подобни на 

множествата, тъй като се състоят от уникални елементи. Подобни са и на 

списъците, тъй като елементите са подредени - на всеки елемент се задава реално 

число (score), което се използва за подреждане на елементите. Това число често се 

нарича тегло или приоритет в зависимост от контекста. Основните и специфични 

операции със сортирани множества, свързани с боравенето с елементи и техните 

тегла са: ADD - добавя елементи с техните тегла в множеството. Ако няколко 

елемента имат еднакво тегло, те се подреждат в азбучен ред възходящо; ZREM; 

ZCARD; ZSCORE - връща теглото на елемент; ZRANK/ZREVRANK - връща 

позицията на елемент в множество съответно при възходящо/низходящо сортиране; 

ZINCRBY - променя теглото на елемент, като към теглото му се прибавя 

положително или отрицателно реално число; ZCOUNT - връща броя на елементите 

с тегло между зададени стойности. По подразбиране интервала е затворен, но може 

да се укаже и отворен интервал. Като граници на интервала може да се задават "-

inf" и "+inf" за задаване на безкрайно малко и безкрайно голямо тегло.; 

ZLEXCOUNT - използва се само, ако теглата на всички елементи са еднакви. В 

този случай подредбата на елементите е във възходящ азбучен ред.; ZRANGE/ 

ZREVRANGE - извежда елементите от една позиция до друга позиция 

включително, които са сортирани възходящо/низходящо; ZRANGEBYLEX/ 

ZREVRANGEBYLEX; ZRANGEBYSCORE/ ZREVRANGEBYSCORE; 

ZREMRANGEBYRANK, ZREMRANGEBYLEX, ZREMRANGEBYSCORE - 

премахват елементи от сортирано множество и връщат броя на премахнатите 

елементи; ZUNIONSTORE, ZINTERSTORE - команди за обединение и сечение на 

няколко множества със записване на резултата в друго множество. 

Предложения списък от команди разкриват богатите възможности, които 

предлага NoSQL системата Redis. Различни по сложност абстрактни структури от 
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данни са имплементирани и са предоставени за директно използване, при което не 

само се улеснява работата на разработчиците на системи, но и се преминава на 

качествено ново ниво при проектирането на сложни приложения. 

Въпреки интересните възможности, които предлагат NoSQL системите, 

класическият подход за организация на големи обеми от данни е чрез сървър на 

система за управление на релационни бази от данни (СУРБД), т.е. работещо 

отделно сървърно приложение, което през мрежова връзка приема SQL заявки и 

връща резултат. В този случай сървърът на СУРБД може физически да е 

разположен на друга машина и по този начин да се разпредели натоварването на 

сървърното приложение между няколко компютъра. 

Към момента СУРБД MySQL се ползва с голяма популярност сред 

разработчиците на уебсървърни приложения. Така например, отново според 

авторитетно изследване на австрийската консултантска фирма solidIT, поддържаща 

сайта http://db-engines.com, към лятото на 2015 г., най-популярната релационна 

система за управление на бази от данни с отворен код е MySQL
65

 (на първо място е 

системата Oracle, но тя не е с отворен код). 

Сървърът на MySQL използва протокол TCP/IP за комуникация с клиента, 

като "слуша" за заявки на определен порт. Друга съществена разлика с 

разгледаната по-преди SQLite e, че MySQL е многопотребителска система, което 

дава възможност за контрол до какви данни определен потребител ще има достъп и 

какви операции може да извършва с тях. По отношение на производителността - 

редица тестове показват по-добра производителност на SQLite, като за най-често 

използваните SQL-команди тя е по-висока от тази на MySQL. За други заявки 

обаче производителността е по-ниска, т.е. еднозначно не могат да се направят 

никакви изводи за произодителността, тъй като тя зависи от множество фактори. 

Тъй като релационните бази от данни широко се използват в практиката, тук няма 

да се спираме подробно на тях, въпреки че и те се развиват в последните години, но 

с по-слаби темпове от NoSQL системите. 
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2. ПРИЛОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

УЕБПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

В литературата се срещат различни тълкувания на понятието уебприложение 

в реално време в зависимост от контекста на изложението. В настоящото 

изложение, под понятието уебприложение в реално време разбираме разпределено 

клиент-сървър приложение, което използва техники за намаляване на интервала от 

време от момента на възникване на някакво събитие
66

 от страна на уебсървъра, до 

неговото интерпретиране (най-често визуализиране) от страна на уебклиента (най-

често уеббраузър). Интервалът от време (често наричан още лаг или времезабавяне) 

трябва да е толкова малък, че да създава субективното усещане у потребителя за 

незабавно изпълнение, т.е. той не трябва да усеща забавяне между генерираните от 

него събития и ответната реакция. В началото сървърът най-често е класически 

уебсървър, а в процеса на еволюция навлизат в употреба и модифицирани 

специализирани сървъри като комет-сървър, APE-сървър или WebSocket-сървър. 

Исторически най-старият подход за постигането на целта - работа в реално 

време, е зареждането в уеббраузъра на страница, която се обновява постоянно, през 

определен интервал от време. Това е т.нар. техника "издърпване" - "pull" (фиг. 

6), която се реализира чрез HTML тага meta (например: <meta http-equiv="refresh" 

content="3" />) или чрез използване на таймер в JavaScript (например: 

setInterval(function() { window.location.reload(true); }, 3000); ). При първия вариант 

не се налага програмиране от страна на клиента, а във втория се използва език за 

програмиране, като в годините до 2005 г. освен JavaScript се е използвал и VBScript 

главно за Internet Explorer. При този подход цялата или основната част от логиката 

е изнесена от страна на сървъра и натоварването му нараства значително, при 

намаляване на времето за обновяване на уебстраницата и при нарастване на броя на 

уебклиентите. Допълнителен проблем е, че при неуспешно зареждане на поредната 

страница, се налага потребителят собственоръчно да презареди страницата, тъй 
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като изведеното съобщение за грешка прекъсва цикъла на презареждане. 

 

 

Фиг. 6. Времедиаграма на комуникацията между уебклиента и уебсървъра 

при техниката "издърпване" - "pull". 

