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Г1 
 

Невена Иванова  Стабилизатори оказващи влияние върху основните свойства на 
титана и титановите сплави. ICTTE 2013, Ямбол, България, октомври  30-31, 2013, 
ISSN 1314-9474 

Един от материалите, които в последните десетилетия е обект на усилено изучаване 
е титанът и неговите сплави. Елементът се използва в различни сфери, 
производството му достига повече от 100000 тона годишно. За стабилизатори най-
често се използват легиращи елементи V, Mo, Nb., които ги прави много атрактивни 
материали поради отличната си комбинация от свойства, даващи възможност 
използването им в различни отрасли на индустрията. Детайлите от титанови сплави 
демонстрират висока граница на умора, висока устойчивост срещу образуването на 
пукнатини и корозионна устойчивост при разнообразни работни условия. 

Г2 Георгиева К., Н. Иванова. Фактори на съвременното земеделско производство. 
XXIII Международна научна конференция „Мениджмънт и качество„ 2014“ за млади 
учени. Сборник научни трудове, 2014, с. 81 – 87, ISSN1314-4669 

За удовлетворяване на материалните потребности на хората е необходимо 
производство, т.е. процес на създаване на жизнени блага. Създадена е взаимовръзка 
и класификация на факторите на съвременното земеделско производство, както и 
резултатите от производствения процес в условията на пазарна икономика. Разкрити 
са връзките на процеса на земеделското производство с пазара и отделните фази на 
процеса на земеделското производство. 

Г3 Иванова Н.  Оптимизиране на радиуса на площта, която се обслужва от склада за 
резервни части XXIV Международна научна конференция „Мениджмънт и качество 
2015“ за млади учени. Сборник научни трудове 15-16, 2015, с 149– 153, ISSN1314-
4669 

Важен резерв за подобряване на използването на техниката в земеделието е 
осигуряването на земеделските кооперации и ферми с резервни части. Това е 
проблем  предизвикан с планиране и разпределение  на резервни части по райони. 
Резултатите от изследването показват, че високата стойност на престоите поради 
недостиг на резервни части и стойността на елементите оказват най-съществено 
влияние върху оптималния радиус на обслужващата територия от склада. Изведена е 
аналитична зависимост за оптимизиране радиусът на площта, която е икономически 
изгодно да се обслужва от склада за резервни елементи. 

Г4 Иванова Н., Л.Трепер, Г. Тасев Факторы влияющие на потребностъ в запасных 
частях для технического обсуживания и ремонта Международна научна 
конференция XXIV „Мениджмънт и качество 2015“ за млади учени. Сборник научни 
трудове 15-16, 2015, с 142– 149, ISSN1314-4669 

За осигуряване на висока ефективност на народното производство голямо значение 
има рационалното използване на запаса от резервни елементи. Рационалното 
управление на запаса обезпечават равномерност, стабилност и функционалност на 
производствения процес свързан с ТО и ремонт.  



В работата е разработен  математически модел за изчисляване на параметъра и 
характеристиката на потока на отказите при индивидуален и съвместен ремонт на 
елементите на машините и е доказано, че при произволно разпределение на 
изработката между отказите на елемента i, съвместните ремонтни въздействия не 
оказват влияние върху параметъра на потока на отказите на елемента j, ако неговата 
изработка между отказите е по експоненциален закон. Предложен  модел за 
оптимизиране броя на резервните елементи на парк от машини и е установено,че с 
увеличаването на  числеността на парка от машини относителният брой на 
резервните елементи намалява и нараства гаранцията за осигуряване на търсене на 
резервни елементи 

Г5 Иванова Н., К.Кръстев Математически модел за изследване  и осигуряване на 
ефективност на машините Сборник доклади от Международна научна конференция 
„Техника, технологии, образование“ ICTTE 2016,с.83– 91, ISSN1314-9474 

Ефективността е мярка за целесъобразността на използване на една или друга 
машина. Необходимо е да се анализира, коя от машините е по-прогресивна и, 
следователно каква е тенденцията в развитието на надеждността на техниката. 
Разглеждаме  две машини А и В. За окончателна оценка на въпроса за предимствата 
на машината A е необходимо да въведем понятието “морален ресурс” (TM), т.е 
ресурсът, който съответства на такова календарно време, при който машината 
престава да удовлетворява изискванията на производителността, функционирането и 
кога да се смени с нова машина с по високи показатели. Сега възниква въпроса: 
необходимо ли е да осигурим по голям среден ресурс, отколкото е ресурса TM, когато 
вместо дадената машина A се произвежда и използва новата машина В? отговорът на 
този въпрос ще дадем, чрез използване  математически модел за изследване и 
осигуряване на ефективността на машините, отчитащ разходите за закупуване на 
машините и времето на използването им. 

