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Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

РЕЗЮМЕ
Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 

антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери
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ABSTRACT 
In Bulgaria, the topic of traditional stitching, its origin, function and importance of sewn images is 

becoming more and more interesting for representatives of the scientific community and people working 
in the field of art, but also for a wider range of new researchers and simply people feeling deeply their 
Bulgarian origin. The Bulgarian embroidery practice (in Bulgarian -called 'vezba') is one of the first 
cultural achievements of humanity, along with weaving and sewing. Multicolored embroidered figures, 
called 'shevitsa', are one of the main features common for all traditional costumes of the Bulgarian 
women, regardless of the regional differences and the changes occurring over time. The wide variety of 
these figures are not just an aesthetic expression of creative inspiration. Embroidery ornamentation is a 
manifestation of both morality and values, but it also visually and materially represents the hopes and 
worries of the person from the past. Therefore, one of the basic functions of the 'shevitsa' is to protect.

The Bulgarian nation has defended themselves from outside forces through various practices, carried 
out parallelly. One of them was only women's work - the traditional Bulgarian embroidery. This sacral 
practice, passed down from generation to generation, along a female line in the family, has a deep 
initiating potential. The art of 'vezba' used to be a compulsory part of the education and initiation of the 
little girl on her way to becoming a woman. This transition from one social status to another, is the most 
burdensome and of the greatest importance in the traditional Bulgarian society. It is the period when a 
girl is most vulnerable and susceptible to outer influences and malicious forces.

The ornamentation of clothes by stitching is a technique originating from the cosmogonic conception 
of the Bulgarians, his value system, knowledge of the universe, as well as the forces that control him and 
and which man is influenced by. It is an expression of the basic cultural differentiation - the opposition 

This topic has been introduced in the scientific community by a number of researchers, such as I. 
Koev, R., Ganeva, G. Mihailova and others. On the other side, the issue concerning demonology in 
Bulgarian folklore has been deeply studied by native and foreign researchers (D. Marinov, R. Gatsin and 
others). Each topic is incredibly interesting itself, but when viewed on a mutual basis, the connection 
between both of them can be seen and understood more clearly.
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between man and nature. The 'vezba', as a method of protection, focuses on the idea that man is not only 
exposed to the hostility of natural forces or other circumstances beyond his control, but there are also 
other forces to which everyone is subject to and can be influenced by. The Bulgarian people have given 
the image and name to many of them. Most of these images can be compared and related to the popular 
expression in Bulgarian folklore "evil eyes". The desire of the Bulgarians in the traditional society is to 
protect themselves from those invisible forces. This leads to the creation of trademarks in the 

Embroidery ornaments are a code by which the garment becomes a mediator between two worlds - 
the human one and the one beyond. Communication flows in both directions, so it is important certain 
actions which are the same for everyone in the community to be passed forward correctly and followed 
strictly. Therefore, this defines man's belonging to the society and provides him an ultimate protection 
from all outer forces.

Keywords: stitching, embroidery, ornament, protection

clothing - necklaces, sleeves, edges of the skirts, as well as at the seams. In the image of the garment 
that covers the naked human body, these open spaces, these holes are the transition between man's wild 
nature and his cultivated behaviour - his culture, his socialization.

Разноцветните шевици са един от белезите, 
присъстващи в костюмите на българките, независи-
мо от регионалните различия и промените настъп-
ващи във времето. Но голямото разнообразие от 
везбени фигури не са само естетически израз на 
творческо вдъхновение. Везбената орнаментика е 
проявление както на морала и ценностите, така и на 
надеждите и тревогите на човека от миналото. 
Затова и една от основните функции на шевицата е 
да предпазва. Тази тема както и въпросът засягащ 
демонологията в българския фолкор са достойно 
проучен от родни и чужди изследователи. Двете 
теми са изключително интересни сами по себе си, 
но при взаимното им разглеждане би могло още по-
ясно да бъде видяна и осъзната връзката между тях. 

Българите са се защитавали от външните сили 
чрез различни паралелно изпълнявани практики, 
като една от тях е характерна и е единствено женска 
работа - везбата. Тази дейност, предавана от неза-
помнени времена, от поколение на поколение, по 
женска линия в семейството е дълбока посвети-
телска практика. Везбеното изкуство е задължител-
на част от обучението на малкото момиче, което 
скоро ще се превърне в жена. Този преход от едно 
социално положение в друго е най-дълбоко натова-
рено и от най-голяма важност в традиционното 
българско общество. Това е периодът, в който 
момичето-жена е най-уязвима и податлива на 
чужди влияния и недобронамерени сили. 

Орнаментирането на дрехите чрез произхожда 
от космогоничната представа на българина, негова-
та ценностна система, познаването на мироздание-
то, както и силите, които владеят в него и на които 
човекът е подвластен. Тя е израз на основната ос на 

В България темата за везбената практика е все 
по-популярна и намира множество нови почитате-
ли и изследователи. Темите обвързани с нейния 
произход, функцията и значението на шитите изоб-
ражения са все по-интересни, не само за представи-
тели от научните среди и хора работещи в сферата 
на изкуството, но и за по-широк кръг от хора.

Защитната функция на везбата фокусира идеята 
за това, че човек не е изложен само на враждебно-
стта на природните сили или други независещи от 
него обстоятелства, но има и други влияния, на 
които всеки е подвластен. Българският народ е дал 
образ и наименование на много от тях и по известен 
начин повечето от тези представи, могат да бъдат 
съпоставени и свързани с известния народен израз 
"зли очи".

Стремежът на българите в традиционното об-
щество да се предпазят от онези невидими сили до-
вежда до направата на защитни знаци в облеклото - 
огърлия, ръкави, краища на полите, както и по ше-
вовете. (Ганева, 2003, стр. 18) Тези именно про-
странства - отворите са преход между дивата приро-
да на човека и окултурената - социализираната, в 
образа на дрехата, която покрива голото човешко 
тяло. Същият пример ще видим при разглеждане на 
селищното пространство и неговите граници в 
света на българинът в миналото. В облеклото шеви-
цата се възприема като непоправима бариера срещу 
злите сили, подобно на оградата на дома. (Дечева, 
2000, стр. 82-83) Обществените грижи по отно-

В представата на българина от миналото дреха-
та, с която е предпазвал не само тялото си, но и цяла-
та си същност, е имала сакрално значение - също 
както земята, огнището и хляба.

културна диференциация - опозицията между човек 
и природа.

Ризата, независимо от етнографския район при-
тежава централно място в традиционния костюм. 
Тя е първата дреха непосредствено до тялото и носи 
всички негови идейни качества и характеристики. 
Ризата е неизменен спътник в живота на човека от 
кръщенето (първият акт на социализация) до него-
вата смърт, като го съпътства и отвъд земния му път 
(единствената дреха, която човек "взима" със себе 
си след смъртта). Тя неотменно присъства в ежедне-
вието, в празника, в обредите и само по себе си е 
знак. С това си свое качество е безусловен и основен 
носител на знаците на социалния живот.

Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 
event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 
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В изследванията се стига до твърденията, че 
различните орнаменти произхождат от близки до 
нас страни, с които сме имали различни взаимо-
отношения в хода на времето. Тези влияния са ясно 
различими в символното изобразяване, но също та-

шение на тези преходни зони отразяват социалните 
граници. Везбата като културен знак поставен 
върху тези специфични пространства от облеклото 
бележи способността си за намеса и контрол върху 
събитията.

Връзките между създаването на вещ, строежа на 
човешкото тяло, социалната организация в общно-
стта и представата за устройството на света е основ-
на тема в съвременните етнографски проучвания. В 
родните публикации по темата Р. Ганева откроява 
възможността да бъдат обхванати в семиотичен 
план процесите на изработване на ризата, от изтъка-
ването на плата до украсата. (Ганева, 2003, стр. 11-
12) Орнаментирането, като финален етап от изра-
ботването на дрехата има особена важност. То при-
дава характера на изделието. 

В труда си Коев систематизира над 800 вида 
фигури, разделени на 17 дяла, според това, дали са 
имена на животни, растения, насекоми; имена на 
селища или на везачки - майсторки на съответния 
орнамент. А според естеството им ги разделя в пет 
групи: геометрични, животински, растителни, 
антропоморфни и символични фигури. Везбените 
названия насочват правилно при историческото и 
географското разглеждане на мотивите - въздейст-
вието на времето и пространството върху тях. Как 
периодически са се наслоявали нови съдържания и 
по кои пътища те са се разпространявали, за да дос-
тигнат от старите централни културни огнища до 
най-заглъхналите селски хижи. (Коев, 1982, стр. 52-
54)

Едно от най-важните изследвания по отно-
шение на българската тъканна и везбена орнамен-
тика принадлежи на Иван Коев. На него дължим 
първото и подробно проучване на орнамента в 
българските тъкани. Той ни дава подробни сведения 
за произхода, вида и наименованията на български-
те шевици. (Коев, 1982)

Характерен начин за предаване на традиционна-
та за конкретно населено място орнаментика е ста-
вала чрез т. нар. "зашиви". Те представляват ленен 
или памучен плат с размери на кърпа за лице. Върху 
него за извезани образци (юрнеци) от най-разно-
образни мотиви на везбени орнаменти. Имената не 
са записани, но се предават от уста на уста със самия 
"зашив". Като към него постепенно са прибавяли, 
зашивали нови образци на везбени мотиви. 

Произходът на орнаментите върху българските 
дрехи може да се търси хилядолетия назад във 
времето. Според етнолозите и археолозите по бъл-
гарските земи везаните фигури датират най-вече от 
бронзовата епоха на Тракия, но много от мотивите 
могат да се открият още в каменно-медната епоха. 
(Исаева, 2015)

ка се вижда, че българката е успяла да затвърди във 
времето едни характерни за нашия бит и светоглед 
мотиви.

Авторът Коев добавя, че "Древният славянин си 
представял слънцето освен като горящ небесен 
огън, като кръг, небесно око, още и като колело." 
Като в Софийско съществува везмо с име "колетия" 
и извезана риза с "колелата".  (Коев, 1982, стр. 50)

Новото осмисляне на придошлите символи е 
най-характерно за древните източни народи. Един 
от задължителните култови мотиви е слънцето. То е 
сравнявано с новородено дете. У египтяните е пред-
ставено като Хорус; на египетски Хор е слънчев бог - 
родител на хората, изобразяван като сокол. Египтя-
ните са представяли Хорус и в образа на конник, 
който пробожда крокодил с копието си. Този симво-
личен образ на слънцето, е послужил като тип и за 
първите християнски изображения на св. Георги, 
който убива змей. В Християнството го намираме в 
образа на Исус Христос, а в Зораостризма, основен 
символ е Фаравахар - крилатото слънце, изобра-
зяващ антропоморфна фигура с крила. Гърците, 
също, като всички други индоевропейски народи, са 
представяли небесния огън във вид на граблива 
птица, а чистото олицетворение на слънцето при-
надлежи на бог Аполон.

При заселване на славяните в Балканския полу-
остров свастиката се свързва с култа към върховния 

С промяната на родината си символните образи 
променят и значението си. Новите притежатели са 
го обяснявали с повече или по-малко находчиво 
тълкуване и се стараели да му възвърнат символно-
то значение, дори и с друго осмисляне. Така везбе-
ните орнаменти са резултата от сложни външни и 
вътрешни влияния, обособени в културния кръг на 
страната.

Към причините за промяна на везбените орна-
менти, Коев добавя и още едно важно обстоятелст-
во. "В дълбока древност, когато сходните нужди са 
оформяли сходни мирогледи в хората, те, въпреки 
разликите в разстоянията, са могли да създадат 
еднакви символни орнаменти. В историческо време 
нахлува мощно източно влияние, което смесва 
сходни орнаментални форми, които под натиска на 
византизма, римската цивилизация и славянството 
се обединяват и кристализират в разновидни орна-
менти и съществуват и до днес в тясна съгласува-
ност." (Коев, 1982, стр. 51)

Соларният символ, като централно предпазва-
що изображение в българската везбена орнаменти-
ка, често е изобразявано и под формата на свастика. 
Известен и до днес в изкуствознанието с това си 
санскритско име. Оцелелите от времето запазени 
везма се явяват ценно доказателство за съществу-
ващия някога на Балканите култ към слънцето и 
респективно огъня. За свастиката Коев казва, че е 
най-старинният знак-символ за благопожелание за 
успех от пр. Хр, приел вид на равнораменен кръст 
със завити под прав ъгъл вляво или вдясно краища.
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event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 
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"В древността у нас цветята са служили на 
момите и невестите против "лош поглед". В свята 
статия "Амулети против уроки" (Костов, 1921, стр. 
102) Българският етнограф и драматург Ст. Л. 
Костов пише: "Много цветя със своята пъстрота 
отвличат лошия поглед. У нас момите и булките се 
кичат с градинските цветя невян, стратур. седеф и 
др. Цветята, както и чесънът, се употребяват против 
всяка магия, а също и против различни болести".