Определянето на интервала от време за презареждане се осъществява чрез 

съобразяване с две взаимно противоречащи си условия: висока степен на 

актуалност на данните (минимална латентност) при ниско натоварване на 

уебсървъра. По-дългият интервал може да доведе до пропускане на точния момент 

на възникване на някое събитие при сървъра, а по-късият интервал води до по-

голям трафик и натоварване на уебсървъра. В идеалния случай интервалът на 

презареждане трябва да съвпада с интервала на възникване на събития при сървъра. 

Еволюция на гореописания подход е използването на HTML фреймове - чрез 

тагове frameset или iframe, като в родителския фрейм се постави програмния код за 

обновяване на видим или невидим подчинен фрейм чрез таймер. Тъй като 
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родителския фрейм се зарежда еднократно в началото и в последствие таймерът 

работи постоянно, се избягва проблемът при неуспешно зареждане на поредна 

страница във фрейма. При такава ситуация, дори и в подчинения фрейм да 

възникне грешка, следващото задействане на таймера в родителския фрейм ще 

направи опит за ново зареждане и цикъла на презареждане няма да се прекъсне. 

Тук отново цялата или по-голяма част от логиката е от страна на сървъра, т.е. това е 

т.нар. архитектура "тънък клиент". 

Следващ етап от еволюцията на уебприложенията работещи в реално време е 

намаляване или премахване на изпращането на едни и същи данни многократно. 

Обикновено при уебприложения в реално време структурата на уебстраницата се 

запазва в течение на времето, а се променят само показваните данни. Ако шаблонът 

на страницата, указващ положението и оформлението на отделните данни, се 

изпрати еднократно, а в отговор на всяка заявка се изпращат само променящите се 

данни, то трафикът между сървъра и клиента може да спадне значително, което 

влияе положително и върху намаляване на времевия интервал от изпращане на 

HTTP заявката до получаване на отговора. Допълнителен положителен ефект има 

при уебсървъра, тъй като отпада операцията вмъкване на данни между HTML 

тагове, което на практика представлява елементарно слепване на символни низове 

или поредица от операции търсене и заместване при използване на шаблони. И при 

двата варианта се използва значително количество оперативна памет и честото й 

динамично заемане и освобождаване намалява производителността на сървъра като 

цяло. В тежки случаи може да се стигне и до използване на тази част от 

виртуалната памет, която е разположена на периферно устройство, което още по-

рязко намалява производителността. Изпращането само на данните, и то само на 

тези, които са се променили, прехвърля значителна част от обработката на данните 

от сървъра към клиента и се отива към т.нар. архитектура "дебел клиент". В 

идеалния случай от страна на уебсървъра само се извличат данните (от файлове, 

чрез заявка до сървър на база от данни или чрез NoSQL) и веднага се връща 

отговор на клиента без някаква допълнителна обработка. 
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В практиката този подход се реализира чрез използване на поне три фрейма - 

родителски, видим и невидим. В родителския фрейм се съхраняват шаблоните на 

уебстраниците и чрез таймер се реализира постоянно презареждане на невидимия 

фрейм. В него, освен данните, има и кратък програмен код, който се изпълнява 

веднага след зареждане на страницата и най-често извиква функция от родителския 

фрейм. Тя, от своя страна, поставя данните между HTML тагове от шаблоните и, 

или чрез DOM променя само отделни части от вече изобразена уебстраница, или 

визуализира изцяло генерирана нова уебстраница. 

С цел по-нататъшно съкращаване на времевия интервал от момента на 

настъпване на някакво събитие от страна на сървъра до получаването му от 

клиента, в практиката бяха реализирани редица подходи, използващи различни 

особености при реализацията на протокола HTTP, както при уебсървърите, така и 

при уебклиентите. Подходите, описани по-горе, при които периодично чрез таймер 

се отправят заявки, в литературата са известни като "издърпващи" - "pull" 

техники, тъй като клиента периодично "издърпва" нови данни от сървъра и така се 

създава илюзията за непрекъснат обмен на данни. Както се вижда, те са базирани 

почти изцяло на HTML и до известна степен на JavaScript. 

Следващото стъпало в еволюцията на "pull" техниката се базира на 

особеност на протокола HTTP по отношение на времето за прекъсване на 

мрежовата връзка при липса на обмен на данни (timeout). В спецификацията на 

HTTP/1.0
67

 няма предвидени ограничения за това време, т.е. теоретически 

мрежовата връзката между клиента и сървъра може да остане отворена 

неограничен период от време. На практика обаче масово при реализацията на 

клиента и сървъра се предвижда такова ограничение, като до преди години по 

подразбиране то беше най-често 300 секунди (5 минути), а в последните години 

има тенденция да намалява. 

Тези особености по отношението на времето за прекъсване се използват за 
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реализация на техника, известна в литературата като "дълго запитване" - "long 

pоlling"
68

. При нея отново периодично клиентът изпраща заявки, но сървърът не 

връща веднага отговор, а изчаква да настъпи някакво събитие и тогава предава 

данните за него (фиг. 7). В случай, че наближава времето за прекъсване на 

мрежовата връзка при липса на трафик, а събитието все още не е настъпило, се 

изпраща формален отговор, че няма данни, след което клиентът повтаря 

процедурата. По този начин мрежовата връзка изкуствено се поддържа отворена 

продължителен период от време, но за сметка на това веднага при настъпване на 

събитие сървърното приложение изпраща отговор до клиента. Като допълнителен 

ефект може да се получи значително намаляване на трафика в сравнение с 

обикновената "pull" техника, при която сървърът веднага връща отговор, 

независимо от това има ли нови данни или няма такива. Очевидно е, че намаляване 

на трафика ще имаме само когато интервала от време, през който клиентът 

изпраща заявките, е по-малък от интервала от време, през който възникват 

събитията при сървъра. 

При "long polling" техниката, се предполага, че сървърът не разполага с 

нужните данни към момента на получаване на заявката и той задържа по-дълго 

време от нормалното връщането на отговор, докато те не се получат или не настъпи 

някакво събитие. Когато данните се получат, сървърът отговаря и, или веднага 

затваря връзката (класически "long polling"), или продължава да я държи отворена и 

да изпраща данни към клиента като добавя тагове в един "безкраен" iframe 

(преминаване към "push" техника). 
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Фиг. 7. Времедиаграма на комуникацията между уебклиента и уебсървъра 

при техниката "дълго запитване" - "long polling". 