Г6 Иванова Н., К.Кръстев Математически модел за оптимизиране периодичноста на 
диагностика на елементите на  машината Сборник доклади от Международна 
научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2016 , с 92– 99, 
ISSN1314-9474 

Известните математическите модели за оптимизиране на периодичността за 
диагностициране на елементите на машинатите (тракторите, автомобили и др.) са 
изградени на основата, на теорията на надеждността, а критерият за оптимизиране е 
технико-икономически. Усъвършенстван е моделът за оптимизиране на 
периодичността на диагностициране на елементите на машините и е изведен 
критериален израз за определяне на оптималната периодичност на диагностициране. 
Доказано е, че увеличаването на параметъра “b” т.е разсейването на отработката до 
отказ не влияе съществено върху оптималната периодичност на диагностиране 

Г7 Иванова Н., Математически модел за оптимизиране периодичността на 
техническото  обслужване на машините по гранични надеждностни характеристики 
Сборник доклади от Международна научна конференция „Техника, технологии, 
образование“ ICTTE 2016 , с 100– 105, ISSN1314-9474 

Изследването на равнището на надеждност по гранични характеристики  позволява да 
се оптимизира периодичността на техническото обслужване на елементите на 
машините. Има разработени модели за оптимизиране периодичността на 
тeхническото обслужване на машините (ТО) с отчитане на различни фактори и 
характеристики на надежността, но характеристиката гранична отработка или ресурс 
не е използвана. Доказано е влиянието на отделните параметри на математическия 
модел върху оптималната периодичност на техническо обслужване на машините. 
Предложен е нов математически модел за оптимизиране периодичността на 
техническото обслужване на машините по гранична надеждностна характеристика – 



гранична отработка и граничен ресурс и  е установено, че с увеличаване на разходите 
за замяна (С2), се увеличава периодичността на ТО, по линейна зависимост. 

Г8 Иванова Н., С. Маджов, Д. Мудев. Анализ на причините и последствията от 
отказите(FMEA) XXVI Международна научна конференция „Мениджмънт и 
качество“ за млади учени  11-12.05.2017г.,ФТТ- Ямбол, с. 42-47, ISSN1314-4669 

FMEA e анализ на причините и последствията от отказите. Този метод на анализ, 
използван в управлението на качеството за определяне на потенциалните дефекти и 
причините за техните възниквания в продукцията и услугите Той се използва за 
разкриване на проблема преди да се прояви и да окаже въздействие върху 
потребителите. Същността на метода се състои в подробно изследване на изделието 
или процеса, при което се анализира и документира всяка възможна грешка, дефект 
или несъответствие, оценява се тяхното влияние върху качеството, риска за 
допускането им и възможността за откриване и предотвратяване. Разкрита е 
същността на FMEA анализ за разкриване на причините последствията от отказите. 
Предложен е ред за прилагане на FMEA в практиката за анализ на причините за отказ. 

Г9 Тодоров Н., С. Маджов, Н.Иванова. Разработване на нормативи за разход на 
резервни части XXVI Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ 
за млади учени  11-12.05.2017г. ФТТ- Ямбол,с. 48-51, ISSN1314-4669 

Представени са методите за определяне  на необходимия брой резервни части за 
поддържане на работоспособността на машините. Количеството на необходимите 
резервни елементи на машините може да се определи основно по два метода с 
използване на технически и технико-икономически критерии. Разкрита е същността на 
вероятностните методи за определяне на нормативи от резервни части. Предложена 
е квалификация на методите за определяне на нормативи от резервни части за 
поддържане на работоспособността на машините.  

Г10 Иванова Н., С. Маджов Изследване на параметър на заявките за обменните 
елементи на тракторите XXVI Международна научна конференция за млади учени 
„2017 Югозападен университет“ Неофит Рилски“ - Благоевград , 22-23.06.2017, 
с.280-283, ISSN1314-4669 

Установена е интензивността на потока заявки за резервни части на тракторите ТК-80 
по месеци през годината на използване. Определени са основните числени 
характеристики и е установен законът за разпределение на заявките на резервни 
части за тракторите ТК-80 с критерия на Пирсон. Времето за замяна е разпределено 
по нормален закон за разпределение, а коефициента на вариация е в диапазона 14%-
43%. Времето за замяна на елементите на тракторите се движи в широки граници 
0,36ч-12,90ч., което зависи от сложността на елементите и приспособленията за 
разглобяване и сглобяване. 

Г11 Иванова Н., С. Маджов Изследване на равнището на надеждност на трактор ТК-80 
XXVI Международна научна конференция за млади учени „2017 Югозападен 
университет“ Неофит Рилски“ - Благоевград ,22-23.06.2017, с.284-288, ISSN1314-
4669 

Надеждността е комплексно свойство, което може да включва безотказност, трайност, 
ремонтопригодност, съхраняемост и стабилност поотделно или в съчетание в 
зависимост от вида на продукцията. Установени са законите на разпределение на 
ресурса на елементите на тракторите ТК-80. Ресурса е разпределен по вейбулов 
закон и 54% по нормален закон за разпределение. Определен е 80% гама- ресурс на 
елементите на тракторите ТК-80 при известен и неизвестен закон на разпределение и 
съкратени (цензурирани) извадки. 

Г12 Маджов С., Н. Иванова Разработване на класификация на средствата за 
комплексна механизация на процесите в горското стопанство  XXVI Международна 



научна конференция за млади учени „2017 Югозападен университет“ Неофит 
Рилски“ - Благоевград ,22-23.06.2017, с.348-353, ISSN1314-4669 

Класификация на средствата за комплексната механизация на процесите в горското 
стопанство се  извършва със специализирани машини, които са създадени на 
основата на трактори и автомобили, оборудвани с устройства и приспособления за 
разширяване на функционалните възможности на базовите машини. Общия вид на 
специализираните машини и класификация на средствата за механизация на 
процесите в горското стопанство основно  на автомобилите. 

