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УВАЖАЕМИ СЪМИШЛЕНИЦИ НА ИДЕЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ АВТОРИ И ПРИЯТЕЛИ,

Вие държите поредния 12-ти обем (брой 1-2/2005) от научното списание на Факултет
“Стопанско управление” на Лесотехническия университет - “Управление и устойчиво развитие”. В него ще намерите два много важни акцента от изминатия път в нашето развитие.
В забързаното ни и изпълнено с много събития ежедневие времето минава някак
неусетно. И така на 25 март 2005 г. бе отбелязана 10 годишнината от основаването на
специалност и Факултет “Стопанско управление” в Лесотехническия университет.
По този тържествен повод си позволяваме да поздравим още веднъж студентите
и преподавателите!
Изказваме нашата сърдечна благодарност на всички, които са дали своя принос
за създаването и развитието на специалността и факултета!
Благодарим на всички колеги и приятели, които ни поздравиха за юбилея!
Предлагаме Ви пълен текст на доклада на Декана на факултета, както и факсимилета
на част от поздравителните адреси, получени за юбилея.
В този обем на списанието Ви предлагаме и пълен текст на 63 от представените
доклади пред Седмата международна научна конференция “Управление и устойчиво развитие”, посветена на 10-та годишнина от основаването на Факултет “Стопанско управление” на Лесотехническия университет и проведена в периода 25-27.03.2005 г. на Юндола.
В конференцията взеха участие общо 155 научни работници, докторанти и студенти от 17
университета, 3 института от БАН, 3 колежа, експерти от НУГ при МЗГ, Държавната
комисия по борси и тържища, Софийска стокова борса и други ведомства от България,
както и 17 учени от Латвия, Унгария, Русия, Германия и Беларус. Бяха представени общо
105 доклада и 14 постера.
Редакционната колегия на списание “Управление и устойчиво развитие”, изпълнява
поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува всички представени
доклади и постери, но в две тела, в този и в следващия 13-ти обем (3-4/2005 брой) на
списанието.
Същевременно даваме възможност на всички Вас не само да се запознаете с пълния
текст на изнесените и дискутирани доклади и постери, но и да публикувате своите
изследвания, виждания и идеи както по дискутираната на конференцията тематика, така и
по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.

Желаем на всички Вас много здраве, творчески успехи и до нови срещи!
Редакционна колегия

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

НАВЪРШИХА СЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ФАКУЛТЕТ
“СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Иван Палигоров1
Лесотехнически университет – София
Десет години са и много и малко? В такива моменти погледът в историята, припомнянето на изминатия път, колкото и кратък да е той, е повод за равносметка, за размисъл и за търсене на възможности за
справяне с новите предизвикателства на времето, в което живеем. За нас – хората, чиято съдба е свързана с този период на непрекъснато развитие и утвърждаване на тази нова специалност са ясни три неща:
1. Основаването на специалността и факултета е резултат на обществена потребност;
2. Обучението в специалност “Стопанско управление” в ЛТУ е предизвикателство от гледна точка на голямата конкуренция, но има свой уникален образ, свързан със спецификата на нашия
университет;
3. Изграденият преподавателски екип е наясно какво е постигнато и има ясна визия за развитие
на образователната политика на специалността.
Откриването на специалността и на факултета е резултат на извървян път през последните няколко десетилетия за висшето лесотехническо
образование.
На първо място, поради осъзнатата и наложена от времето необходимост от подготовени специалисти с такава квалификация за сферата на горското стопанство, горската промишленост и
природоползването. Голямата част от длъжностите за специалисти с висше образование в тези сфери изискват повишени икономически и управленски знания и умения.
На второ място, честите промени в механизма за управление на националната икономика са
налагали непрекъснато повишаване нивото на икономическата и управленската подготовка. Още през
60-те години на миналия век за да отговори на тази
необходимост ВЛТИ организира периодични курсове за завършилите специалисти по линията на
следдипломната квалификация и специализация.
Утвърденото име и възможности на тогавашната
катедра “Икономика, организация и планиране” да
провежда научни и научно-приложни изследвания,
както и да провежда обучение е основание през периода 1976-1986 г. Факултетът “Горско стопанство и озеленяване” да обучава част от завършващите редовно обучение инженери по горско стопанство в специализация “Икономика, организация и планиране”. В началото на 80-те години е създадена и
т.нар. “изнесена катедра” между учени от ВЛТИ и
специалисти от Горскостопанския комбинат в
София, за внедряване на новите научни достижения в областта на икономически механизъм и бригадната организация на труда в горското стопанство. Ръководител на катедрата е проф. Христо
Сираков.
На трето място, проучването в края на 80-те

години на квалификацията на работещите в горското стопанство, горската промишленост и природоползването специалисти с висше образование
показа, че болшинството от тях завършват някакъв
курс за специализация по икономика и управление,
а някои и второ висше образование в тази област.
Преобладаващо мнение при проведените анкети с
практикуващи специалисти е, че икономическата и
управленската подготовка на завършилите традиционните специалности на ВЛТИ е недостатъчна.
Проучването на учебните планове по същите специалности в сродни висши учебни заведения в чужбина извършено от колектив под ръководството на
проф. Пеню Карадочев (тогава зам.ректор на ВЛТИ)
показва, че делът на икономическите и управленските дисциплини варира от 9 до 15% от общото
учебно натоварване на студентите, докато в традиционните технологични специалности на ВЛТИ този обем не надхвърля 6%.
Отчитайки потребностите на практиката и дългогодишните ни традиции в образованието, колективите на бившите катедри “Икономика, организация и управление” и “Хуманитарни науки” на ВЛТИ
във втората половина на 80-те години на миналия
век разработват и предлагат нов модел за икономическа и управленска подготовка на студентите
от традиционните специалности. Основните съдържателни моменти от това предложение са възприети както от ръководството на Комитета по горите
към Министерския съвет, така и от тогавашните
Факултетни съвети по отношение на традиционните специалности.
Променената политическа и икономическа обстановка у нас след 1990 г. създаде възможност
опитът на образованието в тази област на Европейските страни творчески да се приложи у нас.
Специалистите със “смесен тип” квалификация -

1 Доц. д-р Иван Палигоров е Декан на Факултет “Стопанско управление”- доклад пред тържественото
събрание на 25.03.2005 г. в Аулата на ЛТУ, по случай 10 години от основаването на факултета