славянски бог на слънцето и огъня Сварог. Името 
му произхожда от староиндийския корен "свар-" - 
свети, блещи, грее. В България свастичният кръст е 
извезан по ръкави и пазви на женски ризи в 
Софийско, Трънско, Дупнишко, Ловешко и на тъкан 
върху възглавниците в Карнобатско - най-често 
изграден от растителни или животински елементи. 
(Коев, 1982, стр. 64-66)

За най-старинен растителен орнамент в бъл-
гарското везмо се приема розата. Тя е флорален 
символ, но също така се свързва със слънцето, чрез 
създаването на особена стилизация - така наречена-
та розета. По този начин розата е загубила много от 
реалния си образ. Състои се от много листенца, до-
като в розетата рисунъкът е предаден условно във 
форма на звезди, преработени в растителна форма, 
с централен кръг вътре.

След дълъг процес на развитие розетата е много 
разпространена из българската везбена орнаменти-
ка, най-често срещана по пазви и огърлета на мъж-
ки ризи. Понякога обаче везачките загубват тяхната 
розетовидна реална представа и ги оприличават с 
образа на вътрешността от разрязан лимон и ги на-
ричат "илимони". Във везбен орнамент върху сокай 
от Габровско розетата е повече геометризирана.

Най-старинен мотив на лале се среща във 
везмата от Софийско. Около малка осмоъгълна 
звезда са наредени симетрично по-едри фигури на 
лале. Произходът на този орнамент е източен. 
Същите мотиви се срещат по малоазиатски, пер-
сийски белуджистански и др. килими. Везбеният 
орнамент на лалето е обикнат много и от туркините, 
които го пренасят и разпространяват у нас по време 
на турското робство. Наименованието на лалето 
идва от арабски произход. С "лале" на арабски се 
означава още "ясночервен", рубинен цвят, тъй както 
от "роза" имаме "розов" цвят.

Друг много разпространен мотив на розета е 
разположен симетрично в познатата схема от 
дървото на живота. Среща се върху поли на женски 
ризи в Самоковско. Според дадените названия 
българската везачка вижда обаче не розети, а цвят 
на къпини, ягоди (наричани от капанците в 
Разградско "планици"), ябълков или слънчогледов  
цвят. Някога в с. Девня, Провадийско, върху пазви 
на женски ризи се срещала звездовидна розета, 
представяща цвят с натуралистично изобразено 
стебло с две пъпки и листа. В Софийско тези видове 
розети везбарките ги именували "грошове".

Везбената орнаментика на карамфила прониква 
у нас вероятно от Византия, където е много разпро-
странен по везма и тъкани. Изобразяван е дивият 
карамфил. Най-често се среща в кървавочервен 
цвят, като само гагаузките в Североизточна 
България са го извезвали в черно. (Коев, 1982, стр. 
12-14)

Петелът също е схващан като слънчев символ и 
според И. Коев се разпространява от Египет в 
източните тъкани към V век. В Персия петелът се 
смята за свещена птица на слънчевото божество 
Митра, олицетворявано с белия петел. В сложната 
система на митическата представа за слънцето, то 
съществувало като дневно и подземно слънце. При 
изгрев то се среща с утринната зора чрез огъня, а 
при залеза на слънцето умира и става тъмно, 
невидимо. Оттук произлиза почитането на черния и 
белия петел. В това си двояко значение като све-
щена птица се появява и в Гърция по време на 
Персийските войни. Наречен тук "блестящият" 
свещен бял петел, посветен на Митра. От Гърция 
старинната му мистика се пренася и на Балканския 
полуостров.

Вярвало се е, че петльовият вик прогонва злите 
духове и демони от техните свърталища, тъй като 
той бил викът на идния слънчев слуга на светлото 
божество. Това вярване, тясно свързано с Изтока, се 
разпространява в цяла Европа. Любопитен факт е, 
че всички славянски и германски народи поставят 
дървен червен петел на покривите си. Оттогава 
започват да се дърворезбоват петли по високите 
кули, като им отдавали значение на магически 
гръмоотвод. Това вярване пояснява свещената роля 
на петела в редици семейни обреди: раждания, 
сватби, погребения. Както съществува вярването у 
нас, че къща без петел е в опасност да я споходят зли 
сили и да опустее, а където пее петел - там доброто 
отива. (Коев, 1982, стр. 22)

У нас в Самоковско, Разградско, Свищовско и 
другаде петлите са изобразени във вид на източната 
композиция на "свещеното дърво". Изгубили са 
символното си значение. Ако се съди по везбените 
названия в Самоковско, вероятно петлите заместват 
конете в старинната скитско-сърматска композиция 
на великата богиня на живота, оцеляла и в българс-
ките везма.

От домашните животни, които са изобразени в 
народните везма и тъкани, първо място заема конят 

Освен растителните мотиви, в нашите шевици 
често присъстват и птици като пауна и петела.

У нас паунът е бил някога домашна птица и 
свързан с народните вярвания и песни. Перата му 
служат не само за украса, но и против магия и 
уроки. Най-често и вещо стилизирани мотиви на 
два срещуположни пауна по поли на ризи се срещат 
в Самоковско. Осведомителките везачки разли-
чават /1950/ мъжкият по черните пера на опашката, 
а женският паун - по червените пера. (Коев, 1982, 
стр. 20-21)

Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 
event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 
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Орнаментите върху огърлето и пазвата на 
мъжките ризи са имали за цел да напомнят, според 
обясненията на старите везачки в Разградско, за 
идиличните срещи на кладенците между моми и 
момци. Но самата идея в каква служба са били и 
"чекмака" и "честмите", можем да заключим, че 
изобразяването им има плодородна, но също така и 
предпазна функция. (Коев, 1982, стр. 35)

и по-точно - конската глава. Езиковедите устано-
вяват палеонтологичната връзка между семантика-
та на "кон" и "слънце", поради което и неговото изо-
бражение се свързва със слънчевото божество. 
Орнаментът на конската глава прониква от старин-
ната композиция на славянската велика богиня с два 
конника отстрани. В мотив от Ломско конските 
глави са изобразени с оглавниците, а от двете стра-
ни на врата са изобразени и колелетата квадрати с 
подвити краища, изразяващи въртеливо движение - 
изобразяващо свастика, подсилващо още повече 
соларната символика на фигурата. (Коев, 1982, стр. 
26)

Такъв един пример е прилепът. В народните 
представи той олицетворява злокобните предска-
зания, а крилете му служат в народната медицина и 
магиите. Орнаментиран е върху мъжки ризи от ка-
панското население в Разградския окръг. Към на-
родните вярвания във везмото може да се причисли 
и образът на гущера, изтъкан по краищата на детски 
кърпи за лице от старото българско население 
хърцои в Разградско. Там се вярва, че дете пеленаче, 
което е покрито с такава кърпа, няма да бъде полазе-
но от змии и гущери лете по нивите. По същия 
начин се намират и различни насокоми - "паяците" и 
"мухичките" са извезвани на мъжки огърлета във 
Варненско, Разградско и Видинско. (Коев, 1982, 
стр. 29-30)

Интересен утилитарен инструмент е бродиран 
върху полите на женски ризи в Разградско. Това е 
огнивото на мъжа, наричано в района "чекмак". А 
също са извезани "четмите", които представляват 
кръстосани дебели дъбови дъски от горе на кладе-
неца, които го опасват като пръстен, за да не падне 
човек или говедо вътре, както и за по-голямо 
удобство и безопасност при вадене на вода.

Освен символите носещи светлина и съответно 
идеята за добро, закрила и благословия от висшите 
сили, в народната везба намираме изображения, 
свързани с негативни чувства и възприетия. Тези 
образи въздействат по друг начин, целта на тяхното 
изобразяване е "злите сили" да припознаят себе си и 
да не посягат на човека.

След като разгледахме част от орнаментите на 
българската везбена традиция, ще обърнем вни-
мание на образите от света, с който те комуникират 
отвъд човешкия свят. Това е светът на граничното, 
свръхестественото и демоничното.

В различните култури и митологии наименова-
нието "демон" олицетворява свръхестествен пер-
сонаж, който не е божество и се намира ниско в не-

бесната йерархия. Демоните се възприемат като 
медиатори между човешкия и божествения свят. В 
този смисъл народната вяра ни показва, че демонът 
е не само негативен образ, той много често е па-
зител или приема образа на свят човек или роднина.

Светът на духовете, демоните или по-точно 
казано - свръхестествените сили разглеждаме по 
същия начин, по който разглеждаме дрехата. 
Образът на свръхестествените сили отбелязва 
рамките на социо-културната система, насочвайки 
вниманието върху наличието на граница, която не 
бива да бъде преминавана.

Домът сам по себе си е микрокосмос, а огнище-
то е центъра на този свят, от там нататък всеки праг, 
ограда и отвор се явяват граница Всяка част от едно 
жилищно или селищно пространство, спрямо цяло-
стното устройство - от център към периферия, при-
тежава както своите граници, така и съответните 
сили, които владеят там. (Елиаде, 1995, стр. 420)

Жилището се дели на четири - огнище, спално 
помещение, двор, обществено пространство. 
Селищното също има четири граници - в средата е 
жилището, после са храмът и мегдана, след това ма-
халите и граничните пространства и най-външният 
кръг е очертан от пасищата и обработваемите земи.

В този ред на мисли, спрямо възприятието на 
българите и съответните образи в народната памет, 
разглеждаме едни други граници. Това са пределите 
на селището. Границата в това отношение се раз-
глежда на същия принцип, както и дрехата, спрямо 
митологичния модел на Мирча Елиаде. Според 
Елиаде всяко жилище е център на света и съответно 
"Сътворението или конструкцията е възможна 
единствено чрез премахване на профанното про-
странство и време, и установяване на свещеното 
пространство и време." (Гацин, 2018, стр. 131)

Извън това пространство се намира само гроби-
щето, неговото място е отвъд всички социални гра-
ници. (Гацин, 2018, стр. 126-131)

Учените, посветили изследователските си 
търсения в областта на демонологията пред-
лагат различни класификации, които показват 
сложността на демоничното същество. Росен 
Гацин в труда си Демоните в светогледа на 
българския северозапад представя това разно-
образие, основано на следните категории:

• Местообитание;
• Време на появяване;

• Демони на природата;

Вилхелм Вунд в книгата си Мит и религия 
класифицира демоните в пет групи.

• Привидения;

• Функции.
• Външен вид;

1. Демони призраци;

Тук ще разгледаме няколко от научните 
подразделения дадени от изследователите.
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event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 
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2. Полудемони.

• Горски;
• Водни;

5. Небесни демони.

1. Демони;
• Домашни;

2. Демони на болестите и лудостта;

• Бесове.
• Вили;

4. Духове на болести;

В изследванията на гореспоменатите учени 
забелязваме сходство при класификацията. 
Спрямо българските вярвания, основно по 
теренни проучвания в северозападна България, 
демоничните сили се разделят на принципа на 
местообитание. Така се очертават пет основни 
групи. И една, в която присъстват образи, които 
не се числят към традиционните демонични 
същества.

5. Духове на съдбата.

4. Демони покровители на отделни места, 
съсловия, професии;

• Духове на дома, земята, водата и въздуха;
• Демони на пустините и планините.

3. Демони на плодородието;

2. Митични персонажи, населяващи прост-
ранството - домашни духове, полски духове;

3. Митични персонажи с гранично поло-
жение - между демони и хора - вещица, вър-
колак, блуждаещ дух;

Е. Левкиевская съставя също пет групи от 
чужди за човешкия свят същности, като инте-
ресите й са в тези персонажи, водещи началото 
си от хора загубили живота си преждевременно 
и се намират на прага между живота и смъртта.

1. Демони на дома;
2. Демони на селището;
3. Демони, обитаващи водоизточници, изо-

ставени сгради, мостове;
4. Демони обитаващи гранично простран-

ство;

За К. Мошински, Гацин отбелязва, че за раз-
лика от Вунд, той не очертава ясна граница 
между демони и божества, както и между хора 
и демони. Мошински прави следното разде-
ление:

5. Демони обитаващи небето;
6. Други образи, разделени в няколко под-

групи:

1. Умрели от неестествена смърт - вампир, 
русалки, кикимора, вихър;

• Реално съществували хора от местното 
население. (Гацин, 2018, стр. 74)

• Исторически личности;

В първата група - демони на дома на първо 
място е вампирът или плътеникът. Народната 
представа за този образ произхожда от вярата, 
че има два вида починали. Едните намират по-
кой на онзи свят, а другите продължават съще-
ствуването си, бродейки между света на мърт-
вите и живите.