Г13 Маджов С., Н. Иванова Класификация на специализирани трактори в горското 
стопанство XXVI Международна научна конференция за млади учени „2017 
Югозападен университет“ Неофит Рилски“ - Благоевград,22-23.06.2017, с.354-358, 
ISSN1314-4669 

Комплексната механизация на процесите в горското стопанство се  извършва със 
специализирани машини, които са създадени на основата на трактори и автомобили, 
оборудвани с устройства и приспособления за разширяване на функционалните 
възможности на базовите машини. Направена е класификация на основните 
специализирани машини, които се използват в горското стопанство  и в частност 
основно в дърводобивната промишленост 

Г14 Михов М., Н. Иванова Избор на стратегия за техническо обслужване и ремонт на 
машините XXVII International conference for young  scientists „2018 – Blagoevgrad, 
Bulgaria 14-15 June 2018, с.314-318, ISSN1314-4669 

В XXI век технологичното развитие на производството на продукти е достигнало 
нивото, когато основният фактор в конкурентната борба стават не толкова качеството 
и стойността на продуктите, колко степента на задоволяване на продукти на 
потребителите. Тази концепция е широко приложена в промишлеността на развитите 
страни. Методиката за оптимизиране на разходите, прилагани от търговските 
организации в рамките на концепцията, както обикновено, са насочени към 
получаване на максимална печалба и търсене на минимални разходи. По 
полученните стойности на коефициента на готовност и големината на разходите за 
ТО и Р и по метода на динамичното програмиране се извършва синтез на системата 
за ТО и Р, при която зададената стойност на кофициента на готовност съответства на 
минимална стойност на експлоатационите разходи. Предложена е методика, 
позволяваща да се моделира техническото обслужване и ремонта, а така също да се 
определят коефициентите на готовност и съответните разходи за различните 
стратегии за ТО и Р. Методиката се различава от известните по това, че отчита 
вероятностния характер на възникване на неизправности, обхваща широк спектър от 
оперативни процеси и съвременни форми за  техническо обслужване и ремонт. 

Г15 Иванова Н., Идеи за съвременни стратегии за поддържане на работоспособността 
на машините XXVII International conference for young  scientists „2018 – Blagoevgrad, 
Bulgaria 14-15 June 2018, с.171-173, ISSN1314-4669 

В основата на нашия опит,  стоят общоприетите световни стратегии за поддържане на 
работоспособността на машините, а именно: експлоатация до отказ, планово-
предупредителни ремонти, техническо обслужване и ремонт /ТОР/ на оборудването 
според техническото състояние, проактивна стратегия, обслужване, ориентирано към 
надеждността и проверка на оборудване, като се вземат предвид факторите на риска.  
Предимството на предлаганите от нас решения за управление на техническо 
обслужване и ремонти в сравнение с решения на други производители, е наличието 
на уникална функционалност: формиране на дефектна ведомост и оптимизация на 
графици на работата с оглед на финансови, ресурсни и производствени ограничения. 
Тази функционалност позволява формирането на програма за техническо обслужване 
и ремонт на максимално съобразени с изискванията на производствени и финансови 



звена на предприятието.. 

Г16 Иванова Н., Обосноваване на съвременни стратегии за техническо обслужване и 
ремонт на машините XXVII International conference for young  scientists „2018 – 
Blagoevgrad, Bulgaria 14-15 June 2018, с.165-170, ISSN1314-4669 

Прилагане на съвременни методологии и стратегии в програмите на ТО и Р увеличава 
ефективността на използването на производствените активи. Осигуряване на 
ефективност на оборудване с минимални разходи – това е винаги актуална задача, 
решението на която ще осигури поддържане на конкурентоспособността на 
предприятията. 
Създаване на програма за ТО и Р на съоръженията се осъществява на основата на 
вземането на решения по следните показатели: организация на ремонтното 
осигуряване на производството, оценка на ефективността на ремонтното обслужване 
на производството, избор на стратегия за ремонт и техническо обслужване на 
оборудването. Данните ОЕЕ могат да бъдат основание за вземане на стратегически 
решения за капиталовложения: може ли да се подобри ефективността на използване 
на наличното оборудване или то е по-добре да се замени с ново. 

Г17 Иванова Н., Избор за стратегия за обслужване на оборудването XXVII International 
conference for young  scientists „2018 – Blagoevgrad, Bulgaria 14-15 June 2018, с.161-
164, ISSN1314-4669 

Изборът на стратегията за обслужване зависи от функционалното предназначение на 
сложна техническа система, например за автоматизирани системи на управление най-
важното е да се поддържа високо равнище на надеждност, като наличност, както и за 
технологични инсталации, с непрекъснат процес най-важен е и друг показател – 
изработка до отказ. В основата за ТО и Р по техническото състояние на елементите 
на машините /оборудването/ е прогнозиране на състоянето на обекта с използване на 
средствата за техническо диагностициране (TД), с помощта на които се извършва 
периодичен или непрекъснат контрол на параметрите на състоянието. Въз основа на 
постигнатите резултати /данни/ от TД, се приемат решения относно необходимостта, 
времето на провеждане и обемът на ремонтнообслужващите въздействия. 