Развитие на "long polling" техниката е т.нар. "push" - избутваща техника (в 

литературата се среща още и като "web page streaming"), при която по отворената 

мрежова връзка сървърът дълго време изпраща отделни порции физически 

завършени HTML тагове. Повечето уебклиенти са така реализирани, че с цел по-

бързо визуализиране на уебстраницата, започват интерпретирането на HTML 

таговете преди да се е получил целия отговор, т.е. преди да се е получила двойката 

за край на документа </body></html>. Отделните порции физически завършени 

HTML тагове всъщност представляват програмен код, ограден в тагове 

<script></script> (фиг. 8), в който са както данни, така и програмния код (най-често 

извикване на функции от родителския фрейм), опресняващ съдържанието на 

видимата уебстраница, фрейм или отделен DOM елемент. 

Основен недостатък на тези техники е, че се налага използването на 
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специализирани уебсървъри (подобни на Node.js), тъй като повечето универсални 

уебсървъри (като Apache и IIS) не са предназначени да поддържат голямо 

количество едновременно отворени мрежови връзки дълги периоди от време. 

Налага се употребата на уебсървъри с по-малко богатство от възможности, но по-

добре използващи оперативната памет за всяка една мрежова връзка. Допълнителен 

проблем може да възникне, ако между клиента и сървъра има прокси сървър, чиито 

настройки да не позволяват мрежовата връзка между тях да остава отворена дълги 

периоди от време. Възможно е и с цел антивирусна защита прокси сървърът да 

очаква предаването на цялата заявка или отговор, и след това да я изпрати на 

другата страна. Заради такива случаи се предпочита използването на HTTPS, тъй 

като криптираното съдържание обезсмисля неговия междинен анализ за целите на 

антивирусната защита. 

 

Фиг. 8. Времедиаграма на комуникацията между уебклиента и уебсървъра 

при техниката "избутване" - "push". 



 

68 
 

След масовото въвеждане на вградения обект XMLHttpRequest в 

уеббраузърите, който дава възможност за асинхронно отправяне на заявки и 

получаване на отговор, техниките описани по-горе еволюират в направление на 

отпадане използването на скрити фреймове за сметка на използването на 

XMLHttpRequest обекти - т.нар техника AJAX. Съществуват различни 

приложения, включващи уебсървър и библиотека с функции на JavaScript, които да 

улеснят разработването на двете части на разпределеното уебприложение чрез 

AJAX. За съжаление, в тези приложения не е решен общия проблем, наличен и при 

двете техники "push" и "long polling" - поддържането на голям брой едновременно 

отворени мрежови връзки от страна на сървъра. Техниката "long polling" се 

поддържа без изменения, докато техниката "push" е значително видоизменена, тъй 

като отговора по AJAX не се обработва директно от уебклиента, а от потребителска 

функция. 

Както видяхме от гореизложените подходи, основен нов момент в 

развитието на уебтехнологиите е усъвършенстване на техниките, използвани при 

изграждане на уебприложения, работещи в реално време. Подобни приложения 

стават все по-популярни и се различават съществено от класическите разбирания за 

уебсайт, доближавайки се като функционалност до десктоп приложенията. Тези 

подходи преди 2004 г. са се е реализирал със скрити фреймове в уебстраница, а 

след 2005 г. масово започва да се използва вграден обект XMLHttpRequest
69

, като 

популярността му нараства с широкото използване в уебуслугите на Google - Mail и 

Maps. От тогава техниката с използване на новия за времето си обект започва да се 

нарича AJAX. 

AJAX е съкращение на Asynchronous JavaScript and XML, но това име според 

нас не отразява точно същността на технологията, тъй като заявките може да се 

изпращат и синхронно, а не само асинхронно; може да се използва и друг език за 

програмиране, например VBScript за IE, а не само JavaScript; данните може да се 

предават и в други формати - TXT, HTML, JSON, а не само в XML. 
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69 
 

Технологията AJAX е съвременен начин за създаване на интерактивни 

разпределени уебприложения. При класическия модел уеббраузърът зарежда цяла 

уебстраница, изчаква да се случи определено събитие и зарежда друга уебстраница. 

При използване на AJAX, докато една страница е заредена, на заден план (най-

често асинхронно) се изпращат HTTP заявки, без да се презарежда цялата страница. 

Обработката на HTTP отговора също се извършва на заден план. 

Както е известно, действията които извършва потребителя с мишката или 

клавиатурата докато работи с една уебстраница, генерират събития. Тези събития 

могат да се прихващат и да се изпълнява определен програмен код. Прихващането 

става чрез т.нар. манипулатори, на които се присвоява като низ програмния код, 

който трябва да се изпълни. Обикновено в низа не се пишат много програмни 

редове, а се извиква само една функция. Тази функция специално се предвижда да 

се изпълнява след точно определено действие, като например кликване върху 

някой елемент, и този начин на програмиране е известен като събитийно 

програмиране, както вече казахме по-рано. 

Манипулаторите, които прихващат събития се записват като параметри на 

HTML таговете. Различните тагове поддържат различно множество от събития и 

този събитиен модел е стандартизиран от W3C под формата на технически 

доклади
70

. Основните събития от страна на уебклиента са следните: 

- генерирани от мишката - onclick, ondblclick, onmousedown, onmousemove, 

onmouseover, onmouseout, onmouseup; 

- генерирани от клавиатурата - onkeydown, onkeypress, onkeyup; 

- генерирани от прозорци, фреймове и други обекти - onabort, onerror - 

генерира се при грешка в скрипта, onload - генерира се при завършване на 

зареждане на страницата, onresize, onscroll, onunload; 

- генерирани от формуляри и полета в тях - onblur - генерира се при 

напускане на обект, onchange - генерира се при промяна съдържанието на обекта, 

onfocus - генерира се при получаване на фокуса от обекта (т.е. ще получава данни 
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от клавиатурата), onreset, onselect - генерира се при маркиране на текст, onsubmit - 

генерира се при изпращане на формуляр. Преди да се изпратят, формулярите най-

често се проверяват дали са попълнени всички задължителните полета, дали 

въведените данни са валидни - валиден имейл адрес, въведен ли е текст в цифрови 

полета, дати и т.н. 