На Балканите представата за вампирите е 
много развита. Към техния характерен образ 
Гацин добавя част от изследванията на Христо 
Вакарелски в книгата му "Български погребал-
ни обичаи", че те са страхливи и наивни, могат 
лесно да бъдат измамени и ги е страх от шипки. 
Известни са с това, че може да придобиват раз-
лични образи, познати на хората - животни, 
птици, природни обекти, но притежават душата 
на определен човек. А в народната представа, 
след като душата премине в света на мъртвите, 
става "потенциален враг" на семейството си, а в 
някои случаи и на общността. (Гацин, 2018, 
стр. 76-77)

В народната памет на по-възрастното поко-
ление е останало вярването за "сили". Те са де-
мони от втората група - на селището. Появяват 
се в определи часове от денонощието и влизат 
във връзка с живите. Тези демони на селището 
се свързват със света на мъртвите и погребал-
ната обредност, въпреки това появяването им 
не винаги е нощем. Хората често ги свързват с 
орисниците и тяхната намеса в съдбата на 
новородените деца.

Плътеникът се възприема като носещо не-
щастие създание както в дома, така и в общест-
вото. Основна предпоставка за неговото появя-
ване е нарушаване на погребалните обредни 
действия. Най-често е разпознаван като сянка и 
въплътен в нечие или своето тяло - тропа и 
плаши. (Гацин, 2018, стр. 80-85)

Предимно в планинските и полупланински 
райони съществува вярването в рунтаво момче 
или момиче. В описанието за това същество се 
подчертава, че има козина, права коса и цялото 
е в косми. Най-често се явява в дома, по-рядко в 
природата, но идва от гората. Диво е, с голяма 
рунтава глава и по-малко тяло, а на места тяло-
то му не е плътно, а се явява като сияние. В ми-
налото засичането му е било предизвестие за 
настъпващо бедствие в селището. (Гацин, 
2018, стр. 86-88)
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event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 
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Друг неизменен образ, който народът 
включва към този на силите е на самодивите. 
Те както "силите" са женски образи, покрови-
телки на стихиите и природните бедствия. 
Появяват се в определени дни от годината и в 
повечето случаи са пакостливи и вредни за 
общността, като взимат и човешки жертви. 
Появявали се нощем и се срещат при водоеми, 
мостове, поляни, пусти църкви и дворове на 
къщи. А самодивските кръгове са назовавани от 
народа като "гяволска работа", която не бива да 
се разбира. (Гацин, 2018, стр. 89-94)

В третата група Демони на водните източ-
ници, сгради и мостове най-често намираме 
стопани и пазители. Като водния бик - стопанин 
на езерото в с. Малорад. Той е пазител на водите 
на селото и всяка година на Спасов ден (патрон-
ният празник на селото) излиза от езерото и 
"играе" на поляната в близост.

Рътът е демон на граничното простран-
ство. Описанието за него не е много ясно, като в 
образа се преплитат зооморфни и антропо-
морфни елементи. Не е лошо, не говори, общу-
ва с хората. Някои от тях го оприличават на куче 
и тук до известна степен се излиза от митоло-
гичния произход на създанието. Когато се 
говори за него като за "горски човек", той влиза 
в образа на пазител, най-често на извори, 
чешми, църкви. Прави се и асоциация между 
същността на плътеника и на ръта.

В графата на други образи, като историчес-
ки личности, са светии и местни хора. Най-
често срещаният е образът на Св. Богородица, 
както и други свързани с християнската вяра на 

Чумата за разлика от змея е напълно отри-
цателен образ, опустошаваща цели селища. Тя 
се отъждествява със смъртта. Била като стара 
бабичка, която обикаляла из селото и по 
чешмите и който я срещне го уморява. (Гацин, 
2018, стр. 95-114)

Таласъмът няма определен образ, понякога 
е "зазидано" в чешма или мост момиче, друг 
път куче с нереални размери, което се появява и 
изчезва от нищото. Понякога е девойка, която 
иска нещо от пътник или дори турчин с чибук.

Змеят е образ от небесните демони. Той 
принадлежи към най-старите митични персо-
нажи. За възрастното население той не е нега-
тивен образ, често е наричан и Слънце 
Стопанин  от светлина. или, че е По негатив-
ното схващане за този небесен демон е дошло 
по-късно. То е чудовище, често живее в езеро, 
лети и бълва огън.

народа образи. Местни попове, ктитори на 
църкви, също войводи и други видни личности. 
Характеристиките на тези създания са най-
често положителни и имат покровителска 
функция в съзнанието на хората. (Гацин, 2018, 
стр. 116-125)

Независимо от вида, образа и качествата на 
свръхестествените същества те остават чужди 
на света на хората. Нуждата от защита и 
контрол върху външните обстоятелства навеж-
да хората към това да придадат форма на дадена 
сила. С течение на времето народът е успял да 
създаде система от множество дейности и пос-
ледователни действия, които да му донесат бла-
гополучие и защита. Тези практики засилват 
народната вяра, те са неизменни, именно с 
идеята си, че при непогрешимото им спазване 
нещата ще бъдат под контрол и няма да има 
място за намеса от дивия, неподвластен на 
човешките порядки свят.

Една от тези чисто женски дейности е веза-
нето. То е магически акт за защита, а везбените 
орнаменти сами по себе си са код, чрез който 
дрехата се превръща в медиатор между свето-
вете - както човешкия, така и отвъдния. 
Комуникацията протича в двете посоки, затова 
е важно предаването и неотклонното спазване 
на определени действия еднакви за всички в 
общността. Строгото спазване на приетите в 
социума правила определят принадлежността 
към него. Съответно човекът като част от 
цялото - усвоеното и познатото е неприкос-
новен и защитен от всичко, може да го отдели и 
ограничи от обществото.

[2] Gatsin, R. (2018). Demonite    V svetogleda na
balgarskia severozapad. Varna: Dangrafik.

[3] Decheva, M. (2000). Chertog na balgarskata 
charodeyka. Sofia: Svyat. Nauka.
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АНТИМИКРОБНА ОБРАБОТКА НА ПОЛИЕСТЕРНИ
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ С ПРЕПАРАТА ФЛАВИНОК

Ангелина Георгиева, Христина Иванова
Йовчо Топалов, Кузман Тиров, Светлин Николов

ABSTRACT 
Comparative investigations have bееп carried out оп the antimicrobial properties of polyester textile 

materials, suitable for producing implants, after treatment in solutions of the new antimicrobial 
substance Flavinok and of the two antimicrobial agents – Trypaflavin and 5-nitrox, potassium, salt, used 
as initial reagents for the synthesis of Flavinok.

There is ап assumption concerning the mechanism of interaction of the agent with the polyester 
fibers, analogous to that of dyeing with disperse dyes and concerning the EDTA role as ап accelerant of 
the process, contributing to the substance penetration into the polymer structure.

Keywords: polyester fibers, implants in medicine, antimicrobial agents, dyeing with disperse dyes.

След проведени сравнителни изследвания 
при обработката на проби от полиестерни 
влакна с препарата Флавинок и с двата 

Част от колектива е патентовал антимикро-
бен препарат (3,6-диамино-10-метилакридин-
5-нитро-8-оксихинолат) с тривиалното назва-
ние Флавинок, подходящ за третиране на 
полиестерни текстилни материали. Поради 
добрите си показатели, полиестерните влакна 
са основният вид полимерни продукти, от 
които се изработват различни импланти, като 
едни от най-често прилаганите са съдовите 
протези.

Използването на различни импланти от 
полимерни материали е едно от значителните 
постижения в съвременната хирургия. Съще-
ствен недостатък на тези материали обаче е об-
стоятелството, че повечето от тях се поддават 
лесно на инфекции. Статистическите данни 
сочат, че именно инфекциозните усложнения 
са причина за понижаване ефективността на 
20-34% от хирургическите операции [1,2]. 
Рискът от подобни усложнения може да се от-
страни напълно или да се понижи значително 
чрез използване на импланти от полимерни 
материали, притежаващи антимикробни 
свойства.

антимикробни препарати - трипафлавин 
(хлорметилат З, 6-диаминоакридин) и 5-
нитрокс, калиева сол (калиев 5-нитро-8-
оксихинолат), използвани като изходни 
реактиви за неговия синтез [З]. Трябва да се 
определи постигнатият антимикробен ефект и 
при трите варианта, да се проследи устойчи-
востта му при многократна мокра обработка, 
както и да се направи опит за изясняване на 
вероятния механизъм на свързване на Флави-
нок с полиестерните влакна, с  оглед приложе-
ние на препарата за антимикробна обработка 
на съдови протези, изработени от полиестер. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ И 
РЕЗУЛТАТИ

Проведени са сравнителни изследвания на 
антимикробния ефект на полиестерни влакна 
при третирането им с всеки един от трите 
препарата в съпоставими условия, както и на 
устойчивостта на този ефект след многократна 
мокра обработка на пробите. Необходимостта 
от тези изследвания се определя от факта, че 
антимикробно обработените съдови протези 
трябва да притежават устойчив антимикробен 
ефект. Следва да се отбележи, че 5-нитроксът 
(калиева сол) се разтваря добре във вода при 
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От направените изследвания е установено, 
че Флавинок е водонеразтворим, но се разтваря 
добре в редица органични разтворители - 
етанол, изопропанол, трихлоретилен, тетрах-
лорметан и др., а също така и във воден разтвор 

-l
на EDTA (5 g.l  Na EDTA.2H,O).2

При настоящите изследвания полиес-

повишена температура, киселини, DMF и др., а 
трипафлавинът е разтворим във вода, етанол и 
др. 

терните проби са обработвани с водни разтвори 
на трипафлавин и 5-нитрокс и с разтвори на 

0
Флавинок във воден разтвор на EDTA (90 C) 
при модул 1:25. Представени са данните за 
установения антимикробен ефект по агарди-
фузионния метод [4], постигнат при обработ-
ката на полиестерни проби с разтвори на 
трипафлавин (Таблица 1) и 5-нитрокс 
(Таблица 2) при различни концентрации на 

Време на
 обработка,

 min

Концентрация
 на трипофла- 

-l
новин, g.l

Съхранение 
на хлор в 
непрани 
проби, %

Зона на инхибиране, мм Тест микроорганизми

Ешерия коли Ст. Ауреус

непрани непрани10хОП-10 10хОП-10

 Таблица 1
Антимикробен ефект при полиетилентерефталатни проби след обработка с разтвор на трипафлавин                                                                                                                                         

Антимикробен ефект при полиетилентерефталатни проби след обработка с разтвор на 5-нитрокс 
(калиева сол)

Таблица 2

Време
на обработка,

 min

Концентрация
на 5-нитрокса

Зона на инхибиране, мм
Тест микроорганизми

Еширия Коли Ст. Ауреус

непрани непрани10хОП-10 10хОП-10

30

30

30

30

60

60

60

60

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-

0,5

-

0,85

-

1,05

-

l,15

10

12

12

12

12

12

12

14

0

0

0

0

0

0

0

0

10

12

12

12

10

11

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

30

30

60

60

60

60

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

1,5

10

12

12

14

12

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

16

16

16

21

14

16
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При антимикробната обработка на пробите 
и с двата препарата, при всички концентраци-
онни условия и времетраене се установява 
добър антимикробен ефект. Той обаче е 
неустойчив на многократна мокра обработка, 
което доказва, че и двата антимикробни препа-
рата не са свързани химично с полиестерните 
влакна. Следователно обработката на пробите с 
тези два препарата не отговаря на изискването 
към имплантите, в конкретния случай съдови 
протези, използвани в медицината, за пролон-

реактивите и времетраене на обработката.
Антимикробният ефект е определян преди и 

след 10-кратно третиране на пробите с 
нейоногенния препарат ОП-10. В Таблица 1 
има също данни за съдържанието на хлор в 
обработените с трипафлавин непрани проби, 
определен по метода на Шонингер. Данни за наличие на подобна връзка са 

получени при третиране на пробите с антими-
кробния препарат Флавинок. В Таблица 3 са 
представени резултатите от сравнителните 
изследвания на проби, третирани с разтвори на 
трите препарата при съпоставими у с л о в и я . 
Постигнатият антимикробен ефект (висока 
зона на инхибиране), е достатъчно стабилен 
единствено при пробите, обработени с Флави-
нок. Това се потвърждава и от данните за 
съдържанието на азот, определен по Келдал, 
(респ. на задържания препарат), дори при 20-

гирано действие на антимикробния ефект, т. е. 
вложеният антимикробен препарат в импланта 
да се отделя по-дълго време в човешкия орга-
низъм. Това може да се постигне само при наличие 
на химична връзка между антимикробния 
препарат и структурата на съответния полимер. 

Таблица 3
Антимикробен ефект при полиетилентерефталатни проби след обработка с EDTA разтвор на Флавинок

Вариант на обработка 
Съдържание на азот, % Зона на инхибиране в мм

непрани

непрани

20хОН-10

20хОН-10

Тест микроорганизми

Доказано е, че препаратът Флавинок има много 
добър афинитет към полиестерните влакна. В по-
нататъшните изследвания предстои да се проследи 
зависимостта между антимикробния ефект и срока 
на въздействие в динамика, в течна среда при 
условия на непрекъсато въздействие, доближа-
ващи се до условията при влагане на антими-
кробно обработените импланти в човешкия 
организъм. Основен въпрос за разрешение е 
изясняването на най-вероятния механизъм на 
взаимодействие и характера на връзката между 
антимикробния жълто оцветен препарат 

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Флавинок и полиестерните влакна. Може да се 
приеме, че това взаимодействие е аналогично на 
процеса на високотемпературното багрене на 
полиестерни влакна с дисперсни багрила в 
присъствие на ускорители.