Г18 Иванова Н., Strategy for repair and maintenance of machines XXVII Международна 
научна конференция / Стратегия за ремонтно обслужване на машините/ “ 
Management and quality” for young scientists, 11-12 May 2018, Yambol, Bulgaria, с. 
195-198, ISSN1314-4669 

От гледна точка на избор на организиране на мероприятия за осигуряване на 
надеждността на технологични системи не е задължително да се прилага една 
стратегия към различни компоненти на една технологична система, тъй като към тях 
се предивяват различни изисквания за надеждност и имат различно ниво на 
надеждност. За всеки елемент, възел , агрегат трябва да се избира стратегия с оглед 
на тяхната роля в осигуряване на производителността и качеството на 
производствената система. Този избор много зависи от спецификата на 
предприятието: класификация на персонала, степента на износване, вида на 
оборудването, степента на отговорност на изработените детайли. При избор на 
стратегия трябва да се ръководим не само от съображения на производителност и 
намаляване на разходите, но и от оценка на нивото на качество и надеждността във 
всички периоди (оперативен, средносрочен, дългосрочен) на разглеждане. 

Г19 Иванова Н., Machine maintenance and repair systems ideas XXVII Международна 
научна конференция / Идеи на система за техническо обслужване и ремонт на 
машините/ “Management and quality” for young scientists, 11-12 May 2018, Yambol, 
Bulgaria, с. 190-194, ISSN1314-4669 

Прилагането на системата ТРМ е дълъг процес, базиран на промяната на работната 



среда и на оборудването за създаване на по-чисти, удобни, безопасни работни места 
чрез „ затягане и подобряване“ на културата на производство. Значителни подобрения 
трябва да се приложат поне в продължение на шест месеца, но пълното въвеждане 
може да отнеме няколко години. Продължителността на този времеви диапазон 
зависи от това, колко компанията държи на работата за осигуряване на качество и 
поддържане на оборудване и как се използват ресурси за реализиране на нови заявки 
за поддържане на оборудването. 

Г20 Иванова Н., Разпределение на резервните активи между звената на ремонтно-
обслужващата система ХХIX-та Международна научно- практическа конференция 
“Качеството – за по-добър живот ‟ 2018”София, с.85–90, ISSN1314-9563 (CD-ROM) 
ISSN2603-4387 ( PRINT ) 

В рамките на организацията се наблюдава непрекъснато  движение на материалните 
потоци на активите и те се придружават от постоянно създаване на запаси. Резервите 
са създадени, за предотвратяване на проблеми, свързани с различна интензивност на 
потоците, намиращи се във взаимодействие. Целта на изследването е да се 
предложи модел за оптимално разпределение на запаса от материалните активи  
между звената на ремонтно обслужващата система в организацията. Обект на 
изследване е оптимизационен математически модел, а предмет на изследване е 
обосноваването на параметрите на модела за оптимизация. Причините, които водят 
до създаване на запаси от суровини, материали и резервни елементи, са изследвани 
чрез изменението на запасите във функция на времето 

Г21 Иванова Н., Д. Драгоев Изследване и оптимизиране на техническото обслужване 
на активи с периодично използване ХХIX-та Международна научно- практическа 
конференция “Качеството – за по-добър живот ‟ 2018”София, с.91–94, ISSN1314-
9563 (CD-ROM) ISSN2603-4387 ( PRINT ) 

Управлението на производствените активи е съчетание на правни, административни, 
финансови, икономически, инженерни и други предметни области на методологията 
на знанията за управление на организациите, приложими, както за материалните, така 
и за нематериалните активи за осигуряване на ефективно управление на активите. 
Разработен е математически модел за оптимизиране периодичността на 
профилактичните въздействия на сложни системи с периодическо използване и е 
установена ,  оптималната периодичност на профилактичните въздействие на двата 
модела зърнокомбайни. Международните стандарти от серията ISO 5500Х:2014 
третират ефективното управление на активите по следния начин: Ефективното 
управление на активите, което се осъществява от организацията, е 
изключително важно при реализацията на ценностите /активите/ посредством 
управление на риска и перспективите за това, че да се достигне желаният баланс 
на разходите, риска и производителността. 

Г22 Tasev G., N. Ivanova,  Структура на качеството и надеждността на машините 
/Structure of quality and dependability of  machinen IV Scientific congress “/ Agricultural 
machinery” Varna,Bulgaria 22-25.06.2016, c 45-48, ISSN1310-3946 

Разработена е структура и е предложена квалификация на свойствата и показателите 
на качеството и надеждността на машините. Предложена е нова  класификация на  
числените и функционалните  характеристики на показателите за качеството и 
надеждността на продукцията. 

Г23      Телънов В.,  Н.Иванова  Повышение еффективности и совершенсвование работы   
транспорта в селсъском хозяйсве за счет внедрения информационных систем в 
агропромышленный комплекс.  XXV Международна научна конференция за млади 
учени „2016 Югозападен университет“ Неофит Рилски“ - Благоевград  02-03, 2016, с 
31– 33, ISBN 978-619-160-680-1 



В статията се разглеждат възможностите за подобряване на ефективността на 
експлоатацията на транспорта на агро-промишления комплекс. В същото време се 
разглеждат въпроси като идентифицирането на производствената ефективност. 
Двигателят на изследването на различни аспекти на управленската информация и 
неговото въздействие върху икономическата ефективност. Заслужава да се отбележи, 
че пълната ефективност се постига чрез използване на комбинация от определени 
видове информационни системи, с които постигаме максимален ефект върху 
намаляване на оперативните разходи. 