С AJAX сравнително лесно може да се реализират техниките "издърпване" - 

"pull" и "дълго запитване" - "long polling", но техниката "избутване" - "push" трудно 

се реализира, като най-често се използват няколко AJAX заявки работещи в 

комбинация по техниката "дълго запитване" - "long polling". Популярно средство, с 

лиценз свободен софтуер, което значително улеснява разработката на 

уебприложения в реално време, използващи "push" техниката, е Ajax Push Engine
71

. 

За съжаление сървърната част изисква операционни система UNIX/Linux/MacOSX, 

тъй като използваните техники за оптимално поддържане на голям брой мрежови 

връзки не работят под Windows. Друго популярно средство, специално за 

разработчици на Java, е CometD
72

, също с лиценз свободен софтуер.  

Като заместител на все по-усложняващите се AJAX техники за реализация на 

"push" техниките, W3 Consortium предложи протокола Server-Sent Events (SSE)
73

, 

който към лятото на 2015 г. се поддържа от съвременните версии на Firefox, 

Chrome, Opera, Safari и др., но не се поддържа от Internet Explorer 11 и от браузъра 

на Windows 10 - Edge. 

При SSE, уебприложение чрез изпращане на заявка се "абонира" към поток 

от събития, генерирани от уебсървър. Връзката остава отворена неограничен 

период от време и когато ново събитие се появи при сървъра, към клиента се 

изпраща съобщение по нея. Връзката е основно еднопосочна - от уебсървъра към 

уебклиента и SSE на практика представлява стандартизиран и усъвършенстван 

вариант на "long polling" и "push" техниките. 

Предполагаме, че този протокол не получава подкрепа от Microsoft, тъй като 
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71 
 

протоколи като WebSocket предлагат повече възможности - двупосочна асинхронна 

връзка. Въпреки че използването на двупосочен канал за връзка дава повече 

възможности пред еднопосочния (при създаването на игри, приложения за 

съобщения и прочие), то съществуват различни ситуации, при които не се налага 

активно да се изпращат данни от клиента към сървъра. Например, следене на 

обновяване на потребителски статуси, новини, борсови котировки и т.н. В случай, 

че се налага изпращането на данни от уебклиента до уебсървъра, може да се 

направи заявка чрез AJAX или по друг начин. 

При класическите заявки по протокол HTTP 1.0, уебклиентът изпраща заявка 

до уебсървъра, получава отговор и мрежовата връзка между двете страни се 

прекъсва. Версия 1.1 на HTTP даде възможност в рамките на една мрежова връзка, 

уебклиентът синхронно да изпраща на уебсървъра множество заявки, като по този 

начин се избягва т.нар. "трипасово ръкостискане" характерно за TCP/IP при 

отваряне на една нова мрежова връзка (сокет), както и разходите от време, 

свързани със затварянето й. В резултат, мрежовата връзка между клиент и сървър 

стои отворена много по-дълго време, спрямо връзките по протокол HTTP 1.0. Това 

наложи еволюцията на уебсървърите да се развие и в посока поддържане на по-

голям брой едновременно отворени мрежови връзки, с цел да няма отказ от 

обслужване при голям брой HTTP заявки за единица време. В резултат се появиха 

и наложиха уебсървъри, способни да поддържат десетки хиляди едновременно 

отворени връзки при сравнително малък обем заета оперативна памет, като 

например nginx и lighttpd. За сравнение, при най-популярните уебсървъри - Apache 

и IIS, обемът памет, заеман за всяка мрежова връзка е много по-голям, което налага 

и по-големи изисквания към хардуера по отношение на инсталираната оперативна 

памет. 

От друга страна, реализацията на техниките "издърпване" - "pull", "дълго 

запитване" - "long polling" и "избутване" - "push" в повечето случаи изисква 

използването на средства, които по принцип отговарят на стандартите, но не са 

изрично предвидени в тях. Затова през последните години за създаването на 
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приложения в реално време се предпочитаха други подходи, като Java аплети (все 

по-рядко), Flash приложения (най-често) или Silverlight приложения (много рядко). 

Използването на подобни приложения затруднява потребителите, тъй като изисква 

инсталирането на допълнителни модули (плъгини) към браузърите и това намалява 

тяхната приложимост.  

В документния обектен модел на уебстраниците (DOM) през последните 

години бяха предложени за добавяне няколко глобални обекти, специално 

предназначени за разработката на уебприложения в реално време. Такъв обект, 

освен EventSource за протокола Server-Sent Events, който вече разгледахме, е 

обектът WebSocket
74

, стандартизиран от W3 Consortium. Също така, специално за 

WebSocket има и специално разработен протокол от IETF със същото име
75

, 

поддържащ се от най-популярните браузъри към настоящия момент. Това 

осигурява широкото разпространение на WebSocket и той е особено перспективен, 

тъй като решава всички въпроси, свързани с двупосочната асинхронна връзка 

между клиента и сървъра
76

 (фиг. 9). Той опростява значително създаването на 

уебприложения в реално време, като отпадат проблемите, налични при 

гореописаните подходи по отношение на множеството от допълнителни програмни 

библиотеки. 

Редица големи доставчици на облачни услуги поддържат WebSocket
77

, което 

дава възможност за прилагането му и без пълен административен контрол върху 

хардуерния сървър при хостинг на такива приложения. Възможността по 

ефективен начин (по отношение на обем трафик и натоварване на сървъра) да се 

предават данни на малки части, с висока честота и асинхронно, създава 
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предпоставки за разработването на приложения, които работят също толкова бързо 

и интерактивно, както и традиционните десктоп приложения. Подходите, базирани 

изцяло на особеностите на протокола HTTP, не са подходящи за тези цели, тъй като 

при предаването на заявката и на отговора, към данните се добавят и заглавни 

части, които съдържат различна служебна информация, като тази за типа на 

данните, кодировка, бисквитки, идентификация на клиента или сървъра, дата, 

контролни суми и др. Тези служебни данни варират значително по обем и 

съпоставени с размера на една уебстраница или изображение са сравнително 

малки, но когато данните се изпращат на малки порции и през малък интервал от 

време, обема на служебните данни започва да става съпоставим и може в пъти да 

надхвърли обема на "полезните" данни, които всъщност се предават. 

За разлика от сесийния синхронен характер на HTTP (заявка - отговор), при 

WebSocket след като веднъж се осъществи връзката, двете страни са равноправни и 

използват постоянна мрежова връзка. Обменът на данни е асинхронен, което 

означава, че двете страни на мрежовата връзка не е нужно да се изчакват, за да 

изпращат данните и това може да става едновременно и от двете страни. 