Известно е, че затрудненията, възникващи 
при багренето на полиестерните влакна не 
могат да се обяснят единствено с отсъст-
вието на активни центрове, но са свързани и с 
бавната дифузия на багрилата във вътреш-
ността на полимера [5]. Най-широко използ-
ваните за целта дисперсни багрила са водоне-
разтворими и се съдържат в багрилната баня 

5-нитрокс

5-нитрокс

5-нитрокс

трипафлавин

трипафлавин

трипафлавин

флавинок

флавинок

флавинок

0,89

0,86

0,88

0,89

0,87

0,89

1,39

l,38

1,4

0

0

0

0

0

0

l,18

1,16

1,19

12

11

12

11

10

11

30

29

0 

0

0

0

0

0

22

21
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във вид на високодисперсни водни суспензии. 
Доказано е, че наличието на хидрофилни 
водорододонорни хидроксилни и амино-групи 
в молекулите на багрилата, а също и повише-
ната температура допринасят за по-доброто им 

0
свързване с полиестерните влакна. До 80-90 С 
тези влакна сорбират твърде малко багрило. С 
повишаване на температурата на багрилната 
баня степента на оцветяване постепенно 

0
нараства и едва при 120 С се достига приемлив 
ефект. При въвеждане в банята на различни 
ускорители, обаче, интензивността на багрене-
то нараства и при температури по-ниски от 

0
100 С. Механизмът на действие на ускорители-
те се състои в това, че прониквайки в кристал-
ния полимер те отслабват междумолекулните 
връзки и предизвикват набъбването на хидро-
фобните полиестерни влакна [6]. Това довежда 
до увеличение на 00000000000 размера на 
порите и те стават по-достъпни за проникване 
на багрилата. Освен това много ускорители 
разтварят дисперсните багрила много по-добре 
от водата.

В нашия случай пробите се третират също с 
високодисперсна суспензия на препарата 
Флавинок във воден 0,5% разтвор на EDTA при 

0 
90 С, напълно аналогично на багренето с 
дисперсни багрила в присъствие на ускори-
тели. Структурата на Флавинок е твърде близка 
до тази на дисперсните багрила, а EDTA не 
само подобрява разтворимостта на Флавинок, 
но следва да се приеме, че изпълнява и ролята 
на ускорител. Изменението на вътрешната 
структура на полиестерните влакна под влия-
ние на ускорителя може да се докаже чрез 
рентгеноструктурен анализ. Такива рентгено-
графски изследвания са проведени и е устано-
вено изменение в кристалната структура на 
полиестерните влакна, обработени с разтвори 
съдържащи EDTA. Надмолекулярната структу-
ра на полимера се разрохква в присъствие на 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установени са зоните на инхибиране и са 
съпоставени със съдържанието на препаратите 
в обработените проби преди и след многократ-
на мокра обработка. Значителен и устойчив 
антимикробен ефект е констатиран само при 
пробите, обработени с препарата Флавинок.

Проведени са сравнителни изследвания 
върху антимикробните свойства на полиес-
терни текстилни материали, обработени с 
препарата Флавинок и с двата препарата 
трипафлавин и 5-нитрокс, използвани при 
синтеза на Флавинок.
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ABSTRACT  
The reasons for the tearing of threads during the process of sectional warpering аrе investigated in 

the paper. Six types of the most used yarns with different linear density аnd content are used to produce 
warps with the same number of threads. Using these input parameters the causes for the sectional warper 
stops аrе analysed.

Целта на разработката е проследяване и 
анализиране на причините за късане на 
основните нишки при процеса „лентово 
сноване“. За провеждането на изследването са 
поставени следните изисквания: 
ь поддържане на постоянно равномерно 

опъване на основните нишки;
ь равномерно разпределение на основ-

ните нишки по широчината на лентата;
ь наличие на четен брой основни нишки 

във всяка от лентите;

ь насноваване на всички основни нишки 
от основното върху сновачното кросно.

ь постигане на правилна цилиндрична 
форма на полученото сновачно кросно;

За осъществяване на експеримента е изпол-
звана лентова сновачна машина „НАСОВА”, 
модел USK-1000E. Това е съвременна машина 
за насноваване на тъкачни основи - лесна е за 
обслужване, има висока производителност и 
осигурява добро качество на произвежданата 
продукция. Машината има възможност да 
спира работа при сигнал от контролно-
чистачното приспособление за наличие на 
скъсана нишка. За целта след вдяване на всяка 
една от основите е контролирано необходимото 
опъване на основните нишки за правилното 
протичане на процеса чрез регулиране на 
опъващите приспособления, което е отразено в 
Таблица 1.

Прежда Линейна 
плътност, tex

Препоръчително
опъване, см

камгарна

щрайхгарна

111

25х2

17,8х2

33,3х2

22,7х2

19,2х2

90,9

62,5

28,8

72,0

40,0

36,8

30,4

88,9

51,0

53,0

Таблица 1

За провеждане на експеримента са избрани 
шест основи, предвид факта, че те се използват 
най-често при производството на тъкани вьв 
фирма „Нитекс“. Данни за артикулите за всяка 
от основите са представени в таблица 2.

За всяка от шесте основи са насновани по 
1200 основни нишки с дължина 600 м. 
Използвана е сновачна рамка за неподвижни 
конусни бобини с вместимост 240 бобини. Така 
нишките са разпределени в 5 ленти по 240 
нишки във всяка лента, съгласно изчисленията 
[2]:

1.  n = М/К - брой ленти в основата, където: 
М e общия брой на основните нишки, К - 
вместимост на сновачната рамка

2. m = М/n - брой нишки в една лента, 
където: М e общия брой на основните нишки, n 
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1

2

3

4

Артикул 
Състав на нишките 

в основата

Линейна
плътност,

 tex

камгарна прежда
100% В ПЕК

щхрайгарна прежда
 В/ВИ/ПА 50/25/25 

ПЕК

щрайхгарна прежда
В/ВИ/ПА 50/25/25

камгарна прежда
В/ПЕ4 5/55

щрайхгарна прежда
В/ВИ/ПА 50/25/25

камгарна прежда
В/ПЕ4 5/55

100% П

19,2х2
16,7

62,5

16,7

        62,5

17,8х2

5

6

62,5

17,8х2

     33,3х2

3. b = (l .∆l)/ n – широчина на лентата при бр

еднакъв брой нишки във всяка лента; 

– брой ленти в основата

Таблица 2

4.  α = arctg 
Eel

h.R

P.Tt

10000.y.h
= arctg

s

h

s [mm] - средна дебелина на слоя.

 - ъгъл на наклона на конуса на сновачния 
барабан, при ориентировъчни стойности от 
фирма „НАСОВА” за плътност на намотката γ 
[g/cm];
h [mm] - преместване на сновачния супорт за 
едно завъртане на сновачния барабан; 

Осигуряването на правилно и равномер-но 
навиване на лентата върху сновачния барабан 
се осъществява от предварително зададено 
изместване на супорта на база ъгъл на конуса 
на сновилото, линейна плътност на нишките, 
гъстина на нишките в лентата и плътност на 
намотката. Постигането на еднаква дължина на 
нишките в основата по цялата широчина на 
сновачния барабан е гарантирано от елек-
тронно контролируемия вал на машината, 
който още в областта на конуса поддържа 
еднаква височина на лентите и я запазва до края 
на процеса. За осъществя-ване на проучването, 

за всяка от шестте основи са отчитани 
спиранията на сновачната маш-ината, броят 
скъсани нитки, регистрирани са и причините. 
Резултатите са представени в Таблица 3.

Таблица 3

А
рт

ик
ул

маш
ина

мат
е-

риал раб
от-

ник

Спирания

О
бщ

о
сп

ир
ан

ия

В
ър

за
ни

ни
ш

ки
С

ъс
 с

во
бо

-
де

н 
кр

ай

2

1

3

6

4

5

1

1

1

1

3

-

8

5

5

5

3

1

-

-

-

-

1

-

4

10

6

4

6

5

5

14

5

5

1

1

1

4

-

1

-

8

Артикул № 5 - твърде високият процент 

Артикул № 3 - независимо от различните 
състав и линейна пльтност на основните 
нишки, резултатите показват високо качество 
на наснованата основа. То е вследствие преди 
всичко на намалените скорост на сноване и 
опъване на нишките.

Артикул № 2 - комбинацията от щрайхгарна 
прежда и ПЕК обуславя големия брой скъсани 
нишки, поради което се налага намаляване на 
скоростта на сноване. При работа с щрайхгарна 
прежда с голяма завласеност, при висока 
скорост на работа се увеличава триенето между 
направляващите елементи и нишките, отделя 
се мъх,  поради което и нишките се късат. 

Основна предпоставка за разлика в резул-
татите е изпитването на различни по сьстав 
основни нишки и комбинациите от тях.

Артикул № 4 - еднаквият състав и структура 
на основните нишки - щрайхгарни осигуряват 
получаване на качествена основа при подходя-
ща скорост на сноване и степен на опъване.

Артикул № 1 - броят на спиранията на 
сновачната машина е твърде висок,  а също така 
и броят на навързани нишки в основата е голям. 
Проблемите, съпътстващи насноваването на 
този артикул са в резултат на несъвме-
стимостта на материалите -  камгарна прежда и 
ПЕК.

Анализ на резултатите
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Артикул № 6 - при обработване на памуч-
ните прежди с парафин се получава увелича-
ване на теглото на нишките и вслед-ствие на 
собствената си тежест те остават под сновил-
ния барабан, понякога незабелязани от работ-
ника, за да бъдат завързани.

Въз основа на анализа късанията на основ-
ните нишки може да се разглеждат като 
резултат от дефекти при сноването вследствие  
на три фактора: материал, машина и работник.

скъсани нишки е предизвикан от високата 
скорост на сноване на основата. За да се 
избегне възможността да останат незавързани 
основни нишки, е необходимо намаляване на 
скоростта на отвиването им, с което се 
осигурява свободното им преминаване върху 
основното кросно.

ь Най-много дефекти се получават при 
сноване на основи от разнородни материали, 
например щрайхгарна прежда и коприна, 
камгарна прежда и коприна. При производ-

ь Памучните прежди, в сравнение с 
вълнените, са с по-висока здравина, незави-
симо от линейната си плътност и поради това 
сноването им се осъществява по-лесно. 
Дефектът, който се получава при работа с 
памучни материали е свързан с теглото на 
памучната нишка в момента, когато готовата 
основа се отвива от сновилния барабан за 
пренавиването й върху основното кросно. Под 
действие на тежестта си, нишката може да се 
окаже под сновилния барабан и в основата се 
явява като липсваща нишка.

Материал

ь Като цяло вълнените прежди - камгарни 
или щрайхгарни са трудни за сноване, впослед-
ствие и за тъкане, защото са с малка здравина и 
завласени, което пречи на процеса на работа с 
тях. Поради това и процентът на кьсания при 
лентово сноване е много висок. Като резултат 
се получава разлика в опъването на нишките, 
което остава видимо както при тькани, 
изработени в сплитка лито, така и при по-
сложни сплитки. Основен проблем при 
производството на основи от щрайхгарни 
прежди е неравномерностга на преждата, което 
води до увеличаване на броя на късанията. При 
работа с такива основни нишки, опъването не 
трябва да бъде голямо и това се постига с 
намаляване на скоростта на отвиване.

При разглеждане на „тежестта” на дефек-
тите най-много са получените от некачествен 
материал, но те са и най-бързо отстраними. За 
намаляване на броя им е много важна добрата 
подготовка на материала за сноване, част от 
което се явява бобинирането. Не на последно 
място трябва да се посочи и доброто съхра-
нение на материала от механични въздействия 
/например нараняване на повърхността на 
бобините/, а също така и спазването на 
необходимите климатични условия в складо-
вите и работните помещения.

ството на основа от щрайхгарна прежда и 
коприна, основният проблем е в необходи-
мостта от разлика в опъването на двата вида 
нишки: за щрайхгарните се налага по-слабо 
опъване, за да се предотврати изтъняването им 
или съответно кьсането,а за копринените 
нишки - по-силно опъване. При производ-
ството на основа от камгарна прежда и коприна 
отново е наложителна разлика в опъването на 
двата вида нишки, но процентът на късане е по-
малък, защото разликата в опъването не е 
толкова голяма - камгарните прежди са по-
здрави от щрайхгарните.