Г24 Георгиева К., Н. Иванова. Определяне загубите поради престой на машините в 
земеделието. Международна научна конференция „Мениджмънт и качество„ 2014“ 
за млади учени. Сборник научни трудове 17-19, 2014, с 143 – 156, ISSN1314-4669 

Съвременното земеделие  се базира на съвременна, високо-производителна 
енергетична и прибираща  техника. Тази техника по правило се отличава с нови, по-
добри технико–икономически показатели, по голяма конструктивна сложност и 
прилагане на нови технологии, с по-висока цена на машините. Навременното 
осигуряване на земеделските организации с резервни части за поддържане 
работоспособността на машините в съвременните условия, придобива все по-голямо 
значение и е важен фактор за подобряване на ефективността на използване на 
техниката. В тази връзка все по-актуални стават въпросите, свързани с определяне на 
загубите от престой на машините, различните форми и методи на организация на 
производството и средствата за ремонтното обслужване, като се отчита равнището на 
надеждност, условията на експлоатация и развитие на ремонтно-обслужващата база. 

Г25 Валериев Л., Н. Иванова Обзор способов и средств контроля качества смазочных 
масел XXV Международна конференция „Мениджмънт и качество2016“ за млади 
учени Ямбол 11-12.05 2016г., с 74-76, ISBN 978-619-160-679-5 

В статията се разглежда съществуващата апаратура за мониторинг на качеството на 
моторните масла в условията на автомобилните предприятия. Не всяка компания има 
способността да поддържа изследователска лаборатория или дори периодично да 
изпраща моторни масла за анализ. Въпреки това, смазочните материали с лошо 
качество могат да разрушат един скъп двигател. По този начин голям брой 
предприятия понасят значителни загуби, да не говорим за малки търговски дружества. 
Тези причини доведоха до създаването на устройства за бърз анализ, които ви 
позволяват бързо да оцените качеството на смазването масла. Анализът ни 
позволява да заключим, че съществуващите устройства за вграден мониторинг на 
показателите за качество на моторните масла имат редица съществени недостатъци, 
поради което е спешна задача за разработване на нови ефективни начини за 
наблюдение на основните показатели на маслата.  

Г26 Макаров В., О.Леонидова, Н.Иванова Современная методика количественной 
оценки качества технических и биологических объектов XXV Международна научна 
конференция за млади учени „2016 Югозападен университет“ Неофит Рилски“ - 
Благоевград  02-03, 2016, с 26– 30, ISBN 978-619-160-680-1 

Статията е посветена на количествена оценка на качеството на продуктите от грозде. 
В работата се оценява качеството на производството на вино по четири групи 
показатели като: физико - механични, химико - биологични, потребителски, 
естетически. В новата интерпретация на международните стандарти ISO - DSTU (ISO 
9000: 2007) качеството се дефинира като степента, до която съвкупността от 
собствени характеристики отговаря на изискванията на потребителите. Следователно 
е необходимо първо да се знае какво е качеството на обекта (продукта) и след това да 
се определи качеството на продукта като средна стойност на качеството на отделните 
продукти. И за да се установи качеството на всеки продукт, трябва да знаете какво е 
качеството на материята (обект). 
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Г1 
 

Nevena Ivanova  Stabilizers that influence the basic properties of titanium and 
titanium alloys. ICTTE 2013, Yambol, Bulgaria, October 30-31, 2013, ISSN 1314-
9474 
One of the materials that has been the subject of intense study in recent decades 
has been titanium and its alloys. The element is used in various fields, its production 
exceeds 100000 tons per year. Stabilizers most commonly used to create said alloys 
are the elements V, Mo, Nb. The alloys created are very sought materials due to their 
excellent combination of properties, allowing their use in various industries. Parts of 
titanium alloys exhibit a high fatigue limit, high resistance to cracking as well as to 
corrosion to a variety of operating conditions. 

Г2 Georgieva K., N. Ivanova Factors of modern agricultural production. XXIII 
International Conference on Management and Quality 2014 for Young Scientists. 
Proceedings, 2014, pp. 81 - 87, ISSN1314-4669 
In order to meet the materialistic yet essential needs of people, production is 
required, i.e the process of creating vital goods. The interrelation and classification of 
the factors of modern agricultural production have been created, as well as the 
results of the production process in the conditions of a market economy in order to 
fulfill said needs. The links between the agricultural production process and the 
market and the individual phases of the agricultural production process are revealed. 

Г3 Ivanova N.   Optimizing the radius of the area served by the spare parts warehouse 
XXIV International Scientific Conference Management and Quality 2015 for Young 
Scientists. Proceedings 15-16, 2015, pp. 149-153, ISSN1314-4669 
An important reserve for improving the use of machinery in agriculture is the 
provision of agricultural cooperatives and farms with spare parts. This is a problem 
caused by the planning and distribution of spare parts by region. The results of the 
study show that the high downtime due to the lack of spare parts and the value of the 
elements have the most significant influence on the optimal radius of the service area 
of the warehouse. An analytical dependence is derived for optimizing the radius of 
the area that is economically viable to be serviced by the spare parts warehouse. 