Десет години ФСУ

инженерна, икономическа, управленска, маркетингова и информационна, както и с по-задълбочена
езикова и педагогическа подготовка, са едни от найтърсените в управлението на държавния, частния,
кооперативния и общинския бизнес на Европейски
страни. В създадената от доц. Иван Йовков към
Свободния факултет на ВЛТИ Школа по Мениджмънт преминаха краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации над 80 работещи в практиката директори и зам.директори на горски и ловни
стопанства, както и експерти от Регионалните дирекции по горите.
През това време в болшинството от бившите
висши технически или технологични институти бързо бяха създадени инженерно-икономически специалности или стопански факултети за обучение
на студенти в областта на икономиката и управлението.
С решение на Академичния съвет от 1993 г.
се възприе предложението и във ВЛТИ, в рамките
на Факултет “Горско стопанство и озеленяване” да
се открие обучение по специалност “Индустриален
мениджмънт”. През 1994 г. бе получено разрешение от Министерството на науката, образованието
и технологиите и бяха приети първите 40 студенти.
Профилирането на тези студенти бе в сферата на
управлението на горското стопанство. През следващата учебна година са приети общо 80 студенти,
профилирани в областта на управлението на горското стопанство и управлението на предприятия от
горската промишленост. Предвиждаше се в бъдеще да се приемат студенти в областта на мениджмънт на природоползването.
Новият Закон за висше образование (1995) и
необходимостта да се формира самостоятелна образователна политика по въпросите на управлението бе в основата на създаването на факултет “Стопанско управление”. В структурата на Факултет
“Стопанско управление” бяха включени катедрите:
“Икономика и управление”, “Организация и планиране”, “Хуманитарни науки”, “Компютърна техника и информатика” и “Чуждоезиково обучение”.
Първата цел на ръководството на факултета
е да се усъвършенства разработената учебна документация за специалността “Индустриален
мениджмънт” и едновременно с това да се отразят изискванията, заложени в новия Закон за висше
образование (1995).
В желанието да се отговори едновременно на
многобройни изисквания - съчетаване на традициите, изискванията на Закона и съвременните постижения на образованието в Европа, подготовката
на учебната документация се извършваше поетапно. В основата бе заложен пълният курс за обучение в образователно-квалификационната степен
“БАКАЛАВЪР”, с продължителност от четири
години. Следвайки логиката на Закона за висше об-
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разование учебните дисциплини бяха групирани в
модули от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
Задължителните 17 дисциплини бяха групирани в: общо-инженерни, общо-икономически и общо-управленски. В отделен модул бяха групирани
дисциплините по задължителните университетски
изисквания. Общият брой на тези дисциплини бе
15. В отделни блокове бяха групирани избираемите учебни дисциплини, които подготвят бъдещите
инженер-мениджъри по следните профили “ГОРСКОСТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ”, “ГОРСКОПРОМИШЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”, “МЕНИДЖМЪНТ НА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕТО”.
Специалността “Индустриален мениджмънт”
обаче не бе включена в приетия през 1997 г.
Държавен регистър на специалностите в Република
България (ПМС № 86). Възприета бе специалността шифър 4.2.1.“Стопанско управление” (бизнесадминистрация и управление на фирмената
сигурност), с възможности да се придобият степени на висше образование - образователно-квалификационните ”СПЕЦИАЛИСТ”, “БАКАЛАВЪР” и
“МАГИСТЪР”, както и образователно-научната степен “ДОКТОР”, а завършилите успешно курса на
обучение получават професионалната квалификация “СТОПАНСКИ МЕНИДЖЪР”.
С решение на Академичния съвет от
22.04.1998 г. (прот. № 32) специалност “Индустриален мениджмънт”, се преобразува в “Стопанско управление”, за да отговори на новия Държавен регистър на специалностите и на Държавните изисквания за обучение по “Стопанско управление”. Бе приета и цялата учебна документация.
В резултат на тези промени учебният план бе
развит, като в съответствие с първоначалния замисъл за създаване на специалността, при новите условия се търсеше утвърждаването на принципа за
“собствена физиономия или уникалност”. Този
принцип бе изразен в следните няколко акцента:
- дисциплини от задължителните държавни
изисквания са ядрото на учебния план – и са фундамент за обучение по широко профилната специалност “Стопанско управление”;
- блок от дисциплини от задължителни университетски изисквания - те са особено важни при формиране на специалиста, чрез общообразователните дисциплини, поддържащи и разширяващи неговата култура и кръгозор;
– блокове от избираеми дисциплини - съществена особеност на ЛТУ и на Факултета при формиране на специалността е, че освен общообразователните, икономическите и управленските дисциплини, тук се предлага още на бакалавърско ниво студентите да могат да изберат едно от основните профилиращи направления - управление в сферите на: Горското стопанство, Горската промиш-
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леност, природоползването и земеделието;
– блок от факултативни дисциплини, които
допълват подготовката на студентите в други области и направления на висше образование.
Образователните цели, които си поставя академичния състав на ФСУ са да подготвят стопански мениджъри с висше образование, с образователно-квалификационни степени:“Бакалавър” и
“Магистър”, образователна и научна степен
“Доктор” за нуждите на бизнес администрацията и
управлението на фирмената сигурност.
Обучението отговаря на Закона за висше образование и на действащите подзаконови нормативни
актове, което бе основание през 1999 г. ЛТУ и специалността да бъде акредитирана от НАОА.
В бакалавърския курс на обучение студентите получават фундаментални професионални знания по основните методологични и методични въпроси на администрацията и управлението: Макро-,
мезо- и микроикономиката; Управленските функции, структури, стратегии и методи на управление;
Бизнес - планирането, Бизнес-комуникациите и
връзките с обществеността; Управлението на ресурсите - човешки, материални, финансови, природни и информационни; Управлението на инвестиционния процес, иновациите, риска и дейността
по ОВОС; Финансовата и кредитната система, статистическата и счетоводната отчетност, цените и
ценообразуването; Маркетинга - маркетинговите
проучвания, маркетинговите стратегии и пазарните инфраструктури; Устойчивото икономическо и
екологическо развитие; Публичното, частното, финансовото и природозащитното право и основите
на правната организация на Р България; Прогнозирането, планирането, организирането, анализа
и контрола на стопанската дейност; Изграждането
и използването на информационни и експертни системи и технологии; Използването на компютърни
системи и мрежи за обработка на информацията;
Използването на локални и глобални мрежи, мрежови операционни системи, мрежови приложни
програми и комуникационни модели за информация и вземане на решение.
В хода на обучението у студентите се изграждат основни управленски умения, като: Да определят мисията и целите на фирмата; Да оценяват
състоянието и промените на бизнес средата; Да
вземат стратегически и оперативни решения, вкл.
в условия на риск; Да използват информацията от
маркетинговите проучвания при разработването на
пазарна стратегия и план на фирмата; Да организират разработването и изпълнението на бизнесплана на фирмата и да следят за съответствието
между дейност и цели; Да управлява производството и ресурсите на фирмата; Да осъществяват
предварителен, текущ и последващ контрол, да
предприемат регулативни мерки, правилно да оце-

няват участието на сътрудниците в изпълнението
на взетите решения; Да изготвят анализи и доклади за резултатите от дейността на фирмата; Да
разрешават конфликти, да мотивират сътрудниците за повишаване ефективността на фирмената
дейност, да делегират права и отговорности, да водят преговори, съвещания и инструктажи; Да прилагат нормативната уредба и организират връзките с обществеността; Да използват компютърните
и комуникационните технологии за нуждите на
управлението; Да ползват поне един чужд език; Да
имат комуникативни способности, стратегическо
мислене, организаторски и изпълнителски
способности, познания по българските и международните стандарти; Да внедряват ценностите
на мениджърското управление (съпричастност
към фирмените цели; лоялност към собствениците на капитала и персонала на фирмата; зачитане интересите на субектите на бизнеса; стремеж
към ново качество и поддържане на фирмената
марка; генериране на нови идеи.
Едновременно с това завършилите курса на
обучение в Лесотехническия университет познават
в основни линии производствените технологии,
планирането, организацията, ръководството и контрола в една от следните сфери на дейност: Горско
стопанство; Горска промишленост; Земеделие и
Природоползване. Те познават особеностите на производствената дейност на търговските дружества,
кооперации и публични предприятия в тези сфери
на дейност и могат да отчитат тази специфика в
процеса на управлението им.
Придобилите образователно - квалификационна степен “магистър” могат да извършват научна,
изследователска и преподавателска дейност във
висшите училища и научните организации; да извършват икономическа диагностика на фирми, да
управляват рисковите фактори в бизнеса, да формират финансовата и социалната политика на
фирмите; да проектират и внедряват програмни
продукти, експертни и информационни системи и
технологии в областта на икономиката и управлението на предприятия от различни производства и
обслужващи сфери; да разработват стратегии и
прогнози, фирмени бюджети и отчети за тяхното
ефективно използване; да представят актуална информация и предложения за решение на мениджърските екипи.
Във ФСУ се приемат и обучават докторанти
по научните направления шифър 05.02.18 Икономика и управление(по отрасли) и 05.02.21
Организация и управление на производството.
Особени акценти в подготовката на студентите са:
- на първо място, задълбочена подготовка за
използване на компютърните технологии за информационно осигуряване на управлението - постепен-
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но и поетапно обучението включва няколко направления и нива. Първото е в рамките на първите два
семестъра и включва дисциплините Компютърни
системи и Компютърна обработка на инженерна и
бизнес-информация. То представлява базисното
обучение, запознаване с основните принципи в
информатиката, получаването и затвърждаването
на първоначални знания и умения за работа с
компютри. Основното обучение включва изучаване
на Информационните системи и технологии, разделени на - Глобални телекомуникационни системи и мрежи, Географски информационни системи
и Управленски информационни системи. Изучават
се съвременните операционни системи, принципите на изграждане на съвременни информационни
бази, на компютърни мрежи, както и на мултимедийни системи. Обучението завършва с усвояване
на някои пакети приложни програми.
- на второ място, чуждоезиковото обучение включено в структурата на учебният план. Чужди
езици се изучават задължително през първите читири семестъра на обучение. През следващите три
семестъра е осигурено факултативното им
изучаване. По време на задължителния курс и факултативната форма на обучение по езика, преподаването е специализирано в областта на изучаваните от студентите научни дисциплини и има основна цел постигането на необходимите умения за
професионална комуникация и научно-технически
превод. За магистърската степен поетапно чуждоезиковото обучение се надгражда с включените в
програмата курсове по бизнес чужд език - бизнестерминология, бизнес кореспонденция, активна речева изява в международна пазарна среда, преводаческа дейност. По този начин се търси отговор
на динамиката на промените, които настъпват в
посочените сфери на дейност и се отговаря на желанията на студентите да се подготвят и да работят в условията на непрекъснати промени, открита
бизнес-среда и засилени делови контакти в рамките на Европейския съюз.
Основна цел на обучението се вписва в публикуваните мисия и цели на Лесотехническия университет - да подготвя висококвалифицирани
специалисти, като развива специалности от Държавния регистър, по които той се е специализирал
за повече от 80-годишната си история, за които има
изградена материално-техническа база и подготвен квалифициран преподавателски състав; да поддържа и създава съвременна база за обучение и
научни изследвания; да координира и развива интеграцията на научния потенциал със сродни институции от страната и чужбина и да провежда следдипломно обучение, специализация, квалификация
и преквалификация на завършилите специалисти.
В този смисъл макар и нова за ЛТУ специалността
“Стопанско управление” е много тясно обвързана
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с технологичните му специалности по горско
стопанство, горска промишленост, земеделие и
природоползване. Нещо повече, тя продължава и
успешно допълва утвърденото технологично обучение с подготовка на управленци в сферите на
дейност, в които университетът се е специализирал и утвърдил. Поради това независимо, че по характер специалността е нова за Лесотехническия
университет, тя е уникална и специфична, защото
няма друго висше училище в страната, което да
подготвя специалисти по стопанско управление за
посочените сфери на дейност.
Подготвената учебна документация, характерът на рекламните послания, както и нагласите на
студентите и преподавателите, дават доказателства за това, че целите на обучението по специалността се градят върху следните опорни точки:
- потребностите на обществото от нов тип кадри за бизнеса, в това число и в областта на горското стопанство, горската промишленост, земеделието и природоползването;
- вътрешната мотивация и потребност на студентите от знания и умения, с оглед реализацията
им в бизнеса и предприемачеството в посочените
по-горе сфери;
- приобщаването на висшето образование по
стопанско управление към европейските норми и
стандарти и към тенденцията за взаимно признаване на образованието;
- националните традиции и положителния опит
на системата за висше образование, налагана в
Лесотехническия университет повече от 80 години.
Предимство на завършилите успешно тази специалност студенти е, че те могат да заемат
длъжности, изискващи висша квалификация (висше образование) в производствените, счетоводните,
маркетинговите, инвестиционните, икономическите и други отдели на държавните търговски и капиталови дружества в системата на горското стопанство, в сферата на горската промишленост, както и
в предприятията в земеделието и природоползването. Като за това не е необходимо да се
следва второ висше образование по икономика или
управление. Конкретно в системата на горското стопанство те могат да постъпят като специалисти по
оценка и предоставяне на ползването от горите, специалисти за разработване на разчетни сметки за
предоставяне или възлагане на лесокултурни
мероприятия, добив на дървесина или други дейности в горите. Професионалната им подготовка ги прави особено ценни при подготовка на икономически
и управленски анализи за дейността (или отделни
дейности) на предприятията, при разработването на
пазарни проучвания, формирането на компютърни
бази от данни за кадрова стратегия, подготвяне на
колективни трудови договори, мениджърски бизнеспланове и програми, при контакти с чуждестранни
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партньори, при въвеждането на компютърна и друга съвременна техника за комуникации, събиране,
обработка и предоставяне на надеждна информация за подпомагане на управлението, дава им възможност с успех да се справят с вътрешно ведомствения финансов и стопански контрол на търговски дружества и предприятия от различни сектори
на икономиката.
Обучението по специалност “Стопанско управление” е осигурено с добра материална база.
Университетската библиотека разполага с библиотечен фонд в областта на икономиката и управлението от над 10000 тома. Компютърният център е
един от най-модерните сред висшите училища в
страната. Организиран е в локална мрежа, с над
75 работни места за студенти, постоянна връзка с
ИНТЕРНЕТ и електронна поща.
Съвременната материална база позволява усвояване на трайни знания и умения. Съвременните
бази на Лесотехническия университет в местността Юндола, с. Бързия и край с.Равда осигуряват
прекрасни условия за практическо обучение на студентите по всички учебни дисциплини и
специалности. На тези бази всеки студент може
да се научи да практикува зимни и летни спортове.
Към специалност “Стопанско управление” има
заявен висок интерес през всичките 10 години от
нейното откриване. Стимул за такъв интерес са найвече добрите условия, високото реноме на ЛТУ.
Може би за това допринася и факта, че в обучението ние наблягаме на подготовка и реализация в
условия на непрекъсната и нарастваща конкуренция.
Статистиката показва, че в специалността са
завършили общо 247 стопански мениджъри, 46 от
които до 2000 г. са магистри, а след това 119 със
степен бакалавър и 82 със степен Магистър. В момента се обучават 134 студенти, от които 111 в
ОКС Бакалавър – редовно обучение, 23 в магистърска степен, от които 11 в задочна форма на
обучение и 18 докторанти, от които 11 в редовна
форма на обучение. В проведените анкети сред завършилите има много интересни информация, но
ето някои факти: над 70% работят, от тях 39% в
отделите по маркетинг, бизнес-администрация, в
банки и др.финансови институции, държавни
ведомства, предприятия в сферата на горското стопанство и горската промишленост, 20% имат собствен бизнес в посочените сфери и в търговията с
продукти от тях. 23% продължават образованието
си, а делът на безработните е между 8 и 15%, при
различните анкети, като анкетираните заявяват, че
това е моментно състояние и го свързват с икономическата обстановка в страната. Най-високо анкетираните оценяват в своето обучение компютърната подготовка и практическото обучение, което
им помага в сегашната им дейност.