Използването на събития от страна на клиента дава възможност без да се прекъсва 

изпълнението на програмен код при него, след пристигане на данни от сървъра те 

да бъдат обработени. 
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Фиг. 9. Времедиаграма на комуникацията между уебклиента и уебсървъра 

при HTTP и WebSocket. 

Едно от основните предимства на WebSocket е максимално изчистения и 

опростен приложен програмен интерфейс, който в сравнение с голямото 

количество библиотеки, предназначени да улеснят създаването на уебприложения в 

реално време, значително улеснява разработката от страна на уебклиента. 

Работата от страна на сървъра е по-сложна и изисква повече познания за 

стандартите на WebSocket. Затова при програмиране на Node.js с използване на 

WebSocket и за клиентската, и за сървърната част се препоръчва използването на 

програмната библиотека socket.io. 
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3. ПОДХОДИ ЗА ДИНАМИЧЕН ОБМЕН НА ДАННИ В РЕАЛНО 

ВРЕМЕ 

Когато се проектира едно разпределено клиент-сървър уебприложение, 

освен техниката за реализация на работа в реално време и как ще се съхраняват 

данните от странха на сървъра и клиента, трябва да се избере и формата на 

данните, който ще се използва за комуникация между двете страни. Съществуват 

голям брой отворени стандарти и подходът за избор на един или друг формат за 

обмен на данни обикновено зависи от редица фактори. Най-често се срещат 3 

варианта: 

1) При новоразработени клиентска и сървърна част на разпределеното 

уебприложение обикновено изборът се прави или на база изрични изисквания в 

заданието, или на база модерна към момента технология (следване на "модните 

тенденции"), или на база субективния опит на разработчиците. 

2) При ново разработване само на клиентската или само на сървърната част, 

обикновено изборът се прави на база какви формати за обмен на данни поддържа 

другата страна. Тук по-разпространен е вариантът, при който вече съществува 

сървърно приложение предлагано като уебуслуга, а тепърва се разработва 

клиентската част. Много често се предлага и API на различни езици за 

програмиране, при което няма възможност за избор на стандарт за обмен на данни.  

3) При съществуващи клиент-сървър приложения, които вече имат 

определена широко използвана функционалност, очевидно става въпрос за 

надграждане, при вече използван формат за обмен на данни. В този случай следва 

да се използва съществуващия формат, тъй като смяната му може да доведе до 

пренаписване на голяма част от програмния код и на клиентското и на сървърното 

приложение, което е свързано със значителни разходи. 

Вижда се, че изборът на формат за обмен на данни е решение, което се 

отразява на редица бъдещи действия по развитието на едно разпределено 

приложение и изборът трябва да е добре мотивиран. Към настоящия момент 

широко се използват два текстови отворени формата за обмен и съхраняване на 
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данни при уебприложенията в реално време - форматите XML и JSON. 

Форматът XML има универсален характер и съответно е "по-тромав" (т.е. по-

обемен и по-бавен за обработка) спрямо JSON. Трябва да се отчита, че при 

приложенията в реално време асинхронните заявки към уебсървъра от страна на 

клиента трябва да са малки по обем, бързо да се обработват и обикновено се 

извършват от програма написана на JavaScript. Ако от страна на сървъра и на 

клиента имаме приложения на JavaScript, по-голямо удобство на работа дава JSON. 

 

Extensible Markup Language (XML)
78

 е стандарт за маркиращ език, който 

представлява опростена форма на ISО стандарта за маркиращ език Standard 

Generalized Markup Language (SGML)
79

. При използване на маркиращи езици, 

посредством специални символни комбинации наречени маркери, се обозначават 

отделни части от текст като определен тип данни. Маркерите се наричат още тагове 

или етикети и на практика с тях се описват структурирани и йерархично подредени 

множества от данни. Маркираните с тагове данни се наричат елементи. По 

синтаксис таговете използвани в XML документите приличат на тези използвани в 

HTML уебстраниците, но с тази разлика, че таговете в HTML са предварително 

дефинирани да имат точно определен смисъл, докато тези в XML се дефинират от 

потребителя. Всъщност, ако една уебстраница е съставена по правилата на 

XHTML
80

, тя представлява и валиден XML документ. 

Основните цели, залегнали при създаване на XML от страна на W3C, са 

били: да бъде лесен за използване през Интернет; да се поддържа от широк кръг 

приложения; да е съвместим с SGML; лесно да се пишат програми, които 

обработват XML документи; XML документите да са четими от хора и смислени по 

структура; дизайнът на XML да се изработва лесно и прочие. 
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 "ISO 8879:1986 Information processing - Text and office systems - Standard Generalized Markup Language 
(SGML)". 
80

 XHTML Basic 1.1 - Second Edition, W3C Recommendation 23 November 2010 <http://www.w3.org/TR/xhtml-
basic/> 
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Въпреки че XML документа на практика представлява обикновен текстов 

файл и при програмна обработка биха могли да се използват функции за обработка 

на символни низове, то обработката на XML документите е добре да се извършва 

от специализирани програмни библиотеки, наречени XML процесор. Това е 

софтуерен модул или самостоятелно приложение, които се използват за четене, 

създаване и редактиране на XML документи и предоставят възможности за лесно 

боравене с тяхното съдържание и структура. 

Правилата за синтаксиса на XML са елементарни, подобни са на тези на 

HTML и спазването им е задължително, с цел XML документа да бъде 

структуриран правилно и XML процесорите да могат да го обработват. Елементите 

са йерархично организирани и един елемент може да има родител и деца. 

Атрибутите, които се задават на таговете, могат да се преобразуват като деца и 

обратно. 

Подобно на HTML, символите "<", ">", "&", апострофа и кавичките са 

запазени символи в езика и ако трябва да се използват, те трябва да се представят 

като &lt; (за <), &gt; (за >), &amp; (за &), &apos; (за ') и &quot; (за "). Ако в данните 

се срещат много подобни символи, това преобразуване е неудобно и може да се 

използват т.нар. CDATA секции. В тези секции запазените символи може да се 

използват, без да се налага някакво специално кодиране. CDATA секция започва с 

"<![CDATA[" и завършва с "]]>". Съответно тези последователности от символи не 

трябва да се срещат в така маркираните данни. 