Машина
Дефектите, които могат да се получат от 

оборудването се дължат най-вече на неизправ-
ност на гатера, т.е. прорязвания на нишковид-
ните бремзи, разпределителното и сновачното 
бърдо, което води до увеличаване на късанията 
на нишките в лентата. Тьй като всяка нишка е с 
индивидуален контрол на опъване, осъщест-
вяващ се от две притискащи шайби - подвижна 
и неподвижна, а управлението на неподвиж-
ната се контролира от общо табло, разликата в 
опъването е резултат от неправилното центро-
ване на подвижната шайба. То е и причина да се 
подава сигнал за спиране на машината без 
наличие на скъсана нишка. Това налага 
предварителното регулиране на опъването на 
основните нишки. Друг дефект е насновава-
нето на висока или ниска лента, спрямо нивото 
на останалите в основата. Това се явява като 
резултат от неправилно позициониране на 
супорта и сновилния барабан.

Работник 
Не на последно място, за свеждане до 

минимум на дефектите при процеса сноване е 
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необходимо да се изисква и висока отговорност 
на обслужващия персонал, както и по-добра 
квалификация.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът на причините за късливост на 

основните нишки при лентово сноване води до 
заключението, че въпреки повишаване на 
качеството и увеличаване на производител-
ността, то тежестта на дефектите не намалява. 
Те могат да бъдат предизвикани както от 
некачествен материал. така и от машината, а не 
на последно място и от обслужващия машината 
работник. За подобни на разгледаните 
артикули, най-подходящите мерки са  намаля-
ване на скоростта на сновилото, по-стриктен 

[ 4 ]  А л е ш и н ,  П . А . ,  П ол е т а е в ,  В .  Н . , 
Лабораторный практикум по ткачеству, 
Москва, Легкая индустрия, 1979.

контрол при регулиране на опъването на 
основните нишки и  участие на високо-
квалифициран персонал.
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ИКОНОМИЯ НА  СУРОВИНИ В ТРИКОТАЖНАТА И 
КОНФЕКЦИОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

SAVINGS OF RAW MATERIAL IN THE KNITWEAR 
AND READY-MADE CLOTHES

  РЕЗЮМЕ
  Анализират се факторите, влияещи върху разхода на суровини при производството на 

трикотаж и конфекция. Констатирани са специфичните условия за определяне на 
максималните запаси от суровини в българските трикотажни и конфекционни предприятия. 
Дават се решения за оптимално определяне на заетите суровини в производствения процес и 
намаляване на ангажираните за тази цел финансови средства. Търсят се начините за 
.иаксимално снижаване на опасността от престой на производствения процес, поради 
неправилното планиране на необходимите суровини и ненавременната им доставка. 

   ABSTRACT 
 The factors, affecting the raw material consumption in the knitwear and ready-made clothes 

production, аrе analysed. Thе specific conditions for the maximal reserve of raw material in Bullgarian 
knitwear and ready-made clothes enterprises аrе specified. There are given solutions for optimal defining 
of the occupied raw materials in the production process and decreasing of the financial means, engaged 
for this purpose. The methods for maximal decrease of the danger of production process outage for 
incorrect planning of the necessarv raw material and untimely delivery.
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Един от най-големите проблеми, които 
трябва да решават трикотажните и конфек-
ционните предприятия в България, е високата 
себестойност на произвежданите продукти 
[1,2]. Голяма част от нея заемат разходите за 
използваните суровини, които много често 
надвишават повече от 50% от общата себес-
тойност на продукцията. Много от българските 
промишлени предприятия не отдават необхо-
димото внимание и значение на този факт. При 
подходящ анализ на производствените условия 
в дадено предприятие, винаги могат да се 
намерят начини за по-икономичното изразход-
ване на суровините. 

Използваните технологии и машинното 
оборудване също влияят върху разхода на 
суровините. Съвременните технологии, които 
се прилагат, в повечето случаи дават изцяло 
безотпадъчно производство, а това води до 
максимално ефективно използване на 
суровините. Поради тази причина, когато се 
внедряват нови технологии е нужно да се знае 
степента на използването на суровините и 
съответно процента на отпадъците по време на 
производствения процес. Техническото 
състояние на технологичното и друго оборуд-
ване също влияе върху разхода на суровините.   
Ако оборудването не се поддържа постоянно, и 
то от квалифициран персонал, това със 
сигурност ще доведе до увеличаване на 
отпадъка и респективно до намаляване на 
ефективното използване на суровините.

Организационната и технологичната дис-
циплина, която осигурява спазването на 
предвидените технологични параметри, влияе 
положително върху разхода на суровини, както 
и върху тяхното складиране и придвижване. 
Ако условията са оптимални, се стига до до 
ниска, почти нулева загуба на суровини. 
Организацията на складирането трябва да е 
такава, че всеки момент да се знаят наличните 

Ефективността и максималното използване 
на суровините зависи от много неща. За всеки 
произвеждан продукт трябва да се определи 
максималния разрешен разход на използваните 
суровини и помощни материали и на всеки етап 
от производствения процес той да се контро-
лира. Ако в даден етап не се спазва предвари-
телно предвиденият разход на материали, 
контролът позволява да се вземат необходи-
мите мерки. 

1. Текущ запас – служи за осигуряване на 
ритмично производство в интервала между две 
последователни доставки. Текущият запас е 
променлива величина. Ако в момента на 
доставката той е в максимален размер и след 
това последователно намалява, то в последния 
ден от интервала той е изчерпан напълно. 
Освен това предприятието получава широк 
асортимент от материали в различни срокове. 
Така че, когато един вид материал се намира на 
склад в максимален размер, друг вид вече е на 
изчерпване, т.е. вложените в него средства са 
възвърнати и компенсират тези, вложени в 
първия материал. Възможностите за миними-
зиране на текущия запас са две:

При спазване на тези условия, предприя-
тията е целесъобразно да формират и да 
поддържат два вида запаси [4,5]:

количества от суровини и тяхното относително 
движение. Така суровините не престояват 
повече от необходимото в склада и не се 
задържат в производствения процес. Колко 
трябва да е максималната продължителност на 
престоя им в склада, зависи от определянето на 
максималните суровинни запаси в предприя-
тието. Количеството на запасите на суровини, 
необходимо за ритмичен производствен 
процес трябва от една страна да е минимално, 
за да не се задържат парични средства, а от 
друга страна да не съществува опасност да спре 
производството поради липсата им. 

В условия на пазарна  икономика, пробле-
мът за размерите на запасите е отговорност 
единствено на ръководството на предприя-
тието [3]. Това означава, че то трябва да 
определи свои вътрешни нормативи за 
производствени запаси при спазване на 
следните критерии за оптимизиране:
ь минимизиране на производствените 

запаси; 
ь поддържане на такъв производствен 

запас, който да осигури ритмичност на 
производствения процес в интервала от време 
между две доставки. 

а) намаляване на интервала между две 
доставки;

б) намаляване на разхода от даден материал 
за един ден.

2. Гаранционен запас - служи за осигуря-
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Специфичното при някои от българските 
текстилни предприятия е, че запасите от 
суровините винаги са много големи и са над 
нормалните. Това води често до изхабяване и 
морално остаряване на суровините, които 
остават на склад за много големи периоди от 
време. Респективно се увеличават и разходите 
за складиране на суровините. Това произлиза от 
факта, че обикновено голямата част от 
суровините, използвани в тези предприятия, се 
внасят от чужбина. Периодът от момента на 
поръчка на суровината до доставянето й е доста 
дълъг. Затова всяко предприятие увеличава 
количеството на запасите от суровини, за да 
намали вероятността от прекъсване на произ-
водствения процес, поради забавяне достав-
ката на суровините. За да се намалят запасите, е 
необходимо във всяко предприятие да се прави 
сериозно и навременно планиране на 
количествата запаси, имайки предвид опита от 
предишни периоди от време, както и да се 

ване на непрекъснатост на производ-ствения 
процес в случаите, когато има наруше-ние в 
ритмичността на доставките. Той трябва да е 
достатъчен за подхранване на производ-ството 
за времето, през което може да се преодолее 
възникнала трудност при осъщес-твяване на 
доставките.

извършва подходящ избор на предприятията за 
снабдяване със суровини. Понякога навремен-
ната доставка на суровината има по-голямо 
значение от цената, на която се получава.

Днес съществува специализиран софтуер, 
базиран на съвременни методики за оптими-
зиране на планирането, складирането и 
движението на суровините в предприятието и 
определяне на необходимия запас. Особено 
полезни биха могли да бъдат консултантски 
фирми,  специализирани в тази област. 

[1] https://www.investor.bg/?d=72184
[2]https://www.sfb.bia-bg.com/index.php? 

srchbranchid=10&lang=bg

Възможности за икономия на суровини 
съществуват във всички промишлени предпри-
ятия и във всеки производствен процес. 
Достатъчно е да се вземат предвид споменатите 
по-горе фактори, които влияят върху разхода на 
суровини.

[3]  ht tps : / /www.corona.com/doc/bo2bo/ 
k r a t k o t r a i n i  % 2 0 a k t i v i % 2 0 % 
predpriqtieto.doc

[4]  h t tps : / /www.ibsedu.com/index.php? 
go=_common&p=download&field=196

[5] https://www.dnevnik.bg/show/?storyid 
=159227
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MAP OF THE PRESSURE DISTRIBUTION,
WHICH IS CAUSED FVER THE BODY 

AFTER WEARING ELASTOMERIC CLOTHING

Assist. Prof. Magdalena PAVLOVA, Ph.D  
Technical University of So�a, College of Sliven, Bulgaria

Key words: clothing, elastomers, knitting, deformations, pressure, human body, standard torso 
mannequin, cartography, multiaxial stretch load. 

The article presents a method for cartography of the pressure distribution of the elastomeric knitted 
clothing – second skin type, which influences the human body after wearing multiaxial stretch load. The 
value of pressure of the elastomeric clothing on the determinate body area is presented as a function of the 
deformation size in this area, the direction of the maximum deformation value of the stretch power and the 
body shape in this area.

ABSTRACT 

РЕЗЮМЕ
В разработката е предложен методз за картографиране на разпределението на налягането, 

с което еластомерното трикотажно облекло – тип втора кожа, въздейства върху човешкото 
тяло в експлоатационни условия при многосово натоварване на опън. Големината на налягането 
на еластомерното облекло върху определена област от тялото е представена като функция на 
големината на възникналата в съответната зона деформация, направлението на 
максималната за зоната деформация, големината на силата на опън и релефа на човешкото 
тяло в съответния участък.

Ключови думи: облекло, еластомер, трикотаж, деформации, налягане, човешко тяло, 
стандартен торс-манекен, картографиране, многосово натоварване на опън.
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Общоприетият популярен термин за 
високоеластичното трикотажно облекло е „об-
лекло втора кожа“. Една от причините за 
появата и масовото разпространение на този 
термин е фактът, че еластомерните изделия 
„обтичат“ човешката фигура, но едновременно 
с това се движат съвместно с тялото именно 
като негова втора кожа. Високоеластичното 
облекло запазва това си свойство дори при 
интензивни динамични движения, характерни 
и присъщи на активните спортисти. Еластоме-
рните трикотажни материали се характеризи-
рат с относително по-голяма деформируемост 
при  опън ,  т. е .  по -висока  ст руктурна 
подвижност и разтегливост [1, 2, 3]. Това 
свойство е в основата на лесното приемане на 
форми, съответстващи на изразените изпък-
налости и вдлъбнатости на човешката фигура. 
В процеса на носене, вече увеличените 
обиколни размери на облеклото не се променят, 
тъй като се подържат от вертикални опорни 
повърхнини на тялото по целия си периметър. В 
горните хоризонтални опорни повърхнини – 
раменете, изделията копират формата на 
човешкото тяло и се характеризират с относи-
телно стабилни размери. Формирането на 
долните участъци се извършва за сметка на 
разтягането на изделията в съответните 
странични опорни повърхнини на фигурата по 
обиколните размери.

Различната степен на деформиране на 
различните видове материали в областта на 
ниските натоварвания изисква определянето на 
напречните и надлъжни относителни натовар-
вания [1, 4, 5]. При носене, тялото действа на 
високоеластичното облекло със сила на 
нормален натиск, която създава налягане Р и го 
опъва, така, че облечената дреха се моделира 
като втора кожа, приемайки по-големите 
обиколни размери  на конкретната фигура. 
След като облеклото вече е приело формата на 
тялото, силата на триене е преодоляна и не 
действа. При опъването в облеклото се създава 
еластичната сила F , пораждаща обратно по el

посока и равно на големина налягане Р, с което 
облеклото действа върху тялото [6, 7]. Ако при 
проектиране на еластомерното облекло този 
факт не се вземе под внимание, може да се 
стигне до критични стойности на налягането 
врху тялото, многократно превишаващи 
допустимите медицински стойности. Омалова-

В процеса на разработване на метод за 
определяне на налягането на изделието в 
зависимост от свойствата на всеки конкретно 
използван еластомерен плат, авторът е провел 
множество експерименти при условия, близки 
до експлоатационните [8, 9]. В резултат на това 
са разработени карти на разпределение на 
деформациите в еластомерното облекло по 
отношение на тяхната големина и направление, 
а въз основа на тях е реализирано картографи-
ране на разпределението на еластичната сила. 
В съавторство са разработени  модели на 
определяне на налягането  на високоелас-
тичното облекло върху тялото за сечения на 
торса, апроксимирани до окръжност и елипса 
[6, 7].