Научно-преподавателският състав е от 22 доценти и 18 нехабилитирани преподаватели, 25 от
които са доктори и 1 е доктор на науките. Преподавателите от факултета осигуряват преподаването
по своите дисциплини във всички останали специалности на ЛТУ. Учебният процес се осигурява от
5 катедри, “Икономика”, “Маркетинг и управление на производството”, “Управление на ресурсите и природоползването”, “Компютърни системи и
информатика” и “Чужди езици и педагогика”.
Научният съвет към Факултета е използвал своите
правомощия от ВАК и са изградени за нуждите на
факултета 1 “професор” и 9 “доценти”, по три
научни специалности, а в момента е в процедура
10 конкурс за доцент. Преминали са 15 успешни
атестации на асистенти и те са повишени в научно
звание. Само през миналата година са защитени 2
дисертации. В обучението в специалност Стопанско
управление участват още 32 професори, доценти
и асистенти, много малка част от които са гост- и
хонорувани преподаватели.
Преподавателите от факултета са ценени експерти и поддържат интензивни вътрешни и международни контакти, по разработване на изследователски проекти, съвместна дейност по международни програми, както и по обмен на преподаватели. Наши преподаватели са участвали в работни колективи при разработването на новата нормативна уредба в земеделието и горите, създаването на консултантските служби, разработването
на правила за оценка и продажба на дървесината,
подобряване на условията за развитие на малкия и
средния бизнес в горската промишленост и т.н.
Академичният състав осигуряващ обучението
в специалността “Стопанско управление” инициира
и провежда ежегодни конференции по проблемите
на управлението и устойчивото развитие от 1999г.
От 1999 г. Факултетът “Стопанско управление”
има свое академичното издание, което е познато
на по-голямата част от присъстващите - научното
списание “Управление и устойчиво развитие”, в което се публикуват докладите от конференците, както и постъпили научни публикации и съобщения на
автори и съмишленици на идеята. До сега са издадени 11 обема от списанието в общ обем от над
2600 страници.
Данните, характеризиращи утвърждаването на
дискусията в областта на Управлението и устойчивото развитие през изминалия период съвсем накратко са следните: над 780 участници в проведените до сега конференции от 19 български и 7 чуждестранни университета; представени са и са публикувани на страниците на списание “Управление
и устойчиво развитие” 468 научни статии и научни
съобщения, 48% от докладите са представени от
асистенти и докторанти (съответно 32% и 16%),
36% от доценти и 16% от професори. В още 12%
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от научните публикации, с водещ автор хабилитирано лице асистентите и докторантите са съавтори.
През този период също така бяхме участници и съорганизатори на две юбилейни международни научни конференции на Лесотехническият университет, в които участваха 79 научни работници с 66
научни доклада, в общ обем от над 320 страници.
Което означава, че наложеният дух на научната дискусия по проблемите на управлението и устойчивото развитие от една страна, създаде възможност
за равнопоставеност между поколенията при израстването в научната кариера, а от друга предостави
възможност на младите да трупат опит в представяне и защита на научни тези.
Преподавателският екип е наясно какво е постигнато и има ясна визия как да развива образователната политика на специалността
По време на извършените самооценки на обучението по специалността бе събрана, организирана и анализирана значителна по обем и съдържание информация. Като най-значим за нас резултат е фактът, че бяха рационализирани и системно обхванати всички информационни потоци.
Самият принцип и процес на самооценка има позитивно влияние, както върху преподавателския и
административния персонал, така и върху студентите от специалността. Обобщени са ценни идеи
за усъвършенстване на критериите за качество и
ефективност на образователната дейност в условията на една държавна образователна структура.
На основата на тази оценка се откроиха следните по-значими подходи и действия за преодоляване на откритите проблеми и допуснатите слабости за перспективно и трайно развитие на
специалността:
1. Необходимо е да се задълбочи система за
изучаване на пазара на труда за специалисти с висша квалификация в областта на управлението.
Водим разговори с колеги от други университети
за разработване на съвместни магистърски програми, включително и на английски език.
2. Необходимо е да се доразвие системата
за поддържане на перманентен контакт с потребителите на кадри, изучаване и съобразяване на предложенията им относно квалификационните характеристики и професионалните умения на завършилите специалността. Изследователската дейност на
студенти и преподаватели в стопанските структури на обслужваните сфери следва да бъде целево
дългосрочно обвързана. Това ще бъде и своеобразна реклама на специалността.
3. Следва да се доизгради системата за водене и съхраняване на учебната документация, като се пренесе и утвърди, както дългогодишния опит,
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така и съвременните изисквания за съхраняване и
ползване на информацията.
4. Необходимо е да се доразработи и приеме
окончателно системата за контрол на качеството
на обучение и на академичния състав, в съответствие с препоръките дадени от обсъждането във ФС
на ФСУ.
5. Привличането на изтъкнати външни учени
и специалисти от практиката, особено в магистърския курс на обучение, следва да се превърне от
инцидентен в системен и дълбоко обмислен подход за повишаване на качеството на учебния процес и подготовката на бъдещите специалисти.
6. Необходимо е да се възприеме дългосрочен подход да се търсят контакти със сродни
факултети, да се осъществява обмен на студенти,
специализанти, докторанти и преподаватели, включително от чужбина.
7. Следва да се преодолее известната неустойчивост и цикличността при промените на учебните планове. Въведената система за натрупване
и трансфер на кредити е в самото начало и следва
да се приведе в пълно съответствие с наложилите
се най-добри Европейски практики.
8. Кадровото обезпечаване на специалността
е необходимо да се насочи на първо място към
дисциплините, в които все още нямаме или са недостатъчно щатните преподаватели. Необходимо
е да се стимулира и да се предоставят необходимите условия и материална база за разработването на докторски дисертации и за израстване на
доцентите.
От изложеното е видно, че за краткия период
от време, от приема на първите студенти и основаването на Факултет “Стопанско управление” в
Лесотехническия университет, е извършена значителна по обем и качество работа.
Развитието, с което се характеризира изминалото десетилетие е съпроводено и с много
успехи, но и с някои слабости и грешки, които ние
съпричастните в израстването и утвърждаването на
факултета знаем най-добре. Това е стимул за непрекъснато усъсвършенстване и за справяне с новите предизвикателства.
Бих желал от името на ръководството на
Факултета и лично от свое име да поздравя нашите студенти – сегашни и вече завършили и да им
пожелая здраве и много творчески успехи!
Да поздравя всички колеги – преподаватели и
да им благодаря за това, което непрекъснато правят,
в името на по-добрата подготовка на студентите,
да им пожелая крепко здраве и дълъг живот, както
и много успехи във всички начинания!