Г4 Ivanova N., L.Treper, G. Tasev Factors affecting the need for spare parts for 
technical discussion and repair International Scientific Conference XXIV 
"Management and Quality 2015" for Young Scientists. Proceedings 15-16, 2015, 
pp.142– 149, ISSN1314-4669 
In order to ensure the high efficiency of the national production, the rational use of 
the reserve stock is of great importance. The rational management of the stock 
ensures the uniformity, stability and functionality of the production process related to 
maintenance and repair. 
The mathematical model for the calculation of the parameter and the characteristic of 
the failure flow in the individual and joint repair of the machine components is 
developed in the work and it is proved that in the arbitrary distribution of the 



workmanship between the failures of the element i, the joint repair effects do not 
affect the parameter of the the flow of failures of element j , if its production between 
failures is exponential. A model is suggested for optimizing the number of spare parts 
of a fleet of machines and it is found that with the increase in the number of the fleet 
of machines the relative number of spare parts decreases and the guarantee for 
securing the search for spare parts increases. 

Г5 Ivanova N., K.Krustev Mathematical Model for Machine Research and Performance 
Ensuring Proceedings of the International Scientific Conference "Technology, 
Technology, Education" ICTTE 2016, pp.83-91, ISSN1314-9474 
Efficiency is a measure of the expediency of using one machine or the other. 
It is necessary to analyze which of the machines is more progressive and, therefore, 
what is the trend in the development of the reliability of the equipment. We are 
looking at two machines A and B. For the final evaluation of the question of the 
advantages of machine A, it is necessary to introduce the concept of "moral 
resource" (TM), i.e a resource that corresponds to such a calendar time at which the 
machine ceases to satisfy the requirements of performance and functionality and 
when to change to a new machine with a higher performance. Now the question 
arises : is it necessary to provide a larger average resource than the TM resource 
when the new machine B is produced and used instead of the given machine A ? We 
will answer this question by using a non-mathematical model to investigate and 
ensure the efficiency of the machines, taking into account the costs of buying the 
machines and the time of their use. 

Г6 Ivanova N., K.Krustev Mathematical Model for Optimizing the Periodicity of the 
Diagnostics of Machine Elements Proceedings of the International Scientific 
Conference "Engineering, Technology, Education" ICTTE 2016, pp.92-99, 
ISSN1314-9474 
The well-known mathematical models for optimizing the periodicity for diagnosing 
machine elements (tractors, cars, etc.) are based on the theory of reliability, and the 
criterion for optimization is technical and economic. 
The model for optimization of the periodicity of diagnostics of machine components 
has been refined and a criterion is expressed for determining the optimal periodicity 
of diagnostics.  
It has been shown that increasing the parameter "b", i.e, dissipation of the discharge 
to failure does not significantly affect the optimal diagnostic period. 

Г7 Ivanova N., Mathematical Model for Optimizing the Maintenance Periodicity of 
Machines by Boundary Reliability Characteristics Proceedings of the International 
Scientific Conference "Engineering, Technology, Education" ICTTE 2016, pp.100–
105, ISSN1314-9474 
The investigation of the level of reliability of the boundary characteristics allows to 
optimize the periodicity of maintenance of the machine components. Models have 
been developed to optimize the frequency of machine maintenance (TOR) taking into 
account various factors and reliability characteristics, but the Boundary or Resource 
feature has not been used. The influence of the individual parameters of the 
mathematical model on the optimal periodicity of machine maintenance is proved. A 
new mathematical model is proposed for optimizing the frequency of maintenance of 
machines according to the Boundary Reliability Characteristics - Boundary 
Processing and Boundary Resource, and it is found that with increasing the cost of 
replacement (C2), the frequency of maintenance increases by linear dependence. 

Г8 Ivanova N., S.Madzhov, D.Mudev  Failure Causes and Consequences Analysis 
(FMEA) XXVI International Management and Quality Conference for Young 



Scientists 11-12.05.2017, FTT-Yambol, pp. 42-47 , ISSN1314-4669 
FMEA is an analysis of the causes and consequences of failures. This method of 
analysis is used in quality management to identify potential defects and the causes of 
their occurrence in products and services. It is used to detect the problem before it 
manifests itself and has an impact on consumers. The essence of the method 
consists in a detailed study of the device or process, in which every possible error, 
defect or non-conformity is analyzed and documented, their impact on quality, the 
risk of their admission and the possibility of detection and prevention being 
evaluated. The essence of FMEA analysis is revealed to discover the causes of the 
consequences of failures. A procedure for applying the FMEA to the practice of 
analyzing the reasons for refusal is proposed. 

Г9 Todorov N., S.Madzhov, N.Ivanova Development of standards for the cost of spare 
parts XXVI International scientific conference "Management and quality" for young 
scientists 11-12.05.2017g.FTT-Yambol, pp.48-51, ISSN1314-4669 
Methods for determining the number of spare parts required to maintain machine 
performance are presented. The amount of spare parts of the machines required can 
be determined mainly by two methods using technical and feasibility criteria. The 
nature of probabilistic methods for determining the standards of spare parts is 
exposed. Qualification of methods for determining the standards of spare parts for 
maintaining the machine's working capacity is proposed . 

Г10 Ivanova N., S.Madzhov Investigation of the parameter of requests for the exchange 
elements of tractors XXVI International Scientific Conference for Young Scientists' 
2017 Southwestern University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, 22-23.06.2017, pp.280-
283, ISSN1314-4669 
The intensity of the flow of requests for spare parts of TK-80 tractors is determined 
by the months through its year of use. The basic numerical characteristics have been 
determined and the law for the distribution of requests for spare parts for TK-80 
tractors with the Pearson criterion has been established.  
Replacement time is allocated according to the standard distribution law, and the 
coefficient of variation is in the range of 14% - 43%, and the time for replacement of 
tractor elements ranges widely from 0.36h to 12.90h, which depends on the 
complexity of components and fittings for disassembly and assembly. 