жаването на този проблем може да застраши 
правилното функциониране на кръвния поток в 
човешкото тяло, да причини неприятни и дори 
болезнени усещания, като стягане, претриване, 
натиск, затруднено дишане и дискомфорт.

Големината на налягането на еластомер-
ното облекло върху определената област от 
тялото се явява функция на големината на 
възникналата в съответната зона на изделието 
деформация, направлението на масималната за 
зоната деформация, големината на силата на 
опън в съответния участък и релефа на човеш-
кото тяло в конкретната зона. Големината и 
направлението на деформациите за всички 
разглеждани зони са определени, изчислени и 
картографирани, като на тази база е определена 
и картографирана големината на силите на 
опън за всеки един от участъците в деформаци-
онния растер. За изчисляване на налягането, 
което еластомерното облекло оказва върху 
тялото, е необходимо да се изчисли радиуса на 
кривината във всеки разглеждан участък от 
човешкото тяло:

R = +
8h

zL h

2
, cm (1)

където:

Определянето на радиуса на кривината R се 
извършва със специален уред, чрез който се 

R – радиус на кривината, cm;
L – дължината на хордата, cm;
h – височина, cm.
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отчитат стойностите на дължината на хордата - 
L и на височината – h. Измерването се повтаря 
за всеки един от маркираните участъци в 
деформационния растер, а стойностите се 
заместват в израз (1). Получените стойности за 
радиуса на кривината се позиционират за всяка 
изследвана зона и се локализират за съответ-
ната стойност на еластичната сила, съгласно 
цветовото полагане. Големината на налягането 
във всеки един от участъците, очертани в 
деформационния растер, се изчислява оконча-
телно след заместване в израз (2).

P = 
Fel

h.R

2, N/m (2)

На базата на получените резултати е извър-
шено картографиране на човешкото тяло в 
зависимост от големината на налягането, което 
еластомерното облекло оказва върху различни 
зони на човешкото тяло след обличане. 
Анализът на получените резултати води до 
следните изводи:
Ш Най-ниско е налягането по линията на 

ханша, вътрешните зони на стомашната област 
и черния дроб, областтта на сърдечния мускул, 
гръдната кост, между линията на гърдите и под 
шийната ямка. Също така предната част /ПЧ/, 
по линията на гръбнака между 7-ми шиен и 
лумбалните прешлени в задната част /ЗЧ/, като 
най-ниските стойности (до 4 пъти под допусти-
мите) са в областта под седми шиен прешлен и 
на линия гърди;

Ш Стойностите на налягането, близки, но 
ненадвишаващи максимално допустимите, са 

За да се получи адекватен на числените 
измервания цветов модел, който да визуа-
лизира информацията в удобен за анализиране 
вид, е извършено съвместяване на деформаци-
онния растер [9] и получените числени 

2
стойности на налягането P, N/m , като диапазо-
нът от числени стойности е разделен на 
интервали, обозначени с подходящи цветове. 

Ш Стойностите на налягането, приблизите-
лно два пъти под допустимите, са съсредото-
чени в абдоминалната област и върху диафраг-
мата, по външната периферия на стомаха и 
черния дроб и зоната на хълбочните кости на 
ПЧ, както и в зоните на седалището и лопатките 
и по протежение на рибиците в задната част;

Ш Гранични на стойностите на налягането в 
основата на ръкавната извивка в зоната на ПЧ, 
както и в подгръдната област и от външната 
страна на гърдите към страничните шевове и по 
линия на самите шевове;
Ш Над допустимите стойности е налягане-

то в областта на гърдите, като стойностите 
рязко нарастват от периферията към центъра, 
където надвишават два пъти граничната стой-
ност. Този факт е е изключително неблаго-
приятен от физиологична гледна точка, тъй 
като натискът в областта на белите дробове 
влияе отрицателно както на кръвообръще-
нието, така и на дихателните функции на 
организма. При нормално дишане поетият 
въздух разширява белите дробове и увеличе-
нието на техния обем се компенсира от 
разширението на гръдния кош напред и 
настрани. Това води до допълнително нараст-
ване на налягането на еластомерното изделие 
върху зоната на гръдния кош. В конкретния 
случай проблемът има и чисто естетически 
аспект, породен от деформацията на бюста при 
обличане и носене на еластомерно трикотажно 
облекло. Този факт трябва да се вземе под 
внимание при разработването на основна 
конструкция на такъв тип облекло и да се 
заложат съответните корекции във формулите 
на предварителните изчисления;

ситуирани околовръст на гръдната област, в 
близост до гръдната кост и в долната част на 
белите дробове, както и в централната част на 
абдоминалната област на ПЧ на тялото. В ЗЧ 
тези зони са разположени в седалищната 
област, горната част на плешките, по линия на 
вратната извивка без зоната на трахеята, и по 
линия на ръкавната извивка без зоната на 
външния край на горните три ребра в ПЧ;

Ш От гледна точка на равномерността на 
характерните обиколни размери, с най-малки 
отклонения е разпределението на налягането 
по линия на ханша и над линията на гърдите. 
Прави впечатление фактът, че равномерността 
на разпределението на налягането е по-силно 
изразена по специфичните за тялото вертикал-
ни линии, отколкото по обиколните и това е в 
пряка зависимост от особеностите на релефа на 
човешкото тяло. Такива зони са обособени по 
линия на гръдната кост на ПЧ и по линия на 
гръбначния стълб за ЗЧ, а също така и по линия 
на страничните шевове;
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От направения анализ става ясно, че 
налягането, което еластомерното облекло 
оказва върху тялото, се разпределя неравно-
мерно в зоните с различни обиколни размери и 
по периметъра на всеки отделен обиколен 
размер в зависимост от промяната на радиуса 
на кривината, като следствие от промяната на 
релефа на съответния сегмент от човешкото 
тяло.

Полученият модел на разпределение на 
налягането е използван за създаване на 
алгоритъм за оразмеряване и създаване на 
базова конструкция на дамско горно облекло за 
стандартни типоразмери с възможност за 
прогнозно изчисляване на налягането, което 
готовото трикотажно еластомерно облекло ще 
оказва върху човешкото тяло в съответ-ните 
конструктивни участъци. 

ЛИТЕРАТУРА

Ш С оглед визуално намаляване на реал-
ните обиколни размери на човешкото тяло и за 
постигане на зрителен ефект на удължаване и 
изтъняване на силуета, в областта на талията и 
ханша са допустими корекции за повишаване 
на налягането на еластомерното облекло върху 
тялото. Това може да бъде като данните от 
изследването бъдат заложени в предварител-
ните изчисления на основната конструкция.

[1] Петров, Хр., М. Павлова. Конструи-ране на 
дамско горно облекло от еластомерен 
трикотажен плат, Общотекстилна конфе-
ренция-2007, сп. „Текстил и облекло“, 
4/2008, София.

[2] Павлова, М. Проектиране на десенаторски 
мотиви за плетено еластомерно облекло, 
Общотекстилна конференция-2005 и сп. 
„Текстил и облекло“, 3/2006, София.

[5] Павлова, М., П. Хаджидобрев, Аналити-чно 
представяне на еластичните свойства на 
плетени еластомерни платове, сп. „Текстил 
и облекло“, 7/2007, София.

[3] Charalambus, A., G. Priniotakis, M. Pavlova. 
Study of the phase changes on the structure of 
single plated elastomeric fabric garments, Acta 
universitatis cibiniensis, Technical series Vol. 
LIII, Sibiu 2006.

[4] Хаджидобрев, П., М. Павлова, Р. Петрова. 
Аналитично представяне на някои меха-
нични характеристики на плетени платове, 
Общотекстилна конференция-2005 и сп. 
„Текстил и облекло“, 1/2006, София.

[6] Хаджидобрев, П., М. Павлова, Анализ на 
състоянието на високоеластично облекло с 
еластомерни нишки при промяна на 
обиколните размери, Общотекстилна 
конференция-2002 и сп. „Текстил и обле-
кло“, 9/2002, София.

[8] Павлова, М., Разпределение на еластична-
та сила, възникваща в еластомерното 
облекло тип втора кожа, сп. „Текстил и 
облекло“, София..

[7]Павлова, М., Г. Стамов, П. Хаджидобрев, 
Анализ на състоянието на високоеластич-
но облекло с еластомерни нишки при 
промяна на обиколните размери на елипти-
чно сечение, Пловдив, 43. Международен 
конгрес IFKT “Kniting today & tomorrow”, 
01-05 октомври 2006, Пловдив.

[9] Павлова, М., Определяне на големината на 
деформациите в различните зони на 
еластомерното трикотажно облекло върху 
човешкото тяло при многоосово натовар-
ване на опън, Общотекстилна конференция 
- 2008, сп. „Текстил и облекло“, 11/2008, 
София.

Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 
event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 

ABSTRACT 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
НА ТЪРГОВСКИЯ ПАНАИР ВЪВ ФРАНКФУРТ

Ивелин РАХНЕВ
главен редактор

e-mail: tok.chair@fnts.bg

Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

РЕЗЮМЕ
Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 

антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери

ЛИТЕРАТУРА
REFERENCES

[1] Български тълковен речник, изд. "Наука и 
изкуство", С., 2012.

[2] https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% 
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)



241TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE

БРОЙ 7-8/2019

ИНТЕГРАЦИЯ НА 3D СКАНИРАЩАТА ТЕХНОЛОГИЯ
В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ

Доц. д-р Иванка ГЕОРГИЕВА
Югозападен университет  ”Неофит Рилски“

Благоевград

INTEGRATION OF 3D  SCANNER TECHNOLOGIES
IN SEWING INDUSTRY

Assos. prof. D-r Ivanka GEORGIEVA
 South West University, Blagoevgrad

ABSTRACT
This paper discusses considerations for successful implementation of 3D-scanning technology in the 

sewing industry. This considerations affect the hardware and software nature of technology, and some 
opportunities for integration of 3D-scanners in the sewing industry as: systems for collecting a sample of 
size, development of virtual test for wear and promote the concept of “Made-to-Measure and Ready-to-
Wear”.

РЕЗЮМЕ
В тази работа се обсъждат съображения за успешното прилагане на 3D-технология за 

сканиране в шевната индустрия. Тези съображения засягат хардуерната и софтуерната 
същност на технологията, както и някои възможности за интеграцията на 3D-скенерите в 
шевната индустрия, като: системи за събиране на статистическа извадка от размери, 
разработване на виртуални пробни за облекла и утвърждаване на концепция за „Изработване на 
облекла по мярка и готови за носене“.

ското търсене, модерните технологии се 
развиват по посока на персонализация и 
визуализация на облеклата. Сканирането е нова 
технология, която помага да се премести 
фокусът от производството на облекла по 
стандартизирани размери, към производството 
на персонализирани облекла с индивидуални 
размери и конструктивни особености, съгласно 
предпочитанията на потребителите. За да отговорят на нуждите и потребител-

Въведение:
Информационните технологии оказват не-

съмнено влияние върху развитието и модерни-
зацията на модния и шивашки бизнес. 
Понастоящем се правят изследвания и анализи, 
за да се установи значението на модерните 
технологии и очертае тяхното влияние върху 
потребителските изисквания и удовлетво-
реност от търговската среда. 
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Един от най-често прилаганите принципи 
на сканиране е с безопасен лазер от първи клас. 
3D-скенерът за тяло е изграден на модулен 
принцип и съдържа 4 колони, всяка от които 
има 2 SSD камери и един лазер от първи клас, 
преобразувател на аналогови в цифрови данни 
и контролер за двигателя, задвиждащ лазерните 
глави. По време на сканирането, клиентът 
трябва да е съблечен по бельо и да стои в 
естествена поза. За създаването на точна 3D-
база данни, четирите сканиращи глави събират 
високоскоростни 3D измервания на всеки 2 мм 
от главата до краката на потребителя. Сканира-
ните данни образуват масив от цифрови точки, 
представени от XYZ координати и 24 битови 
RGB цветови стойности. Масивът от трииз-
мерни точки произвежда изключително точно 
триизмерно изображение в компютъра или така 
наречения, „цифров двойник“ на потребителя. 
Системата трансферира данните посредством 
интерфейс USB към компютъра за незабавно 
разглеждане. Веднага, след като клиентът е 
излязъл от скенера, цифровият двойник остава 
записан в компютъра във вид на файл, като 
може да се използва виртуално или да се 
изпраща през Интернет по всяко време. 
Сканиращата техника работи основно с опера-
ционна система Windows NT или Windows XP.