В заключение искам да благодаря на всички гости, колеги и приятели,
които уважиха нашия юбилей!
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ДИСКУСИЯТА “УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” ОТ ИДЕЯТА
ДО УТВЪРЖДАВАНЕТО
Иван Палигоров1
Лесотехнически университет – София
Представена е кратка история на възникването на идеята за дискусия по въпросите на “Управлението и
устойчивото развитие”. Представени са утвърдените основни тематични кръгове.
Ключови думи: управление, устойчиво развитие
Key words: management, sustainable development

Добре дошли! Отново тук на Юндола, както
стана традиция винаги през последните седем години да се събираме във втората половина на март
в нашия неформален Клуб “Управление и устойчиво развитие”. В такива моменти погледът в
историята, припомнянето на изминатия път, е повод за равносметка, за размисъл и за търсене на
възможности за справяне с новите предизвикателства. За по-младите това е историята, която е
довела нещата днес да изглеждат така.
Началото бе поставено през март 1999 г., когато учени от 11 висши училища, експерти от
НАОА, НУГ, МОСВ, представители на частния бизнес се събрахме тук на Юндола на теоретичен
семинар, за да дискутираме по проблемите на обучението във висшите училища в контекста на устойчивото развитие. В хода на тази дискусия изкристализира идеята, че устойчивото развитие на света обхваща в единство триадата “човек-обществоприрода”, че е необходимо да се провежда
постоянна, все по-задълбочена научна дискусия и
да се търсят практически механизми за налагането на тази нова управленска, общонаучна и светогледна концепция. Много са хората, имената на които следва да бъдат записани със златни букви сред
основателите, но е невъзможно да не се подчертае заслугата на проф. Асен Ковачев, доц. Иван
Йовков, проф. Георги Пухалев, тогава гл.ас., а днес
доц. Диана Иванова. С времето все повече расте
убеждението ни, че не би било възможно да се развие тази научна дискусия, ако “семето на идеята
не намери благоприятна почва” за своето развитие
в съзнанието на всички нас, авторите на научните
публикации и съобщения.
Нещо повече, развитието на идеята, желанието да се наложи в дневния ред обсъждането на
най-актуални въпроси ни събра още през декември на същата 1999 г., на втората тематична научна конференция, посветена на проблемите на
“Управлението на промяната в контекста на евроинтеграцията”. Конференцията бе първа в нашата

страна, както по своята проблематика, така и по
време на провeждане - само няколко дни след официално отправената на 11.12.1999 г. покана към
България да започне преговори за влизане в
Европейския съюз.
Тя постави началото на няколко тематични конференции и един научен семинар, посветени на отделни проблеми на управлението и устойчивото развитие в контекста на присъединяването на страната ни към Европейския съюз. С изнесените на конференцията доклади, с проведените обсъждания по
повдигнатите въпроси, ние демонстрирахме нашето желание да бъдем партньор и помощник на
Държавните органи при подготовката на преговорите по обявените тогава 31 теми.
Актуалната тематика, откритият дух на дискусиите и равнопоставеният диалог отвори широко
вратите за присъединяване на нови съмишленици
и участници. През март 2001 г. се проведе третата научна конференция на тема “Организираните
пазари в контекста на устойчивото развитие”.
Ударението в дискусията бе върху същността и
проблемите на организираните пазари, налагането на елементите и организационните форми на
организираните и високоорганизираните пазари,
възможностите на електронния бизнес и еволюцията на пазарите в Европа, проблемите на виртуалните пазари, проблемите на борсовата търговия и
др. Тази конференция отбеляза присъединяването
към дискусията на колегите от катедра
“Агробизнес” на УНСС, които през м. Октомври на
същата 2001 г. отново тук, на Юндола организираха научен семинар по “Проблеми и възможности за интегриране на аграрния и горския бизнес в
Европейското икономическо пространство”.
Организаторите - проф. Иван Кънчев – ръководител катедра “Агробизнес” на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – София,
доц. Ангел Петков – ръководител катедра “Управление на ресурсите и природоползването” на
Лесотехническия университет (ЛТУ) – София и

1 Доц. д-р Иван Палигоров е Декан на Факултет “Стопанско управление”- пленарен доклад за откриване на
7-та Международна конференция “Управление и устойчиво развитие” - 25-27.03.2005 г.

Дискусията “Управление и устойчиво развитие” от идеята до утвърждаването

проф. Георги Михнев – ръководител на Държавната
комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ)
предложиха тематична дискусия в две пленарни
заседания и три секции:
• Развитие на селските и горските райони в
предприсъединителния период;
• Устойчиво развитие и управление на земеделието и горите;
• Финансиране и кредитиране на земеделските стопанства в процеса на присъединяване.
През 2002 г. се проведе четвъртата, с международно участие тематична научна конференция,
посветена на изключително актуалните “Проблеми
на малкия и средния бизнес”. Няколко месеца преди това бе публикувана приетата от Министерския
съвет Национална стратегия за стимулиране развитието на малкия и средния бизнес в България.
Конференцията бе организирана от Факултет
“Стопанско управление” на Лесотехнически университет, Съюзът на лесовъдите в България и
Браншовата камара на дървопреработвателите в
България. Докладите бяха разпределени тематично в едно пленарно заседание и шест секции:
Бизнес-среда; Човешки ресурси и регионално развитие; Ресурсно осигуряване; Фирмен мениджмънт;
Информационно осигуряване; Вносно-износен режим, Инвестиции и кредитиране.
Бе отделено внимание на съчетаването на интересите при управлението на малкия и средния
бизнес в България, проблемите на държавното
регулиране, основните предпоставки и проблеми
на развитието на малкия и средния бизнес, на някои териториални проблеми, като предпоставка за
развитие на малък и среден бизнес. Най-голямо
внимание бе отделено на основните проблеми пред
предприемачеството в земеделието и горското
стопанство, конкуренцията, партньорските отношения между малкия и големия бизнес, проблемите
и възможностите за развитие на малък и среден
бизнес в земеделието и горското стопанство. Дискутирани бяха някои проблеми на човешките ресурси и регионалното развитие. Особено внимание бе
отделено на човешките ресурси като стратегически фактор в развитието на бизнеса, възможностите на малките предприятия да мотивират чрез развитие на човешките ресурси. Дискутираха се проблеми и възможности на малкия и средния бизнес
да диверсифицира заетост и да бъде източник за
арзвитие на депресивните райони в България.
Особен интерес предизвика представянето на
модели на приложимост на глобалните информационни мрежи в реинженеринга на стопанските
процеси, съвременни информационни системи за
повишаване на конкурентноспособността и подобряване на производствения контролинг, възможнос-
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ти за използване на мобилната комуникация в малкия и средния бизнес.
След 2003 г., т.е. на петата научна конференция “Управление и устойчиво развитие” тематичните направления на конференцията се възстановиха изцяло в познатите и утвърдени вече:
• Развитие на концепцията за устойчиво развитие;
• Управление на устойчивото развитие - критерии и политики;
• Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие;
• Съвременни информационни технологии в
управлението и устойчивото развитие;
• Приложение на изискванията на устойчивото развитие в обучението.
Динамичните промени и отвореността, но и
устойчивото придържане към утвърдената тематика
през изминалите години, в известна степен позволи да се наложи и утвърди един постоянен процес
на обсъждане на най-актуалните въпроси на устойчивото развитие, който “да липсва” от една страна на утвърдени учени и специалисти в областта
на устойчивото развитие, а от друга, на докторантите и асистентите от представените катедри и факултети на различните университети.
Данните, характеризиращи утвърждаването на
дискусията в Клуба през изминалия период съвсем
накратко са следните: над 780 участници в проведените до сега конференции; представени са и са
публикувани на страниците на списание
“Управление и устойчиво развитие” 468 научни статии и научни съобщения, в общ обем от над 2600
страници; 48% от докладите са представени от
асистенти и докторанти (съответно 32% и 16%),
36% от доценти и 16% от професори. В още 12%
от научните публикации, с водещ автор хабилитирано лице асистентите и докторантите са съавтори.
През този период също така бяхме участници и съорганизатори на две юбилейни международни научни конференции на Лесотехническият университет, в които участваха 79 научни работници с 66
научни доклада, в общ обем от над 320 страници.
Което означава, че наложеният дух на научната дискусия по проблемите на управлението и устойчивото развитие от една страна, създаде възможност
за равнопоставеност между поколенията при израстването в научната кариера, а от друга предостави
възможност на младите да трупат опит в представяне и защита на научни тези.
Като първа крачка в утвърждаването на Клуба
на международното научно поле, освен на международните юбилейни научни конференции на ЛТУ,
следва да се посочи и Международната научна конференция на тема: “Управлението на човешките ре-
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сурси – ключов фактор за Европейската интеграция”, която се проведе във Варна, през м.май на
2000 г., на която бяхме съорганизатори. Конференцията се проведе под егидата на Европейския
център по управление на човешките ресурси в
Университета Кренфийлд, Великобритания, с личното участие на директора на центъра проф. Крис
Брустър. В конференцията взеха участие още директорът на Института по управление на персонала в Упсала (Швеция) – Улф Йохансон, авторът на
най-широко известната книга по “Интегрирано управление на човешките ресурси” – проф. Мартин
Хилб от Швейцария, завеждащи катедри по управление на човешките ресурси от Университетите в
Гент, Прага, Виена, Тампере, Падеборн (Германия),
Атина, Лимерик (Ирландия), Лисабон, Барселона,
Истанбул, Кипър. От българска страна в конференцията участваха: 1) преподаватели и научни работници от 9 университета; 2) специалисти по управление на човешките ресурси от Хил
Интернешънъл, Снелинг, Персонал и мениджмънт
консултинг, KPMG, ProSoft, Център за развитие на
човешките ресурси, Програма ФАР, Шнайдер
Електрик, Кларина, НОИ, НЕК, АЕЦ Козлодуй, БДЖ,
Плевен ботълинг, Бритиш американ табако –
България, Рила солушън – България, ТехноЛогика,
Балканфарма, Ню-Ай, BIBA и др.
В заключение, ако трябва да се изберат трите
най-важни фактора, равни по своето значение през
изминатия път, си позволявам да посоча ентусиазма на основателите, които ползвайки пример от биологията “посяха семето” на идеята за научна дискусия по проблемите на управлението и устойчивото развитие; участниците в научните конференции, които са “почвата, в която това семе покълна, разви се и даде своите плодове” и екипът от
организатори от Факултет “Стопанско управление”,