Г11 Ivanova N., S.Madzhov Research on the Reliability Level of Tractor ТК-80 XXVI 
International Scientific Conference for Young Scientists' 2017 Southwestern 
University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, 22-23.06.2017, pp.284-288, ISSN1314-4669 
 
Reliability is a complex feature that can include fault-tolerance , durability, 
maintainability , storage and stability individually or in combination, depending on the 
type of production. The laws of resource allocation of the elements of the TK-80 
tractors have been established. The resource is distributed by Weibul law and 54% 
by normal distribution law. An 80% gamma-resource of the elements of the TK-80 
tractors has been determined with known and unknown distribution law and 
condensed samples. 

Г12 S. Madzhov, N.Ivanova Elaboration of classification of means for complex 
mechanization of processes in forestry XXVI International Scientific Conference for 
Young Scientists' 2017 Southwestern University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, 22-
23.06.2017, pp.348-353, ISSN1314-4669 
Classification of the means for complex mechanization of forestry processes is 
carried out with specialized machines, which are created on the basis of tractors and 
cars, equipped with devices and geared for expanding the functional capabilities of 



basic machines. The general type of specialized machinery and classification of 
means for mechanization of processes in forestry mainly of cars. 
 

Г13 Madzhov S., N. Ivanova Classification of specialized tractors in forestry XXVI 
International Scientific Conference for Young Scientists' 2017 Southwestern 
University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, 22-23.06.2017, pp.354-358, ISSN1314-4669 
The complex mechanization of forestry processes is carried out with specialized 
machines, which are created on the basis of tractors and cars, equipped with devices 
and designed for extending the functionality of the basic machines. The main 
specialized machinery used in forestry and in parts also heavily in the timber industry 
have been classified. 
 

Г14 Mihov M., N. Ivanova Choosing a strategy for maintenance and repair of machinery 
International XXVII conference for young scientists ' 2018 - Blagoevgrad , Bulgaria 
14-15 June 2018, pp. 314-318, ISSN1314-4669 
In the 21st century, the technological development of product manufacturing has 
reached a level where the main factor in competition is not so much the quality and 
value of the products as the degree of customer satisfaction. This concept is widely 
applied in the industrialized countries. The cost optimization methodology used by 
business organizations within the concept, as expected, aims at maximizing profits 
and seeking minimum costs. Based on the values of the coefficient of readiness and 
the magnitude of the cost of maintenance and the method of dynamic programming, 
synthesis of the system of maintenance and service is carried out, in which the set 
value of the coefficient of readiness corresponds to the minimum value of the 
operating costs.  
A methodology is proposed to model maintenance and repair, as well as to 
determine the coefficients of 
preparedness and related costs for the various TO&P strategies.The methodology 
differs from the known ones in that it takes into account the probabilistic nature of 
malfunctions, covers a wide range of operational processes and modern forms of 
maintenance and repair. 

Г15 Ivanova N., Ideas for Modern Strategies for Maintaining Machine Performance XXVII 
International Conference for Young Scientists ' 2018 - Blagoevgrad , Bulgaria 14-15 
June 2018, pp.171-173, ISSN1314-4669  
At the heart of our experience are the generally accepted global strategies for 
maintaining machine performance, namely: failure-to-operate, scheduled-warning 
repairs, maintenance and repair / maintenance of equipment according to technical 
status, proactive strategy, reliability-oriented service and inspection of equipment, 
taking into account risk factors. The advantage of our maintenance and repair 
management solutions over other third-party solutions is the availability of unique 
functionality: defective payroll generation and optimization of work schedules in view 
of financial, resource and production constraints. This functionality allows the 
formation of a program for maintenance and repair of the utmost in accordance with 
the requirements of production and financial units of the enterprise. 

Г16 Ivanova N., Substantiation of Modern Strategies for the Maintenance and Repair of 
Machines XXVII International Conference for Young Scientists ' 2018 - Blagoevgrad , 
Bulgaria 14-15 June 2018, pp.165-170, ISSN1314-4669 
The application of modern methodologies and strategies in the TOR programs 
increases the efficiency of the use of production assets. Ensuring the efficiency of 
equipment with minimal cost - this is always an up-to-date task, the solution of which 



will ensure the competitiveness of enterprises.Establishment of a program for 
maintenance and repair of the equipment is carried out on the basis of decision 
making on the following indicators: organization of the repair of production, 
evaluation of the effectiveness of the repair of production, choice of strategy for 
repair and maintenance of the equipment. WEU data can be the basis for strategic 
investment decisions: can we improve the efficiency of the use of available 
equipment or is it better to replace it with new ones. 

Г17 Ivanova N., Choosing a Strategic for Equipment Maintenance XXVII International 
Conference for Young Scientists ' 2018 - Blagoevgrad , Bulgaria 14-15 June 2018, 
pp.161-164, ISSN1314-4669   
The choice of service strategy depends on the functionality of a sophisticated 
technical system, for example for automated control systems the most important 
thing is to maintain a high level of reliability such as availability, and for technological 
installations, with continuous process the most important is another indicator - 
production to failure.  
The basis for TO and P on the technical state of the elements of 
machinery / equipment / is the prediction of the condition of the site using technical 
diagnostics (TD), with the help of which periodic or continuous control of the status 
parameters is carried out. Based on the results achieved / data / from the TD, 
decisions are made regarding the need, time and extent of repair and maintenance 
impacts. 