Освен хардуерната част, за ефективното 
функциониране и приложение на 3D скенерите 
в шевната индустрия, е важно и използваното 
приложно програмно осигуряване. Всяка 
фирма, производител на скенери, разработва 
свой собствен софтуер за управление на 
скенера и базата данни. Приложният софтуер 
може да се класифицира в следните групи:

1. Интегриран софтуер за измерване, 
анализ, съхраняване и управление на данните 
от сканирането. 

Пример за такъв софтуер е DigiSize за 
скенера  WBX на  фирмат а  Ciberwear. 
Основните компоненти на DigiSize са 
съвкупност от иновационни програми, 

Развитието на 3-D сканираща технология за 
тяло дава възможност за бързо и точно 
измерване на тялото и събиране на стотици 
триизмерни (3D) данни за всеки клиент, като в 
рамките на секунди може да се получи цифров 
двойник на клиента. 

Характeристика на 3D-сканиращата 
технология

анализиращи 3D сканираните файлове, 
извличане на десетки антропологични 
измервания (точки, линейни разстояния и 
обем), които се използат за избор на оптимален 
размер на облеклата. 

2. Софтуер за интерактивен контрол на 
процеса цифровизация. 

Програмата CyScan позволява незабавно 
проверяване на резултатите от сканиранет, при 
което потребителят веднага получава обратна 
връзка за качеството на цифровия модел.  
CyScan поддържа файлове със справочна 
информация, които позволяват на потребителя 
да се снабди с ценна информация като 
параметри на скенера, брой цветове, резолю-
ция и др. 

3 .  Интелигентни инструменти за 
статистически анализ и оптимизация. 

4. Софтуер за редактиране на цифровия 
модел. 

Когато потребителят е удовлетворен от 
цифровия си двойник, може да се премине към 
редактирането му с помощта на специалния 
софтуер CySurf или CyEdit. Редактирането 
включва операции като изглаждане, дозиране, 
смесване и интерполация. PlyEdit е полиго-
нално програмно осигуряване за редактиране. 
Файловете се съхраняват в графични формати. 
Някои производители предлагат и конвертори 
за графични файлове. Например Ciberwear 
предлага конвертиране на файловете в 
AutoCAD (.DXF), 3D Studio (.3DS), Power 
Animator, Maya, Softimage и др. 

Някои системи, като SYMCAD™ на 
френската фирма TELMAT, имат разработен 
специализиран софтуер за икономическия 
анализ  на  състоянието  на  пазара ,  за 
оптимизиране и намаляване на запасите от 
облекло, бързо и ефективно създаване на база 
данни с размери, за определяне оптимално 
облекло според морфологичните база данни и 
показатели на потребление, статистически 
инструменти за оптимизиране на размера, 
диаграми и технически спесификации на 
облекла, хистограми на най-търсените 
осбекла, размери, гарантирани икономии и т.н.

Трансферът на цифрови данни може да 
става по различни начини, в замисимост от това 
къде те ще се експортират – в CAD системи, за 
анимация или графични приложения, за 
директен екпорт към Microsoft Excel и др.
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Съществуващите размерни системи са 
изградени въз основа на ограничена информа-
ция, тъй като са провеждани малко антропо-
метрични изследвания, поради високата цена 
на труда, свързани с измерването на голям брой 
хора с традиционни инструменти. Скенерите за 
тяло променят това. Фирмите за производство 
на облекло се възползват от някои антропо-
метрични изследвания, направени за изслед-
ване на размерите на представителни групи от 
населението. Целта на тези изследва-ния е да се 
развият системи за оразмеряване, които да 
отговарят на по-голямата част от населението. 
Тези изследвания могат да помогнат за 
масовото производство на облекло чрез 
предоставяне на ценни данни за размерите на 
населението. Процесът може да се използва и 
от някои дизайнери за усъвършенстване на 
собствените си размерни диаграми, отразява-
щи по-точно особеностите на техните клиенти. 

Клиентът избира облекла, стилове от екрана 
и те се обличат във виртуалния му образ и 

2. Виртуални проби и online пазаруване. 
По-ранните версии на концепцията 

„виртуална пробна“ са предлагани онлайн от 
фирми като Lands'End, Levi's и H&M, и са 
предназначени за избор на стил, а не за размер 
на облеклото. Клиентите сами взимат своите 
размери у дома, а в онлайн приложението е 
наличен списък с предварително определената 
съвкупност от измервания. Накрая клиентът 
избира тези, които са най-близки до неговите 
размери. В приложенията на някои фирми 
могат да се избират и специфични особености 
на човешкото тяло като малка талия, големи 
бедра, тесни рамене или дълъг торс. Включени 
са също така прическа, цвят на косата, лице, 
както и характеристики като Style zone, Optitex 
и др. Онлайн приложението персонализира 
манекена с формата на тялото на клиента и го 
показва на екрана за потвърждение или 
изменения.

Ф у н к ц и о н а л н и  в ъ з м о ж н о с т и  з а 
интеграция на 3D скенера в шевната 
индустрия

1. Събиране на статистическа извадка от 
размери на хора за изследване и усъвършен-
стване на стандартизираните национални 
размерни норми и уточняване размерите на 
стандартните норми от Европейската 
размерна информационна инфраструктура. 

Прогнозата за приложението на 3D-скани-
рането на телата е свързана с възможността 
клиентите да изпратят предварително сканира-
ните си размери във вид на файл до компания, 
която има достъп до спесификацията на много 
марки облекла. Услугата на фирмата включва 
въъзможност за избор на облекла от различни 
фирми, като клиентите ги сравняват и така 
избират най-подходящата дреха за тях.

4. Интеграция с CAD-системи. 

Изследването на възможностите за този тип 
интеграция показва, че тя се прилага и от много 
малки интернет базирани фирми за избор на 
персонализирано облекло, вариращи от 
булченски рокли през кожени якета, до 
униформени облекла.

Скенерите се разполагат и в бутици. 
Клиентите приемат своите собствени 3D 
изображения  при въртене, за да се видят от 
всички страни, като избират стила и размера, 
който най-добре им подхожда. 

фигура. Облеклата могат да се поръчат онлайн, 
а  пък компанията  In te l l ifi t  прилага  и 
съвременната концепция за „виртуална 
пробна“, като включва скенера за тяло и 
използва 3D сканираните данни за избор на 
размера на облеклата. В този случай данните на 
виртуалния образ на клиента са по-реалис-
тични. 

3. Интеграция в концепцията „направено 
по измерване и готово за носене“ (Made-to-
Measure and Ready-to-Wear).

3D-сканиращата технология съдейства и за 
утвърждаване на концепцията за изработване 
на облекла по мярка. Същността на интегра-
цията се състои от следното: клиентът сканира 
тялото си в магазина и определя точния си 
размер, след което избира един от достъпните 
стилове, материали и детайли на избраното 
облекло с помощта на обучен специалист по 
продажба. Компютърният модел на клиента се 
облича с персонализирани облекла, файлът се 
съхранява и изпраща на производителя. 
Произведените индивидуални облекла се 
доставят до магазина или до дома на клиента. 
Файлът на клиента се съхранява в магазина, 
така че при следващата не е нужно посещение 
на магазина.

Използването на данните от скенера при 
компютърното проектиране на облекла с CAD- 
системи е нова възможност за обработване на 
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Ш Сканиращата 3D-технология за тяло 
разкрива нови переспективи пред фирмите в 
шевната индустрия за продажбите в специа-
лизирани магазини и за големите потребители 
на униформени облекла като банки, летища, 
полиция, армия и др.;

Дискутирани са съображения за успешното 
прилагане на 3D-технология за сканиране в 
шевната индустрия, както и някои възмож-
ности за интеграция на 3D-скенерите в шевната 
индустрия като: системи за събиране на 
статистическа извадка от размери, разработ-
ване на виртуални пробни за облекла и 
утвърждаване на концепцията за „изработване 
на облекла по мярка“. В тази връзка могат да се 
направят следните изводи:

Ш 3D-скенерът е възлов компонент в 
стратегия за по-нататъшни изследвания на 
антропометрични размери на хората. Това е от 
изключителна важност и за шевната индус-
трия, тъй като промяната на начина на живот и 
хранителните навици на хората води до 
промяна в размерите. Следователно връзката 
между размерите на дрехите и тези на тялото се 
променя през цялото време. Тази зависимост 
трябва да се постави на научна основа, за което 

Ш Скенерите за тяло позволяват на 
потребителите да се възползват от съврменната 
форма на комуникиране с шевната фирма и 
автоматизиран избор на облекло;

Заключение:

размерите и формата на тялото. Създаването на 
аватари е от решаващо значение за получава-
нето на адекватна визуализация с персоналните 
размери на клиента. Интегрирането на 3D-
скенерите и CAD-системата за проектиране в 
единна система изисква софтуерна съвмести-
мост, която е важна за осигуряване на процеса 
за автоматично генериране и разработване 
кройките на персонализираните облекла. 
Системите обикновено позволяват директен 
трансфер на данни от скенера по локални 
мрежи или през интернет в съответната CAD-
система. Преобладаваща част от скенерите за 
тяло могат да се интегрират в съществуващите 
CAD системи за облекло.

[5] Browzwear, [online], 
https://www.browzwear.com

[9] Gerber Technology [online], 
https://www.gerbertechnology.com

Ш Промишлеността и академичните 
изследователи започват да използват големи 
количества от антропометрични данни, 
свалени от 3D-скенери за коригиране на 
размерните системи за облекло с цел постигане 
на по-голяма удовлетвореност на клиентите;

съществен принос би имала и технологията за 
3D-сканирането;

Ш Определянето на точните размери с 
помощта на 3D-сканиращата технология е 
важно за стандартизацията, управлението на 
складовете и маркетинга на облеклото;
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Ш Успешното прилагане на 3D-техноло-
гията за сканиране на размерите ще изисква 
промяна и в парадигмата на стопанската 
дейност в шевната индустрия.

[2] Assyst-Bullmer GmbH, https://www.assyst-
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Ш 3D-сканирането на тялото се явява 
ценен инструмент за заснемане и анализиране 
на размерите и формата на тялото и създава 
предпоставки за промяна на масовото 
производство на облекла в персонализирани 
такива;

[8] Fan, W.J. & Hunter, L., Clothing Appearance 
and Fit: Science and Technology, Woodland 
Publishing Ltd., Cambridge,2004.
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СЪВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ В
 КОНФЕКЦИОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

доц. д-р инж. Андреас ХАРАЛАМБУС
 Колеж Сливен, ТУ, София

MODERN ORGANIZATION SRUCTURES 
IN READY-MADE INDUSTRY

Andreas CHARALAMBUS, Assist. Prof. Ph D 
 College of Sliven, Technical University of So�a   

Thе new trends are presented briefly, referring the organization structure of the ready-made clothes 
industry. Thе bulgarian producers, through their applying, сап provide ап efficient and flexible 
production, which would meet the new facts after the bulgarian joining to the Еиroреап Union and the 
reflexion of the international financial crisis.

ABSTRACT

  РЕЗЮМЕ
   В статията накратко са представени новите тенденции относно организационната 

структура на конфекционната промишленост. Чрез прилагането им българските 
производители могат да cосигурят ефективно и гьвкаво производство, което да отговаря на 
новите дадености след присъединяването на България кьм Европейския сьюз и  отражението 
на международната финансова криза.
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За съжаление, българските производители с 
малки изключения не обръщат внимание на 
тази страна от производствената дейност. 
Използват се остарели методи на организация 
на производството, което води до слаба 
производителност, излишна загуба на матери-
али, ниско качество на произведената продук-
ция и неефективно използване на трудовия и 
финансов потенциал. 

С оглед  намиране на решение на този 
проблем, трябва да се промени коренно 
организацията на производствената дейност в 
предприятията, като се следват новите тенден-
ции в организацията, въпреки, че в много 
случаи те тотално противоречат на традици-
онните.

Една от основните цели в новите тенден-
ции, е да се осигури висока гьвкавост през 
целия производствен процес. Тя се изразява в 
лесната възможност производството да 
отговаря достатъчно бързо на промените на 
пазара и на други внезапно възникнали 
обстоятелства, без това да зависи от използва-
ната производствена система. Традиционните 
системи, които работят с партиди или със 
специални производствени линии, не дават 
висока гьвкавост и могат да се използват само 
там, кьдето един продукт се произвежда за 
дълъг период от време и за сигурен пазар. 
Освен това, те не дават възможност да се 
използват максимално възможностите и 
творческия потенциал на всеки отделен 
работник. Той, като индивид, се губи в 
еднообразието на поточната линия, без да може 
да си развие творчески. Целта е да се намали 
традиционната зависимост на производител-
ността от личните нормативи и  индивидуал-
ната производителност.

Организационната структура е едно от най-
слабите места на повечето малки предприятия 
от конфекционната промишленост в България 
е [1]. Тя определя движението на основните 
материали, полуфабрикатите и изделията по 
време на целия производствен процес, дефи-
нира взаимните връзки между всички, които 
участват в производствената дейност и използ-
ваните технологии на базата на съществу-
ващата техника. При оптимална организа-
ционна структура винаги се постига висока 
производителност и ефективност на производ-
ствения процес.