които със своя апостолски по характер неуморен
и много често незабележим труд, осигуряват
условията, благоприятната среда за развитието.
Следва обаче високо да се оцени подкрепата
на ръководството на Лесотехническия университет,
в лицето на Ректорите проф. Димитър Коларов и
проф. Нино Нинов, както и на зам.ректора по НИД
- доц Николай Пипков.
Следва още да се посочи, че неусетно, но напълно естествено между всички нас се създаде една здрава връзка, наречена научна дискусия по
проблемите на “Управлението и устойчивото развитие”.
Защото, убедени сме, за да има утре, трябва
да се започне от днес! В днешното забързано и
изпълнено с много предизвикателства време, поели по дългия път на хармонизирането на сложните и противоречиви взаимоотношения между човека и природата, нека приоритетно отделим необходимото внимание на днешните действия и с тях да
дадем шанс на нашите деца, на нашите внуци, на
идните поколения на България, на Европа и на
Света!
Всички останали приоритети следва да отстъпят пред опасността да изгубим Планетата Земя,
както и ресурсите, с които тя разполага за нормален живот на нашата цивилизация!
Нека с общите ни усилия настоятелно и успешно да дискутираме, да съхраним и доразвием
до практическо приложение идеята за устойчиво
развитие!
Само по този начин, от действията на всяка
отделна страна, нашата планета – Земята ще бъде съхранена и нашата цивилизация ще получи своя
шанс да премине през годините на настъпилото
Трето хилядолетие от раждането на Христа!
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Целта на доклада е да анализира състоянието на социалното и икономическото развитие на селските райони на Хасковска област и да посочи конкретни решения за бъдещо им устойчиво развитие.
Основно място в доклада е отделено на развитието на три общини с различен демографски и икономически
потенциал, дефинирани като селски и изостанали селски райони. От направения SWOT анализ, се стига до
обобщения извод, че и трите общини не се развиват интегрирано и устойчиво. Новосъздадените малки предприятия и земеделски стопанства не са в състояние да оползотворяват пълноценно наличните природни и социални
ресурси.
На основата на оценката на потенциала на общини Харманли, Симеоновград и Минерални бани се предлагат решения и модели за интегрирано на районите. стратегия, политика и управленски решения за интегрирано
устойчиво развитие на общините и др.
Ключови думи: устойчиво развитие на селските райони, интегриран подход, устойчиво земеделие.
Key words: sustainable rural development, integrated approach, sustainable agriculture.

Интегрираното развитие на селските райони
изисква дългосрочни, мултидисциплинарни и плуралистични подходи към проблемите на бедността,
безработицата, демографските и социалните
проблеми, използването и управлението на природните ресурси, опазването на околната среда, икономическото развитие и др. Поради многото нива,
на които протича процеса на регионално развитие,
решенията в тази област трябва да се основават на
принципа на участие на всички заинтересовани
страни – жителите на района, собствениците на различни видове бизнес, представители на държавната администрация и др.
Целта на доклада е да анализира състоянието на социалното и икономическото развитие на
селските райони на Хасковска област и да посочи
конкретни решения за бъдещо им устойчиво
развитие.
В Хасковска област преобладаващата част от
общините са селски и изостанали селски райони.
Независимо от това между тях има съществени
различия по отношение на демографските, отношение на икономическите, социалните и редица
други показатели.
От деветте селски общини в областта, обект
на анализ са при, които се различават по ниво на
икономическо развитие, демографски и етнически
характеристики, природни условия, ресурси и др.
Общини Харманли и Симеоновград са класифицирани като селски райони, а община Минерални бани – като изостанал селски район.
Сравнението между брутния вътрешен продукт на човек от населението показва значими
различия, които достигат 34,5 % . По този показател нито една от общините не попада между първите 100 в страната. Най-близо до тях е община
Харманли, а нисък е размера на брутния вътре-

шен продукт в Минерални бани, която е 206-та от
262-те български общини.
Обобщена представа за различията в демографските характеристики, инфраструктурната
осигуреност, степен на индустриализация, спецификата на безработицата и други, дават комплексните индекси, по които са типологизирани българските общини. Независимо, че тези типологии имат
предимно сравнителен и относително по-ограничен
аналитичен характер, те предоставят информация
за мястото на общините по отношение на останалите селски райони в рамките на страната.
Община Харманли е най-урбанизирана, докато на другия полюс е Минерални бани, на територията на която няма градско население. Тя е сред
трите български общини, в които няма нито едно
населено място от градски тип.
По отношение на националната принадлежност на населението, община Минерални бани е
на 30-то място в страната по относителен дял на
турско население, грамотността на жителите на района и други. Най-малко е съотношението турскобългарско население в община Симеоновград.
В сравнителен план най-добре е развита индустрията в община Харманли. Независимо от това тя е на незавидното 148-мо място в страната.
Типичен пример за община от т.нар. неиндустриален тип е Минерални бани със своето 230-то
място.
Общият индекс за човешко развитие на Програмата на ООН за развитие, поставя общини Хармални и Минерални бани съответно на 117-то и
119-то място сред българските общини, докато за
Симеоновград е отредено 229-тото място
Конкретните силни и слаби страни на трите
общини са установени на основата на SWOT
анализа. По отношение на природно-ресурсния по-
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тенциал и трите общини имат благоприятни условия за развитие на земеделския отрасъл. Допълнителни предимства за община Симеоновград са нерудните полезни изкопаеми, на община Минерални
бани – топли минерални извори и на община
Харманли – високия относителен дял на горския
фонд. Природните ресурси и в трите общини не се
оползотворяват пълноценно. Висок е относителния
дял на земите, които не се обработват с години,
разрушени са преобладаващата част от напоителните системи, липсва концепция за използване на
топлите минерални извори и другите природни
ресурси.
По отношение на икономическото развитие и
трите общини имат потенциал за развитие на модерно селско стопанство и индустрия и желание
на собствениците на малък бизнес за разширяване на предприемаческата им активност. Многобройни са проблемите, които забавят икономическото развитие на общините. От тях внимание заслужават загубата на традиционни пазари, липсата
на общински бизнес информационни системи, ограничени възможности за генериране на собствени капитали и нисък размер на чуждите инвестиции.
Силни страни на инфраструктурната осигуреност на общините са сравнително добрите транспортни връзки с общинските центрове и с останалите съседни общини, добрата телефонна
плътност, както и свободния капацитет на телекомуникационната мрежа. В същото време има и
редица проблеми, като ниска категория на пътната
мрежа, недостатъчна степен на изграденост на водоснабдителната и канализационни мрежи, както
и недостига на вода в някои от населените места.
Разкритите положителни и слаби страни по използването на природния и икономически потенциал на отделните общини дават основание да се посочат следните основните възможности за тяхното
ускорено интегрирано развитие:
• Разширяване на номенклатурата на селскостопанските производства;
• Възстановяване на напоителните системи и
съоръжения;
• Развитие на балнеолечебен туризъм и оранжерийно зеленчукопроизводство при използването
на термални води;
• Подобряване на условията за търговия със
земеделски продукти.
• Създаване на преработвателни и търговски
предприятия в сферата на агробизнеса;
• Активизиране на работата на местната власт
и други институции за разработване на проекти за
различни програми;
• Създаване на неправителствени организации
за подпомагане на малкия бизнес и развитие на
районите.