От страна на уебклиента чрез използване на вградения обект DOMParser и 

метода parseFromString(), може да се обработи символен низ и да се създаде в 

паметта йерархична структура състояща се от елементи. За достъп до отделните 

елементи, техните стойности и атрибути се използва комбинация от различни 

средства: documentElement - съдържа върха на йерархията (корена); 

getElementsByTagName() - връща масив от елементи, отговарящи на зададения таг; 

childNodes - съдържа масив от елементите деца спрямо текущия елемент; 

parentNode - съдържа родителския елемент спрямо текущия елемент; 
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getAttributeNode() - връща масив от атрибути; nodeValue - съдържа стойността на 

атрибута; nodeName - съдържа името на тага; attributes - съдържа масив от 

атрибутите на елемента. 

От страна на уебсървъра за Node.js има множество от модули за работа с 

XML. Най-популярните са: xml2js
81

, htmlparser2
82

, xml2js
83

, sax
84

, libxmljs
85

 и др. За 

работа по сходен начин на гореспоменатия обект DOMParser, може да използва 

модула xmldom
86

. 

JSON (“JavaScript Object Notation”) е отворен, текстов формат за обмен на 

данни, стандартизиран от IETF
87

 и ECMA
88

. Базиран е на синтаксиса за представяне 

на прости и сложни типове данни в JavaScript и за пръв път е представен през 2001 

г. Данните лесно могат да се четат и променят с помощта на обикновен текстов 

редактор и са платформено независими. Първоначалното му предназначение е да се 

използва за предаване на данни към уебприложения на JavaScript, но намира 

широко приложение и в други езици за програмиране
89

. Въпреки, че не е 

задължително да се познава синтаксиса на JavaScript, за да се работи с JSON, то е 

силно препоръчително да се познават в детайли основните типове данни с цел 

успешно да могат да се четат структурирани данни с произволна сложност. 

Както е известно, в JavaScript основните типове данни са: прости (единични) 
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 Fast & forgiving HTML/XML/RSS parser, <https://www.npmjs.org/package/htmlparser2> 
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 Simple XML to JavaScript object converter., <https://www.npmjs.org/package/xml2js> 
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 The JSON Data Interchange Format, ECMA-404 October 2013, <http://www.ecma-
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му. 
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данни (цели числа и числа с плаваща точка, низове, логически тип и празна 

стойност) и  сложни данни (масиви, обекти, многомерни и вложени масиви и 

обекти). Понеже масиви и обекти (асоциативни масиви) могат да се вграждат и 

комбинират, могат да се реализират дървовидни структури от данни с произволна 

сложност. 

В клиентските уебприложения данните във формат JSON пристигнат във вид 

на символен низ. Необходимо е низа да бъде предварително обработен, преди 

данните да могат да се използват. Обработката на низ с данни във формат JSON в 

JavaScript може да се извърши по два начина - чрез глобалната фунцкия eval() и 

чрез обекта JSON. 

Подходът с eval() се базира на факта, че тъй като JSON е подмножество на 

синтаксиса на JavaScript, то данните могат да бъдат обработени, т.е. разположени в 

паметта във вид, годен за директно използване, чрез използване на вградената 

глобална функция eval(), при което предаваните данни (по същество символен низ) 

се третират като програмен код на JavaScript. Функцията eval() приема като низ 

програмен код, изпълнява го и връща стойност, която се присвоява на променлива. 

В последствие, чрез тази променлива директно се достъпват всички данни, които 

вече са разположени в паметта в тяхното вътрешно представяне. 

В тази връзка трябва винаги да се има в предвид, че функцията eval() 

изпълнява програмен код, което крие опасност при несигурен източник на данните 

да е възможно да се предаде и злонамерен програмен код. В такива потенциално 

опасни ситуации не трябва да се използва eval(), а задължително обекта JSON или 

да се извърши допълнителна проверка с регулярен израз
90

. 

Вграденият обект JSON
91

 съдържа два метода за работа с данни във формат 

JSON - един метод, с който данни от паметта се преобразуват в JSON низ, и един 

метод за обратната операция - .stringify() - преобразува в JSON формат и връща 
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низ, и .parse() - обработва низ с данни във формат JSON и връща стойност, която 

обикновено е от сложен тип данни и по-рядко една единствена стойност. 

От страна на уебсървъра за Node.js не е необходимо да се използват 

допълнителни модули за работа с формата JSON. В повечето случаи използването 

на вградения обект JSON е достатъчно. 

Заключение 

Процесът на еволюция при създаването на уебприложения в реално време 

разгледан в настоящата студия не приключва с гореописаните техники, но можем 

да твърдим, че той е към своя край, като очакваме в скоро време да има качествено 

нови промени, т.е. да има "революция". Основание за това предположение ни дава 

натиска, оказван от големи играчи на пазара (главно Google) за приемането и 

налагането на нови стандарти, специално предназначени за този вид приложения. 

Имаме в предвид протоколът SPDY на Google (залегнал в основата на бъдещия 

HTTP 2.0), обектите EventSource и WebSocket специфицирани от W3 Consortium. 

Тепърва предстои да видим доколко новите подходи и кой от тях ще се наложи 

като предпочитан. 
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Въведение 

Развитието на науката е свързано с нейната диференциация на отрасли и 

специализация в определени направления. Едновременно с това е в ход и процес на 

интеграция. През последните години се забелязва тенденцията все повече науки да 

търсят допирни точки помежду си, в резултат на което се появяват нови научни 

направления. Подобни процеси се развиват и в науката икономика. Особен интерес 

представлява продуктът от интеграцията на науките икономика и физика, наречен 

иконофизика. В иконофизиката, като интердисциплинарна област, се прилагат 

теории и модели, използвани във физиката за анализ на икономически данни и 

явления. 

Ключови думи: информационно осигуряване, иконофизика, икономическа 

наука, научни публикации 

 

1. Иконофизиката като съвременна научна дисциплина 

Понятието "иконофизика" започва да се употребява от 1995 г.
92

, за да се 

опише големия брой публикации на физици по проблемите на стоковите, 

финансовите и други пазари. Впоследствие понятието започва да се среща в научни 

публикации (през 1996 г. в списанието Physica A), а през 1998 г. в Будапеща се 
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 Econophysics, <https://en.wikipedia.org/wiki/Econophysics> 
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организира и първото заседание по тази проблематика
93

. В периода 2004-2011 г. 