ь Отговорност за качеството на произвеж-
даната продукция трябва да се тьрси от всеки 
отделен работник от началото до края на 
производствения процес;

В следващите редове накратко са предста-
вени основните принципи, които съответстват 
на новите тенденции относно организацион-
ната структура в конфекционната промишле-
ност, които да кореспондират с европейските 
норми и изисквания, а именно:
ь Производителността трябва да се 

определя за цялото предприятие, според това 
дали задоволява нуждите на пазара, а не въз 
основа производителността на отделния 
работник;
ь Голямо значение за ефективността на 

производството има определянето на общата 
себестойност, която да включва всички разходи 
на предприятието (не само производствените), 
и обема на производствения цикьл;
ь Нужно е производството много бързо да 

се приспособява към промените, като времето 
за планиране на производствения процес 
трябва да е минимално;
ь Производствената система зависи изця-

ло от дейността на търговския отдел на пред-
приятието, като производствените отдели са 
под ръководството на отдел „Маркетинг“;
ь Производството на големи серии пречи 

на гъвкавостта, като наред с това с това при 
малките серии също имат добри възможности 
за печалби;

ь Производствените мощности трябва да 
се натоварват, толкова, колкото е необходимо, 
като не трябва непременно да се стремим да ги 
използваме максимално;
ь Персоналът не трябва да бъде възнагра-

ждаван само въз основа на изпълнение на 
поставените норми, а и с групови или други 
възнаграждения, което като подход се 
възприема добре особено от по-младите;
ь Персоналът не трябва да се мотивира 

само материално, а трябва да се намерят 
начини да се подържа интереса, така, че 
максимално да се използва придобития трудов 
опит и възможности. Съществено предимство 
пред конкуренията са опитните и лоялни 

ь Малкият брой на полуфабрикатите в 
производствения процес намалява производ-
ствените разходи, снижава производственото 
време и е основа за едно гьвкаво производство;
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служители на фирмата от всички нива;
ь Чрез въвеждането на съвременни елек-

тронни системи може да се наблюдава целият 
производствен процес, количеството и качест-
вото на използваните суровини, полу-фабри-
кати и на готовата продукция. По този начин се 
п о л у ч а в а  ко н к р е т н а  и н ф о р м а ц и я  з а 
състоянието на целия производствен процес и 
така могат да се вземат необходимите мерки за 
подобряване на производствения поток [2].

За да има успех, заедно с прилагането на 
новите принципи, е необходимо сериозно 
преразглеждане на действащите налични 
материални и човешки ресурси в конкретната 
фирма, с оглед избягването на неоправданите 
разходи и елиминирането на нискоефективните 
и остарели технологии, адекватно използване 
на качествени суровини и изходни продукти, 
търсене и намиране на нови пазарни ниши в 
България и чужбина. Нужно е въвеждане на 
модерен и функционален дизайн, който да 
отговаря на индивидуалните предпочитания на 

потребителите и особено на новото поколение, 
и заедно с това да е в хармония със световните 
модни тенденции и акценти, колкото и 
разнообразни и противоречиви да са понякога 
те [3].

При за въвеждането на тези нови тенденции 
в производството, необходимо е да се използва 
научен подход. Това може да стане на базата на  
сътрудничество между производителите и 
високо квалифицирани експерти, които заедно 
да намерят и приложат оптимална организа-
ционна система за  всяко отделно предприятие.
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Една от дефинициите гласи, че „Модният 
дизайн е приложно изкуство, посветено на 
облекото и лайфстайл аксесоарите, създавано в 
рамките на културните и социални влияния на 
точно определено време” (http//en.wikipedia.org/ 
Fashion_design). Дизайнерът е творецът, който 
чрез този вид изкуство улавя духа на времето и 

Модният дизайн се намира в постоянно 
движение и обновление. Неговият динамичен 
характер е обусловен от непрестанното развитие 
на обществото и човека. Модата подпомага това 
движение напред чрез желанието на всеки 
индивид за лична оригиналност, за възприемане 
като част от цялото, чрез утвърждаване на 
белезите за принадлежност към съответна група. 
Векове наред облекото е определяло социалния 
статус на дадена обществена прослойка и 
благодарение на визуалното въздействие то 
предоставя информация за позициите на 
личността в обществото, нейната професио-
нална роля, възраст, пол, идентичност. Модният 
дизайн е подчинен на всички условия и 
изисквания за „ново“ „различно”, за „промяна”. 
Проследявайки този нестихващ процес, 
откриваме лидерската роля на дизайнера на 
облекла със своите творчески идеи и предло-
жения.

дава естети-чески израз на онова, което бихме 
искали да придобием и облечем. В своята 
работа той отдава изклочително внимание на 
функционалността на дрехата. За целта под 
внимание се взимат характеристики като 
качествата на тьканите, десениране, колорит, 
силуети т. н. Търси се балансът между 
физическите дадености на тялото и начинът, по 
който дрехата го покрива.

Процесът на раждане на една идея, която 
по-късно участва в създаването на моден 
продукт, т.е. облекло, е немислим без 
възможността тази идея да бъде скицирана, 
обмислена, преосмислена и накрая нарисувана 
в детайли. Творческият процес до голяма 
степен е обвит в мистичност. Как се ражда 
новият образ? Понякога самият автор не е в 
състояние да обясни. Разбира се, помагат 
талантът, интуицията, умението да се улови 
идеята. Авторите на облекла „се самосъзнават 
и като художници, които имат потребност от 
вдъхновение и за които актът на създаване на 
една дреха е ритуал, свещенодействие, подобно 
на онова, което съпровожда творческия труд на 
писателя композитора, скулптора и музиканта” 
(Стойков, Л.,2006, Теоретични проблеми на 
модата.- София: От игла до конец; НХА). Тук 
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ь през 1907 г. картината на Пикасо 
„Госпожиците от Авиньон“ възвестява появата 
на „кубизма“;
ь германските експресионисти, италиан-

ските футуристи и руските конструктивисти     
проучват и откриват нови концепции и 
идеологии чрез изкуството.

В периода между 1908 и 1911 г. Поаре 
възлага издаването на две брошури, които 
представят „новата мода“. Новото идва и със 
стила на илострациите, който също е повлиян 
от модерното изкуство. Дизайнерът е отличен 
търговец, но неговата най-голяма дарба е като 
импресарио. Пол Поаре свързва света на 
модата и изкуството като наема млади и 
талантливи художници в своите предприятия. 
Раул Дюфи, например, проектира щампиран 
текстил за ателието на Поаре. А Пол Ириб и 
Жорж Льопап илострират брошурите „Les 
Robes de Paul Poiret” и „Les Choses de Paul 
Poiref“. Тези два албума, отпечатани върху 
висококачествена хартия в ограничен тираж, 
откриват нови територии, като представят една 
различна естетика в модната илюстрация. За 
пръв път фигурите са изобразени в полупрофил 
или в гръб върху скицирано монохромни 
фонове. Използван е метод на печатане с 
шаблон, базиран на японските техники.

Променяща се и развиваща се през години-
те, модната илюстрация съществува от близо 
500 години. В началото на 20-ти век тя изживява 
своя апогей, когато допирните точки между 
мода, изкуство и дизайн се затвърждават. В 
цяла Европа и отвъд се зараждат радикално 
нови направления в изкуството: 

модната рисунка играе водеща роля.

Пол Поаре, най-вълнуващият и иновативен 
моден дизайнер от предвоенните години е този, 
който издига и двете – и модата, и нейното 
представяне до статус на изкуство. След 
появата на Руският балет на Сергей Дягилев на 
парижка сцена дизайнерът сменя радикално 
стила в посока на ориенталското влияние. 

Много художници доразвиват и обогатяват с 
нови естетически виждания изкуството на 
модната илюстрация през годините. Незави-
симо дали я разглеждаме като част от работния 
процес на дизайнера при създаване на 
облеклото или като рекламно средство, тя 

ь през 1905 г. фовистите излагат в Есенния 
салон на изкуствата в Париж; 

вдъхновява с идеята за нестихващата фантазия 
на автора и раждането на новия продукт. Ерте, 
един от най-продуктивните дизайнер-илюстра-
тори на Арт-деко, споделя за работата си: 
„Когато рисувам, съм в друг свят -  в едно кътче 
на мечти в страната на забравата... За мен 
творчеството е равносилно на живот. Работата 
ми дава най-прекрасните чувства“ (Тихолова, 
Д., 21 . 1 12007, http/kulturni-novini.info).

Българският моден дизайн има своите 
традиции във времето. Базирайки се на 
богатото ни културно историческо наследство, 
българските автори развиват през годините 
една неповторима естетика, която отделя 
специално внимание на всеки детайл. Тази 
естетика се свързва с елегантност и изтън-
ченост. След създаването на ЦНСМ през 1957 г. 
се създава структура от предприятия като 
„Лада“, „Валентина”, „Рила”, „Арда”, „Руен”, 
„Албена” и т.н. В техните дизайнерски колек-
тиви работят много талантливи художници - 
дизайнери, чийто характерен почерк и стил са 
се превърнали в еталон, който се помни и днес. 

Рисуването, разбира се, не е задължително 
необходимо за дизайнерския процес. В своята 
книга „Fashion Illustration by Fashion Designers” 
авторът Леърд Борели цитира нюйоркския 
дизайнер Майкъл Волбрахт: „В проектирането 
платът е този, от когото се започва, а рисунката 
- втора. Спомнете си, че Шанел никога не е 
скицирала“ (Borreli, L., 2008, Fashion Fashion 
Illustration by Fashion Designers, London: 
Thames & Hudson Ltd). 

 Дизайнерите се различават, все пак, по 
отношение на схващането относно връзката 
между модната рисунка и финалната дреха. 
Какво е отношението на дизайнерите към 
изкуството на рисуване? За някои скицата е 
само начална точка. Според цитат от същото 
издание Кристиан Лакроа споделя, че за него 
„Скицата е идея и намерение, цел. Много от 
рисунките са като бележки или напомняне, или 
са като гимнастика на ръката и духа.“ А Ерве 
Леру, който е работил навремето за Карл 
Лагерфелд казва: „За мен рисунката предста-
влява само десет процента от финалния 
процес. Добрата скица не винаги прави добра 
дреха. Колкото повече съм ангажиран, толкова 
повече скицата е само начало. Реалният живот 
на дрехата започва когато работиш с плата и 
обема в триизмерност.“

Messe Frankfurt (literally "Frankfurt Trade Fair") is the world's largest trade fair, congress and 
event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 

ABSTRACT 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
НА ТЪРГОВСКИЯ ПАНАИР ВЪВ ФРАНКФУРТ

Ивелин РАХНЕВ
главен редактор

e-mail: tok.chair@fnts.bg

Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

РЕЗЮМЕ
Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 

антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери

ЛИТЕРАТУРА
REFERENCES

[1] Български тълковен речник, изд. "Наука и 
изкуство", С., 2012.

[2] https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% 
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

Figure 1 Combed yarn process

R =
L

N.Tt
510 (4)



250 СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

В стилистиката на модните илюстрации от 
този период откриваме тенденция към по-
голяма линеарност, към по-голям финес на 
рисунката, към едно изящно стилизиране на 
женската глава и ръце като детайли. Принци-
път на проектиране на колекция в рамките на 
модните къщи от този период задължително 
включва добри рисувателни умения. Това се 
налага от факта, че цялостният проект, под 
формата на модни графики, се одобрява от 
художествен съвет. Известният български 
дизайнер Васко Василев, създател на марката 
„Студио В2", споделя следното: „Аз лично 
винаги съм смятал, че в основата на създава-
нето на една дреха е умението на дизайнера да 
рисува.  Защото това умение дава възможност 
идеите, които се раждат в главата, които са 
често плод на някаква фантазия, преди всичко, 
да се прехвърлят върху белия лист. Точно 
естетското отношение към рисунката дава 
визията на това как ще изглежда дрехата”.

 Свободата на изказа чрез рисунката дава 
възможност на автора на облекла да изчисти 
съзнанието си, да проясни мисълта си, за да се 
отдаде изцяло на творчество. В свое интервю 
дизайнерката Мария Недкова разказва за 
дейността на модния стилист: „Когато работех 
в ЦНСМ работата беше по-творческа, докато 
сега си бизнесмен, снабдител, дизайнер... Това 
не е само творчество, а огромен обем работа, 

Неподражаем е графичния изказ на Дориана 
Бакалова, Ани Стамболиева, Владислав 
Шмидт, Теодора Бояджиева и др. 

[2] Мода и стиль, Современная энциклопедия, 
Мир Энциклопедий Аванта+, Астель, 
Москва, 2008.

доста големи усилия“ (Стойков, Л., 07.04.2005, 
http: news.fashion.bg).
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