На основата на изложените характеристики на
трите общини може да се обобщи, че природноресурсния и социалния потенциал в тях не се използват пълноценно. Сферите на икономическа
дейност се развиват самостоятелно, а само отделни предприятия на агроиндустрията създават ограничени условия за интегриране на производствата.
Много от традиционните за районите производства
и дейности силно са ограничили размера си и в
момента не са приоритетни сектори на общинските икономики.
Интегрираното регионално развитие изисква
постигането на консенсус за общата посока на
развитие, с която следва да бъдат съгласувани, координирани и синхронизирани индивидуалните и колективните действия на всички. По тези причини на
първо място са необходими усилия за активизиране на гражданското общество в селските райони
за създаване на предпоставки за обществения дебат и стимулиране на създаването на разнообразни неформални структури. За целта е възможно
да се използват както различни форми на обучение,
така и медийни кампании, насочени към селските
жители.
Тези неформални неправителствени сдружения, съюзи, обществени форуми и т.н., следва
не само да изразят желанията на жителите на селските райони и да защитават техните интереси, но
да мотивират, подпомагат и осъществяват съвместни проекти с малки и средни предприятия, фамилни
земеделски стопанства, културни институции и др.
При това те трябва да постигат еднопосочност на
действията и с вече съществуващите регионални
организации на професионален принцип.
На следващо място необходимо е създаване
на дългосрочни визии и стратегии за развитие на
районите, които да не са свързани само с изискванията за разработване или актуализиране на поредния национален или областен план за развитие
и да отразява вижданията на кметското ръководство от поредната управляваща сила. Стратегиите
трябва да отразяват желанието и съгласието на селските жители за бъдещето на района им. Те следва да покажат начина на използване на основните
природни ресурси и за съчетаването им със социалния капитал. На практика стратегията трябва да
показва приоритетните начини за използване на ресурсите в земеделието, индустрията и услугите.
За постигане на съгласие по приоритетите на
развитие и съпричастност на всички заинтересовани към реализиране на стратегията на селския район е необходимо обсъждането й и коригирането й
в зависимост от постигнатите в хода на дискутирането й договорености и компромиси между представителите на селските общности.
Реализирането на конкретните цели на интег-
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рираното устойчиво развитие в трите общини е свързано със:
• Създаване на условия и предпоставки за оживяване на икономиката и преминаване към балансиран икономически растеж чрез развитие на селското и горското стопанство, подпомагане на малкия и средния бизнес, производство на екологично
чиста продукция и нови форми на управление на
общинската собственост;
• Ефективно използване на местните ресурси
и условия на общината, което да води до преодоляване на различията между отделните селищни
системи;
• Развитие на взаимоизгодно транс гранично
сътрудничество и осигуряване на по-висока заетост
на населението;
• Създаване на по-благоприятни условия за устойчиво развитие на селското стопанство чрез стимулиране на договорно фермерство и интеграция
с предприятия преработващи селскостопанска
продукция, въвеждането на нови технологии и възстановяване на традиционни за района интензивни
земеделски производства;
• Създаване на по-добра инвестиционна среда за привличане на вътрешни и външни инвестиции в икономическия комплекс на общината;
• Изграждане на качествена жизнена среда в
общината, осигуряваща благоприятни условия за
живот във всички населени места.
Стратегиите за развитие на селските райони
трябва да отразяват относителната значимост различните дейности за икономиката на селския район и посоката за възможните алтернативни дейности за селските райони. При това настоящите икономически активни селски жители фермерите и собственици на малки предприятия в другите отрасли
следва да съчетават професионалните си задължения с тези на менажери на околната среда.
Осъществяването на тази функция предполага специализирано целенасочено обучение на собствениците на земеделски стопанства и търговски и преработвателни предприятия, за възприемане и прилагане на добри практики и стандарти, които ще
доведат до ограничаване на екологичните последици от земеделската и горскостопанската дейност
и на следващия етап до подобряване на условията
на обкръжаващата среда.
Направеният анализ на състоянието на природноресурсния потенциал за развитие на земеделието в изследваните общини на Хасковска област
показва, че бъдещото развитие на земеделието и
аграрния бизнес в тях коренно ще се различава от
досегашната традиционно конвенциално земеделие. Основните му черти, като интензификация,
концентрация и специализация при условията на
присъединяването ни към европейското икономи-
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ческо пространство налагат целенасочени мерки
за постигане на устойчиво интегрирано развитие
на общинските икономики, касаещи:
• Създаване на земеделски стопанства с различна специализация и изграждане на интегрирани
с тях производствени търговски и обслужващи предприятия и дейности;
• Отглеждане на култури на алтернативно за
регионите земеделие, свързано с отглеждане на
култивирани билки и етерично-маслени култури
(лавандула, градински чай, планинска мащерка, бял
риган, култивирана шипка ,мента и др.);
• Опазване на полезните и редки растителни
видове;
• Създаване на алтернативни дейности, като
агро и екологичен туризъм и възраждане на традиционни занаяти.
Целите на интегрираното устойчиво развитие
на общинските икономики са свързани с опазване
и рационално използване на природните ресурси;
производството на екологични чисти храни; създаване на стабилни земеделски производствени и обслужващи производствени структури – стопанства,
които да осъществяват производство с ниски вложения, богато биологично разнообразие и оползотворяващи местните ресурси; стабилизиране работната сила на отделните общини и др.
Развитието на земеделието и на интегрираните с него производства и дейности ще се осъществява на основата на постигане на ясно достижими цели – икономически, социални и екологични.
За постигането на които е необходимо:
• Създаване на областен и общински центрове за устойчиво и интегрирано развитие;
• Създаване на пилотни обекти за биологично
производство на плодове, зеленчуци, животински
продукти, мед и билки, които да послужат като положителен пример за интегрирано устойчиво
развитие, съчетаващо целите за ефективно използване на ресурсния потенциал, опазване на околната среда и постигане на стабилни икономически
резултати за по-дълъг период от време;
• Създаване на предпоставки за паралелно развитие на селски туризъм и биологично земеделие,
осигуряващо сертифицирани екологични продукти
за туристите;
• Предприемане на обща инициатива за формиране на регионална стратегия, политика и управленски решения за интегрирано устойчиво развитие на общините;
• Подпомагане на общините, фирмите и земеделските стопанства, чрез включването им в
национални, регионални и международни проекти.
Центровете за интегрирано устойчиво развитие могат да се регистрират като структури с идеална цел на областно или на общинско равнище, с
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участието на институти, съюзи и фондации, отраслови министерства, стопански субекти и др.
Членството в тях трябва да бъде отворено за всички институции, фирми, физически лица заинтересовани от развитието на общинските икономики.
Тези нови структурни единици трябва да имат за
предмет на дейност:
1. Създаване на регионална карта включваща
природно-икономическите характеристики на съществуващия потенциал за развитие на устойчиво
развитие на трудовия потенциал.
2. Създаване на регионални научно-приложни програми за развитие на интегрирано устойчиво
земеделие отчитаща местните природно-климатични дадености и ресурсни дадености на региона.
3. Създаване на програми за обучение на група от местни специалисти за развитие на интегрирано устойчиво земеделие.
4. Създаване на информационна система за
научно-приложно обслужване на общините и
производителите.
5. Съвместно с водещите отраслови институти в страната (ИПЖЗ Троян, ИРЕМК Казанлък, ИЗ
Кюстендил – /ОСЯК Костинброд/, ИПЖЗ-КОС
Смолян, РЦНПО Кърджали и РЦНПО Хасково) да
се оптимизира видовата и сортовата структура в
селските райони на общините.
6. Създаване на предпоставки за осъществяване на интеграционни връзки между производствените, преработващите и търговските организации.
Центровете за интегрирано развитие трябва да
приведат в известност всички фирми с предмет на
дейност производство, преработка или изкупуване
на предлаганите в програмата алтернативни производства в близките региони. За подобряване на
връзката между производители и преработватели
е необходимо да се организират периодични срещи между тях, на които производители да бъдат
запознавани с пазарните изисквания у нас и на международните пазари. Фирмите с предмет на
дейност преработка или износ на плодове, билки и
др., при възможност трябва да сключат дългосрочни договори за изкупуване на продукцията от сдруженията и по този начин да станат гаранти за кредитиране на производителите.
В средносрочен план в регионите е необходимо да се създават сдружения на производителите
по основни производства. Такива сдружения се
предвиждат да се изградят и в националния план за
развитие на земеделието и селските райони в разработената мярка 1.5. “Създаване на организации
на производителите”. Засилването и установяването на устойчиви търговски контакти между производители и преработватели ще бъде предпоставка
за създаване на възможности за подобряване на