редовно се провеждат семинари по иконофизика, организирани от Института по 

ядрена физика Саха в град Калкута, Индия
94

. 

Някои изследователи, заемайки определени философски позиции (например 

от гледна точка на неопозитивизма, развит от т.нар. философска школа "Виенски 

кръг"), доказват тезата, че методически иконофизиката е много различна от 

икономическата наука и трябва да бъде разглеждана като отделна научна 

дисциплина
95

. Други автори говорят за класическа и квантова икономическа наука, 

като за последната е характерно използването на статичното уравнение на 

Шрьодингер и оператор на Хамилтън при изследване на икономическите явления
96

. 

В нашата страна от 2013 г. във Физически факултет на ПУ "П. Хилендарски" 

се предлага магистърска програма "Иконофизика". Според обявлението в 

специалността се подготвят "специалисти с приложна насоченост в областта на 

използване на физични концепции и модели при изследване на динамиката на 

развитие на икономически категории (цени, валутни курсове, курсове на борсите, 

заетост, образуване на нови фирми и фалити, големини на фирмите)."
97

 Интерес 

представлява факта, че в предлаганата магистърска програма могат да се обучават 

завършилите бакалавърска степен на физическите, икономическите, инженерните и 

математическите специалности. Сред изучаваните дисциплини са: Моделиране на 

случайни величини и процеси, Механика и молекулна физика, Корпоративни 

финанси, Публични финанси, Термодинамика и статистическа физика, Финансови 

пазари, Планиране и прогнозиране на финансовите пазари, Теория на хаоса, 

Нелинейна динамика, Квантови статистики с приложения в икономиката, 
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Критични явления: модели на фазови преходи с приложение в икономиката и др. 

Веднъж годишно се провеждат научни семинари по "Иконофизика"
98

. 

Широк обществен интерес към проблемите на иконофизиката предизвиква 

през 2008 г. публикация в научно-популярното списание Nature
99

 със заглавие 

"Икономическата наука се нуждае от научна революция". В тази статия се излага 

тезата, че глобалните икономически кризи могат да бъдат избегнати, ако се 

използват методите на физиката за моделиране на икономическите процеси и 

явления. Освен това е необходимо да се промени и системата за мислене на 

икономистите, както и тяхната подготовка. Според автора, в сравнение с физиката, 

резултатите, които носи икономическата наука предизвикват дълбоко 

разочарование, тъй като тя е неспособна да предсказва и да предотвратява 

финансово-икономически кризи. Въпреки, че автора дава за пример думите на Исак 

Нютон за това, че да се моделира безумието на хората е задача много по-сложна, от 

това да се предсказва движението на планетите, то според него в описанието на 

поведението на човешките маси трябва да съществуват някакви статистически 

закономерности, подобно на законите на идеалния газ, базиращи се на хаотичното 

движение на отделните молекули. 

Според Bouchaud главното различие между моделирането на физически и 

икономически процеси се крие в различният подход, прилаган от тези две науки 

при използването на научни концепции, уравнения и емпирични данни. Недостатък 

според него е фактът, че моделирането в класическата икономическа наука се 

базира на много силни предположения - аксиоми, като например за "невидимата 

ръка на пазара", рационалността в поведението на икономическите агенти, 

хипотезата за изначалната ефективност на пазара и т.н. Друга разлика между двете 

науки е, че физиците подхождат към различни аксиоми и модели с голяма доза 

скептицизъм и ако експериментът не се съгласува с предложения модел, то той или 

                                                           
98

 2-ри Научен семинар по "ИКОНОФИЗИКА" 2014, <http://physics.uni-plovdiv.bg/?p=3165> 
99

 Jean-Philippe Bouchaud. Economics needs a scientific revolution // Nature. V. 455. P. 1181 (30 October 2008). 
<http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7217/full/4551181a.html> 
<http://arxiv.org/pdf/0810.5306v1.pdf> 



 

89 
 

трябва да бъде изменен или трябва да бъде отхвърлен, независимо колко красив и 

математически съвършен е той. Подобен подход не се използва в икономиката, 

където всички модели са се утвърдили като безспорна истина и продължават да се 

преподават на студентите. Според него студентите се учат на сляпо да използват 

получените знания без да се замислят за смисъла на това, което правят. 

Въпреки, че има известни основания по отношение на "аксиомите", то 

принципите за еволюционно развитите на икономическата наука се споделят 

широко. Дори Сталин в последната си публикация през 1951 г. признава, че "Една 

от особеностите на политическата икономика се състои в това, че нейните закони, 

за разлика от законите на естествознанието, са недълготрайни. Те, или поне по-

голямата част от тях, действат в течение на определен исторически период, след 

което отстъпват място на нови закони."
100

 

Друга интересна мисъл е, че всички проблеми на свободния пазар са 

започнали в 50-60-те години на миналия век, когато пазара се разглеждал не като 

научен обект, нуждаещ се от изучаване, а като пропагандна машина за борба с 

комунизма. Според него в действителност свободните пазари са "диви" пазари и да 

се счита, че пазарът може самостоятелно без външни въздействия да се превърне в 

подредена структура, е наивно. 

Без да омаловажаваме идеите на автора, ще кажем, че редица проблеми все 

още не са решени и в областта на физиката - например различни видове природни 

катаклизми съществуват отдавна, но физиците не са предсказали с увереност нито 

едно земетресение, цунами или ураган, въпреки че там действат само физически 

закони. В този смисъл може ли да се говори за каквото и да е предсказване в 

глобалната икономика, където въздействат такива фактори, като човешката 

психика, даването на неизпълними политически обещания с отражение в 

икономиката,  корупция, тероризъм и т.н. явления, които трудно могат да бъдат 

предсказани или уловени статистически. 
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Освен това, за разлика от физиката, при икономическата наука трудно може 

да се провеждат експерименти, подобно на тези, провеждани във физиката, тъй 

като провеждането на подобни експерименти от страна на едно правителство не би 

могло да се извърши без налагане насила поне на част от населението. В тази 

връзка би могло да се каже, че Марксическата икономическа теория 

експериментално е била тествана с неблагоприятен резултат за част от 

населението. 