Г18 Ivanova H ., Strategy for repair and maintenance of machines XXVI I M 
ezhdunarodna conference / Strategies for repair and service of the machines / " 
Management and quality " for young scientists , 11-12 May 2018, Yambol , Bulgaria , 
pp. 195-198, ISSN1314-4669 
In terms of choosing to organize events to ensure the reliability of technological 
systems, it is not necessary to apply a strategy to different components of a 
technological system, since they are subject to different requirements for reliability 
and have a different level of reliability. For each element and/or unit, a strategy must 
be chosen in view of their role in ensuring the productivity and quality of the 
production system. This choice depends a lot on the specifics of the company: the 
classification of the personnel, the degree of wear, the type of equipment, the degree 
of responsibility of the parts made. When choosing a strategy, we need to be guided 
not only by performance considerations and cost reductions, but also by an 
assessment of the quality level and reliability in all periods (operational, medium, 
long-term) of consideration. 

Г19 Ivanova N., Machine maintenance and repair systems ideas XXVI I International 
Scientific Conference / Ideas of a system for maintenance and repair of machines / “ 
Management and quality ” for young scientists , 11-12 May 2018, Yambol , Bulgaria , 
pp. 190-194, ISSN1314-4669 
The implementation of the TPM system is a long process based on changing the 
working environment and the equipment to create cleaner, comfortable, safe jobs by 
tightening and improving the culture of production. Significant improvements should 
be implemented for at least six months, but full implementation may take several 
years. The length of this timeframe depends on how much the company puts in the 
work to ensure the quality and maintenance of equipment, and how resources are 
used to realize new requests for equipment maintenance. 

Г20 Ivanova N., Distribution of Reserve Assets among the Units of the Repair and 
Service System of the XXIXth International Scientific Conference on Quality - for a 
Better Life 2018 Sofia , pp.85–90, ISSN1314-9563 ( CD-ROM) ISSN 2603 -4387 



(PRINT) 
Within the organization, there is a continuous movement of the material flows of the 
assets and they are accompanied by the constant creation of inventories. Reserves 
are created to prevent problems related to varying intensities of interacting flows. The 
purpose of the study is to propose a model for the optimal distribution of inventory of 
tangible assets between units of the repair and maintenance system in the 
organization. The object of study is the optimization mathematical model, and the 
object of study is the justification of the parameters of the optimization model. The 
reasons that lead to the creation of inventories of raw materials, supplies and spare 
parts have been investigated by changing stocks as a function of time. 

Г21 Ivanova N. , D. Dragoev Research and optimization of maintenance of assets with 
periodic use of the XXIXth International Scientific Conference on Quality - for a Better 
Life 2018 Sofia , pp.91–94, ISSN1314-9563 ( CD-ROM) ISSN 2603 -4 387 (PRINT) 
Production Asset Management is a combination of legal, administrative, financial, 
economic, engineering and other subject areas of the knowledge management 
methodology of organizations applicable to both tangible and intangible assets to 
ensure effective asset management. A mathematical model has been developed to 
optimize the periodicity of the preventive effects of complex systems with periodic 
use, and the optimal periodicity of the preventive effects of both combine harvesters 
has been developed. International Standards of the ISO 5500X: 2014 series treat 
effective asset management as follows: Effective Asset Management , which is 
carried out by the organization, is extremely important in realizing the values / assets 
/ through risk management and prospects for that, so as to achieve the desired 
balance of cost, risk and performance. 

Г22 Tasev G., N. Ivanova  Structure of quality and reliability of machines / Structure of 
quality and dependability of  machines IV Scientific congress “ / Agricultural 
machinery ” Varna , Bulgaria 22-25.06.2016,pp.45-48, ISSN1310-3946 
Developed a structure and proposed qualifications of the properties and performance 
of the quality and reliability of mashinite. A new classification of numerical and 
functional characteristics of indicators of quality and reliability of products is proposed  

Г23 Telanov C.,  N.Ivanova Povыshenie indicators of operation effectiveness and 
sovershensvovanie rabotы transport selsaskom hozyaysve for considers the 
embedded informatsionnыh sistem in agropromыshlennыy complex. XXV 
International Scientific Conference for Young Scientists' 2016 Southwestern 
University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad 02-03, 2016, pp.31-33, ISBN 978-619-160-
680-1  
The article discusses the possibilities for improving the efficiency of transport 
operation of the agro-industrial complex. At the same time, issues such as identifying 
production efficiency are addressed . The engine of exploring various aspects of 
management information and its impact on cost-effectiveness . It is worth noting that 
the full effectiveness is achieved by using a combination of certain types of 
information systems , with which we achieve maximum impact on reducing operating 
costs . 

Г24 Georgieva K., N. Ivanova  Determining losses due to machine downtime in 
agriculture . International scientific conference " Management and Quality '2014 ' for 
young scientists . Collection of scientific papers 17-19, 2014, pp. 143-156, 
ISSN1314-4669 
Modern agriculture is based on modern, high-performance energy and harvesting 
equipment. As a rule, this technique is characterized by new, better technical and 
economic indicators, greater structural complexity and the application of new  