маркетинговата дейност на производителите.
Развитието на земеделието в общините изисква както мобилизиране на собствени ресурси, така и полагане на усилие за привличане на
инвеститори, търговски партньори и съвместна
дейност с централните органи и неправителствени
организации. Търсенето и насочването към пазарни ниши, гъвкавото реагиране на променящата се
пазарна конюнктура следва да стане начин на поведение на местните земеделски институции и
производители. Подготовката за използване на източниците за финансиране като линиите на ДФ
“Земеделие”, програмата САПАРД, Национален
фонд за опазване на околната среда, схемите за
финансов лизинг по проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS), предложения за финансиране по германското техническо сътрудничество
(GTZ) и др., трябва да стане основна задача на общинските органи и на специално създадените за
целта структури.
Институционалната обвързаност на набелязаните мерки очертават бъдещо гъвкаво партньорство и контакти между общините и областта, деконцентрираните държавни служби по места, частния
бизнес и неправителствения сектор. В това отношение е възможно създаването на редица структури пряко ангажирани в изграждането и реализирането на стратегическите цели като Агенция за
местно развитие и Трансгранично сътрудничество,
сдружение на предприемачите, на водоползвателите, Съвет за транс гранично сътрудничество и др. От друга страна наложително е към структурите на общинските администрации да бъдат изградени общински съвети, експертни комисии и
граждански комитети,които ще имат предимно консултативни функции и ще подпомагат ръководството на общините при реализиране на набелязаните стратегически намерения.
За реализиране на стратегическите насоки и
за гарантиране на избрания модел на мултифункциално стабилно развитие на общините се налага
осъществяването на конкретни мерки. В тази връзка е необходимо да се разработят пакети и мерки
конкретизиращи ефективното и интензивно използване на местните териториални ресурси:
поземлени, водни, горски, културно-туристически
и др.Те следва да стимулират тяхното активно
включване в стопанския оборот с цел постигане на
стабилен икономически растеж и преодоляване на
съществуващите диспропорции на отделните
територии. Това изисква преди всичко премахване
на обективните и субективни пречки на общинско
ниво за ефективно оползотворяване на ресурсите.
Посочените мерки касаят преди всичко развитието на човешките ресурси, главно по отношение
осигуряване на възможности за тяхната квалифи-
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кация и преквалификация, особено на освободените ресурси в трудоспособна възраст при преструктурирането на отрасли и дейности на местната
икономика.
Реализацията на стратегическите цели на община Харманли ще се осъществява по направления и сфери на дейност при пълно оползотворяване на териториалните ресурси. Голям проблем е
използването на обработваемата земя, рехабилитиране и изграждането на поливни системи, трайни насаждения и други. Тези ресурсни дадености,
съчетани с благоприятните почвени и климатични
условия ще благоприятстват възраждане на поливното земеделие, лозарството и овощарството.
Наложително е създаване на допълнителни условия и предпоставки за използване на високо планинските пасища, с оглед развитие на планинско
животновъдство. Допълнителни доходи и възможност за трудово участие може да се постигне и при
оползотворяване на големия дял залесени площи в
държавния горски фонд.
Главна стратегическа насока за развитието на
общинската икономика е създаването на условия
за интегрирано устойчиво икономическо развитие
на водещите икономически сектори на хранително
вкусовата и текстилна промишленост и на спомагателните и допълнителни отрасли и дейности, като дървообработването, електротехниката,
машиностроенето, търговията, занаятите, туризма
и др. Тяхното устойчиво развитие предполага ускорено внедряване на нови технологии и търсене на
пазари по пътя на разширяване на транс граничното сътрудничество със съседните държави Р.Турция и Р.Гърция.
За насърчаването и подпомагането на малкия и средния бизнес е целесъобразно създаването на Агенция за местно развитие и трансгранично
сътрудничество. Тя ще съдействува за засилване
на контактите между общината, частния бизнес,
неправителствения сектор и държавната администрация. Тази структура ще спомогне и за провеждане на активна маркетингова политика, за търсене на нови пазари и ще формира новия пазарен
и експертен имидж на общините.
Друго важно направление е засилване на контактите по линия на трансграничното сътрудничество с Република Гърция и Република Турция, което
крие уникални възможности за развитие на трансгранични инициативи със значим потенциал за икономически просперитет на региона. От друга страна с изграждането и усъвършенствуването на пътната и железопътната мрежа ще нараства значението на трансевропейския транспортен коридор
“Европа – Азия” за целенасочено развитие на
региона. Това най-вече ще има благоприятно отражение върху развитието на вторичния и третичния
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сектор на икономиката и съответната стабилизация на техническата инфраструктура. Особено важно стратегическо значение имат мерките, свързани с инвестиционните намерения, които ще спомогнат за подобряване качеството на жизнената
среда и в частност за запазване на екологическото
състояние на природната среда.
Голямо значение има и по-нататъшното засилване ролята на частния сектор в икономическата сфера и търсенето на възможности за преодоляване на несъответствията в териториалното разположение на промишленото производство, предимно на търговията и обслужващите дейности.
Основната насока за дългосрочно стратегическо развитие на община Симеоновград е осигуряването на устойчиво развитие на базата на местните ресурси, благоприятното икономическо и географско положение, традициите в стопанското развитие и възможностите на човешките ресурси.
Наличният природно-ресурсен потенциал позволява по-доброто използване на почвено-климатичните условия за развитие на селското стопанство и
ориентирането му към по-перспективни производства – отглеждане на ягоди, малини и други трайни
насаждения, подходящи за студено консервиране.
Също така е възможно по-рационално използване
на растителността и горските ресурси за стопански цели. Оптимално и рационално използване на
водните ресурси и крайречните пространства чрез
изграждане на зони за отдих и паркови пространст
ва.
В областта на човешките ресурси стратегическа насока е задържането на по-нататъшното намаляване на населението и осигуряването на повисоко качество на живот, осигуряване на по-добри
възможности за образование и професионално развитие и най-вече създаването на по-добри възможности за трудова заетост. Последното се отнася
най-вече за ромското население на общините.
В областта на икономиката главна стратегическа насока е насърчаване развитието на предприемаческата дейност и увеличаване на броя и значението на малките и средни предприятия като катализатор за икономическото оживление и за разкриване на работни места. Стратегическа насока в
това направление е предоставяне на по-добри условия за повишаване на предприемаческата култура и информираност за нови пазари и възможности за бизнеса. Насърчаване и подпомагане на стартиращи предприемачи с подходящи програми и
предприемане на мерки за подобряване на инвестиционния климат и привличането на свежи вътрешни и външни инвестиции.
В сферата на селското стопанство стратегическа насока е и увеличаване на площите с трайни
насаждения – лозя, малини, ягоди и др. Също така
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насърчаването на преработващи селскостопанската
продукция предприятия е сериозна предпоставка за
развитието на тези стопански отрасли.
В областта на околната среда усилията трябва да се насочат към изграждане на пречиствателна станция от отпадните битови води и очистване и
благоустрояване на коритото на река Марица в
участъка, който преминава през Симеоновград.
Също така неотложно е изграждането на по-добра
система за събирането и оползотворяването на
твърдите битови отпадъци и изграждането на регламентирани сметища на селата, с оглед подобряване на чистотата във всички населени места, особено в кварталите в ромско население.
Дългосрочно стратегическо развитие на община Минерални бани ще се осигурява на основата
на използване на местните ресурси и възможности за възобновяване на балнеоложкия туризъм и
преструктурирането и развитието на селското стопанство.За реализирането на посочените основни
насоки е необходимо:
• Създаване на условия и предпоставки за оживяване на балнеолечебния туризъм и развитие на
селския и еко туризъм;
• Преструктуриране на посевните площи и ликвидиране на площите с тютюн и разширяване на
лозови масиви с цел създаване на нов траен и перспективен поминък на населението и на по-късен
етап развитие на винопроизводството;
• Стимулиране на собствениците на малки
предприятия в шивашката индустрия и услугите за
разширяване на дейността и създаване на нови работни места;
• Изграждане на качествена жизнена среда в
общината, осигуряваща благоприятни условия за
живот във всички населени места.

Стратегията в областта на използването на
природно-ресурсния потенциал се свързва с оползотворяването на минералните извори и като цяло
на природните дадености на Общината допринасящи за развитието на санаториалния, селския, еко и
ловно-развлекателния туризъм. Важна стратегическата насока е и оползотворяването на поземлените ресурси и изграждането на лозови насаждения
за оптимално използване на почвено-климатичните условия и създаване на заетост на населението.
В един по-дълъг времеви период това е свързано и
с търсене на нови селскостопански култури за развитието на алтернативни производства на етерично-маслените култури, билки и др., които постепенно да ограничат значението на тютюнопроизводството в част от селата.
В областта на човешките ресурси стратегическа насока е със задържането на по-нататъшния
спад на населението на общината. Осигуряването
на възможности за образование, преквалификация
и най-вече осигуряването на трудова заетост и добро здравеопазване.
В областта на туризма основна стратегическа насока е оживяването на балнеоложкия туризъм
и устойчивото развитие на предприятията, преработващи селскостопанска продукция производства.
Залага се на програми, които ще възстановят балнеоложкия комплекс и ще създадат предпоставки
за развитие на селището в бъдеще като курортнотуристически център. Паралелно с това ще започне изграждането на екопътеки и селски бази за развитие на еко и селския туризъм. Дългосрочна насока остава създаването на благоприятни условия
за развитие на деловия туризъм, който е изключително перспективен и доходен и така ще балансира и сезонността в санитарно-курортния туризъм.

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF RURAL REGIONS (ON THE BASIS OF HASKOVO REGION EXAMPLE)
Ivan Kanchev, Julia Doitchinova
University of National and World Economy - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The aim of the paper is to analyze the status of social and economic development of rural regions in Haskovo area
and to disclose concrete solutions for their future sustainable development.
Main part of the paper is dedicated to the development of three municipalities with different demographic and
economic potential, defined as rural and underdeveloped rural regions.
From the made the SWOT analysis a general conclusion is reached that the development of the three municipalities is not integrated and sustainable. The newly-created small enterprises and agricultural holdings are not in a condition to make full use of the existing natural and social resources.
On the basis of the evaluation of the potential of the municipalities Harmanli, Simeonovgrad and Mineralni bani
are offered solutions and models for integrated development of the regions.
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ЦЕЛЕВО – РАЦИОНАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ КАТО ФАКТОР
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Темата придоби актуалност и значимост, с оглед симптомите на задълбочаващата се криза в управлението
на горите, горското стопанство и горската индустрия след 1997 г.
Проведеното проучване сред експерти от ГС в края на 2004 г. и анализа на получените резултати потвърждават този факт. Основният извод, който се налага е, че е необходима промяна.
Научна основа за обяснение поведението на отделните субекти, свързани с пазара на дървесина е разбирането за социалното действие на М. Вебер. В доклада се оценяват действията на пазарните субекти въз основа на
систематизацията на Вебер.
Според Йовков, Иванова и Григоров (доклад на Международна конференция, Юндола 2004 г.) симптомите
на управленската криза са осем. Един от тях е силен натиск от страна на ползвателите на дървесни ресурси
върху горските екосистеми, придружени от незаконни действия в горите. Авторите си поставят за цел систематизиране на основните фактори, които възпрепятстват механизма за управление пазара на дървесина с оглед
създаване на необходимия административен, икономически и социален порядък в ГС.
Проверката на значимостта на отделните фактори се осъществява въз основа на посоченото социологическо проучване сред експерти от системата на горите.
Направените изводи и препоръки за необходимите промени и конкретни действия са насочени към различните равнища на управление с цел постигане устойчиво развитие на ГС.
Ключови думи: Система за управление, социологическо проучване, социални действия, механизъм за
управление, промени в модела на управление на ГС.
Key words: management system, opinion poll, social actions, mechanism of management, changes in the model
of forestry sector management.