2. Информационно осигуряване на Иконофизиката в научната база от 

данни ScienceDirect 

Научната база от данни ScienceDirect е една от най-големите в света и се 

управлява от англо-холадското издателство Elsevier. В нея са индексирани над 2500 

научни списания от цял свят
101

. 

За проверка на информационното осигуряване на иконофизиката, 

извършихме търсене по разширени параметри. При търсенето са изключени 

книгите, чиито брой е над 33 хиляди към юни 2015. Данните от проучването са 

представени в Таблица 1, като на последните редове са агрегирани данни къде са 

по-голямата част от научните статии. 

Таблица 1 

Брой срещания на "econophysics" в статии от научни списания 

индексирани в ScienceDirect за периода 1996 г. - юни 2015 г. 
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1996 1 0 1 2 0 3 

1997 0 1 0 1 0 1 
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1998 0 0 0 0 0 0 

1999 2 9 2 11 17 18 

2000 2 23 4 24 39 36 

2001 1 32 0 33 50 43 

2002 0 25 1 26 43 41 

2003 1 45 1 45 66 114 

2004 4 63 6 66 80 106 

2005 3 39 6 41 53 107 

2006 3 45 11 52 78 155 

2007 7 61 9 68 113 226 

2008 0 49 6 54 77 173 

2009 1 35 3 36 74 134 

2010 2 41 10 44 83 182 

2011 1 23 9 25 72 136 

2012 3 31 9 36 90 178 

2013 3 36 9 39 92 161 

2014 4 32 14 40 110 208 

2015 2 27 7 31 98 167 

ОБЩО 
4

0 

6

17 

1

08 
674 1235 2189 

Брой публ. в 

спис. "Physica A" 
31 576 85 622 941 1932 

Дял на публ. в 

спис. "Physica A" 
77,5% 93,4% 78,7% 92,3% 76,2% 88,3% 

 

От данните се вижда, че в над 2000 статии се споменава за иконофизика, а 

статиите, които целенасочено се определят в това направление, са 674
104

, което 

представлява съотношение приблизително 1 към 3. По-голяма част от авторите 

предпочитат да включат понятието в ключовите думи - 91,5%, а малка част в 

заглавието - 5,9% и в резюмето - 14,8%. 

Забелязват се пикове в употребата на понятието в научните статии - по-силен 

през 2007 и по-слаб през 2014 година. Предполагаме, че това косвено се дължи на 

                                                           
104

 Приемаме, че след като понятието се среща в заглавието, ключовите думи или резюмето, то това 
отразява важността му от гледна точка на автора или авторите, за същността на публикацията. 



 

92 
 

пика на броя публикувани (и съответно индексирани) книги, използващи 

понятието: 2005 г. - 19, а през 2013 г. - 15. През останалите години броя на книгите 

варира от 0 до 3
105

. 

Интерес представлява фактът, че по-голяма част от публикациите са в 

списанието "Physica A".  От 76% до 93% от статиите, по разглежданите в нашето 

изследване различни параметри, са в него. 

Списанието "Physica A: Statistical Mechanics and its Applications" е създадено 

през 1975 г. в резултат на разделянето на списанието Physica. Основни теми са 

статистическата механика и нейното приложение, стохастични процеси, течности и 

кондензирана материя, динамични процеси, теоретична биология, иконофизика, 

комплексни систем, както и теорията на мрежите. Издава се два пъти в месеца от 

Elsevier/North-Holland
106

. 

За да се оцени големината на интереса към иконофизиката бяха извлечени 

данни за броя публикации, в които в заглавия, ключови думи и резюмета се 

използват имената на "родителските" дисциплини - икономическа наука и физика. 

Резултатите от изследването са показани в Таблица 2 и Фиг.1. 

Таблица 2 

Брой статии по години с използвани думи в заглавия, ключови думи и 

резюмета, и съотношения на срещане на econophysics към economics и на 

econophysics към physics. 

Година 

economics physics econophysics 

брой брой брой 
съотношение към 

economics 

съотношение към 

physics 

1999 602 972 11 54,7 88,4 

2000 561 1 054 24 23,4 43,9 

2001 666 1 121 33 20,2 34,0 
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2002 682 1 093 26 26,2 42,0 

2003 717 1 377 45 15,9 30,6 

2004 710 1 222 66 10,8 18,5 

2005 782 1 402 41 19,1 34,2 

2006 889 1 423 52 17,1 27,4 

2007 945 1 480 68 13,9 21,8 

2008 1 050 1 366 54 19,4 25,3 

2009 1 070 1 588 36 29,7 44,1 

2010 920 1 431 44 20,9 32,5 

2011 973 1 768 25 38,9 70,7 

2012 1 063 1 703 36 29,5 47,3 

2013 1 312 2 043 39 33,6 52,4 

2014 1 313 1 925 40 32,8 48,1 

2015 913 1 725 31 29,5 55,6 

ОБЩО 15 168 24 693 671 22,6 36,8 

 

От събраните данни се вижда, че през 2004 г. приблизително на единадесет 

статии по economics и имало една по econophysics, при средно съотношение за 

целия период 22,6:1. За същата година приблизително на деветнадесет статии по 

physics е имало една по econophysics, при средно съотношение за целия период 

36,8:1. 
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Фиг. 1. Съотношение на брой статии с използвани думи economics и physics 

спрямо econophysics, срещащи се в заглавия, ключови думи и резюмета. 

 

Заключение 

Въз основа на проведените изследвания можем да направим следните 

изводи: 

1. В науката освен процес на диференциация на отделни и все по-тесни 

научни области, особено в последните години, протича и процес на интеграция. 

Особеното при този процес на интеграция е, че се обединяват не само близки 

помежду си научни области, но и по-далечни такива, каквито са физиката и 

икономиката. 

2. Според събраните данни от научната база от данни ScienceDirect най-

много публикации в областта на иконофизиката има в европейското списание 

Physica A. Това списание може да се определи като своеобразен монополист в 

областта на публикациите по иконофизика 
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3. Въпреки спада на броя статии с използвани думи "икономика" и "физика" 

спрямо "иконофизика" в периода 2002-2004 г., то от 2005 г. се забелязва стабилен 

ръст в положителна посока за иконофизиката. 

Разбира се, тепърва предстои да видим доколко тази нова научна област, 

възникнала преди около 20 г., ще се утвърди и ще придобие по-широка 

популярност сред научната общественост у нас и по света. 
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