Преди да разгледаме въпроса по същество ще
изложим позициите от които изхождаме за да обосновем следната наша научна теза: Устойчиво развитие на триадата човек – природа – общество е
немислимо без наличието на управленски
механизъм, който да е в състояние да генерира
непрекъснат процес от предимно целево – рационални социални действия.
1. Методически основания.
Първо: Под устойчиво развитие разбираме
смисъла, който учредителите на клуб “Юндола” 99
вложиха в тази категория и който отстояват от март
1990 г., а именно: развитие което задоволява потребностите на настоящето без да излага на риск
възможностите на бъдещите поколения да посрещнат собствените си потребности. В никакъв случай
обаче смисъла който влагаме не бива да се разбира по начина който биха го обявили обективистите
например – “обективно правилен”. Не го възприемаме и от позициите на метафизиците “единствено истинен”. Като всяко развитие така и устойчивото, ние разглеждаме като форма на движение
напред, което променя позитивно сегашното
състояние. Условията, темповете и посоката на промяната са предопределени от съществуващите
предпоставки. Затова задача на науката (знанието)
е да ги разкрие, а на практиката да ги използва за
вземане на управленски решения, които да гене-

рират предимно целево – рационални социални
действия. Що се отнася до нашето разбиране за
промяна, то не се различава от смисъла, който клуб
“Юндола” 99 възприе през март на 2001 г., а
именно: основно преосмисляне, радикално реорганизиране на съществуващи традиционни практики, социални действия и доктрини с цел скокообразно подобряване на главните показатели за оценка развитието на човека, природата и обществото
като цяло. Липсата на скокообразно подобряване в
резултат на промените у нас след 1990 г. непрекъснато насочва към търсене на причините. Клуб
“Юндола” 99 също ги търси вече 6 години. Нещо
повече, на проведената от 26 до 28 март 2004 г.,
конференция бяха докладвани около 140 научни
доклада, всеки един от които търсеше основната
причина.
Системният и задълбочен прочит на формулираните основни научни тези насочиха вниманието ни към нещо известно на социологическата наука и позабравено у нас през периода след 1990 г.
Става дума за така нареченото от социолозите “социално действие”, което те поставят като основна
градивна единица на разбиращата социология.
Второ: При аргументацията на дефинираната
от нас научна теза, ние възприемаме, че “социалното действие” в неговите разновидности е категория на социологическата наука. Именно в социоло-
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гическата теория, категорията “социално действие”
има за задача, да даде тълкуващо значение на определени процеси, явления и същностни страни от
общественото битие. В най – общия смисъл тази
категория отразява: човешката активност, която е
мотивирана от поставени цели и съзнанието за средствата за тяхното постигане. Без да навлизаме в
научната дискусия по типологизацията на социалните действия ще отбележим: открояват се две основни идейни направления в тълкуването им като
основни аналитични единици на обществото.
Първото от тях е обективисткото. За негов родоначалник се смята Емил Дюркем (1858 – 1917 г.).
Неговите привърженици смятат, че всяко едно социално действие е предопределено от външни за
него фактори. Тези фактори са обективни и се пораждат от водещата роля на общността спрямо тази на индивидите. Поради това формулираните
норми, които насочват към “колективни начини на
действие, мислене, чувстване” са външни за
индивида. Те са му наложени “принудително” от
възприетия обществен порядък. Те квантифицират
не само мярата на неговото позволено поведение,
но и позволяват да се разбират тълкуващо действията му, да се обясняват причините и последиците от социалните процеси и т. н.
Второ направление е субективисткото с основоположник Макс Вебер. Това направление търси
критериите за преценка на “социалните действия”,
чрез мотивацията на действащия (действащите) в
която е вложен винаги някакъв субективен смисъл.
Влагания от действащия (действащите) смисъл, възбужда социална активност, само ако се отнася към
поведението на други лица.
Според систематизацията на Макс Вебер социалните действия могат да се групират в четири
идеални типа: целево – рационално; ценностно –
рационално; афективно и традиционно. Не всяко социално действие може да се ориентира към един
от Веберовите идеални типове. Колкото и условна
да е обаче тази типизация тя се оказва подходяща
за целите на това изследване. Главното й предимство е в това, че методът й на структуриране е
рационалистичен, като позволява да бъдат обяснени последиците от социалните действия.
Характерно за целево – рационалното социално действие според М. Вебер е рационално формулираната и пресметната цел, като средствата
за постигането й се избират на основата на рационално пресмятане. Целта и средството или средствата се свързват от деятеля по рационален начин.
Целерационално действа онзи, който ориентира
действието си в съответствие с цел, средства и крайни последици. Казано по друг начин, когато той преценява рационално средствата по отношение на
целите, целите по отношение на крайните

последици, а в крайна сметка и на различните възможни цели една спрямо друга.
Ценностно – рационалното социално действие като идеален тип акцентира върху съзнателно,
рационално избрано преследване на определена
ценност или съвкупност от ценности. Мотивирайки
поведението си с дадена икономическа, политическа или духовна ценност, деятелят се ръководи от
този мотив, без да държи сметка за някакви странични последици и ползи.
При идеалният тип на афективното действие
деятелят се подчинява напълно на конкретните
афекти и на емоционалното състояние, което го е
обхванало в даден момент. Афективното поведение се намира на границата на онова, което е смислово ориентирано и често отива отвъд нея.
Традиционното действие почива на гледната
точка на традицията, стилизира се значението на
традицията и даденото действие е обичайно за определена традиция. Традиционното действие е
неясно, често пъти подчертано автоматично, което
на практика елиминира момента на смислова
ориентация.
Ние се придържаме към тезата, че и двата
подхода (обективистичен и субективистичен) са методически издържани. Нещо повече, те са неразделна част от едно цяло. Ако перифразираме бащата на неокласическата икономика Алфред
Маршал, това цяло е като ножицата. Както ножицата не може да изпълни функциите си без едно
от двете остриета, така и разбиращата социология
не може да отговори на критерия за “очевидност”,
само въз основа на единия подход. Нашите проучвания в сфера на горския сектор ни дават основание за това твърдение.
2. Оценка влиянието на социалните действия върху устойчивостта на триадата човек – природа – общество в мащаба на горския сектор на
страната.
Горският сектор се оказва един изключително
подходящ обект за преценка резултатите от социалните действия върху триадата човек – природа –
общество. Това е така защото той към настоящия
момент е предоставен за контрол, опазване, охрана и стопанисване на лесовъдска колегия от около
9000 служители. Тя представлява управляващата
система, която организира своята дейност на основание Закона за горите. Законът се явява обективен външен фактор, тъй като дефинира мярата на
позволено поведение на организационните структури и на заетите в тях служители по горите. Тази
категория специалисти са онзи “човек” в триадата
без който е абсурдно да се смята, че може да се
осъществи развитие по критериите на устойчивото
развитие.

Целево – рационалните социални действия като фактор за ...

Природата, идентифицирана с горските екосистеми е втория елемент на триадата. Горските
територии са около 39 хил. хектара. Те са източник на дървесина, с потенциал около 8 – 9 млн.
куб. м. годишно. Те са източник на горски плодове,
билки и гъби с потенциал при средно урожайна година за около 50 хил. тона. Те са рекреационен,
водоохранен, полезащитен и т. н. ресурс. Силата
на гората не е в нито една от горните функции.
Силата е в нейната комплексна функция. Без комплексния характер на горските екосистеми няма
устойчиво развитие.
Обществото е третия елемент на триадата.
Около 2 млн. човека от планинските и полупланинските райони пряко свързват битието си с ресурсите от горите. Над 85 % от водния отток за нуждите
на водоползването и водопотреблението е в пряка
зависимост от горите. Гората следователно е с обществен характер, национално благо и ценност, от
която се ползва цялото общество. Без зачитане на
този обществен характер, без справедливо разпределение на горските блага между стратите в обществото не може да се осигури устойчиво
развитие.
Накрая, но не последно място, повод да се
заемем с горския сектор е и факта, че са изминали вече 7 години от началото на структурната
реформа. Вследствие на нея в горския сектор на
България се стигна до промяна в собствеността и
субектите на пазара на дървесина. Те могат да се
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представят по следния начин:
- Държавата е собственик на около 85 % от
горския фонд на страната. Правото на владение,
ползване и разпореждане е предоставено на
Министерството на земеделието и горите (МЗГ),
респективно Националното управление по горите
(НУГ) и неговите структури. Те се явяват основен
доставчик на дървесина за пазара;
- Над 2.5 млн. недържавни горски собственици (общини, частни физически и юридически лица)
са легитимирани след приемане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (1997 г.);
- Около 1600 легитимни фирми за дървесинопроизводство и дърводобив, към настоящият момент извършват лесокултурна и дърводобивна
дейност. Това са тип малки и средни фирми според европейските критерии с ниско технологично
равнище и малък инвестиционен капацитет от собствени ресурси;
- Дървопреработващата и мебелната индустрия също е представена от малки и средни предприятия – преработватели над 5500 броя в дървопреработването и над 3300 броя в мебелния бранш.
Прилагайки обективистичния подход ние
констатираме, че в резултат на структурните промени са породени процеси, които дават основание
да се твърди за наличие на криза в управлението
на горския сектор. Симптомите на кризата са дефинирани на схема 1.

Схема 1
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Прилагайки субективистичния подход констатираме във всеки един от възникналите негативни
процеси наличие на социални действия, които не
съответстват на критериите за устойчиво развитие.
В настоящото изследване поместваме данни по така
наречения пети индикатор на кризата: Силен натиск от страна на ползвателите на дървесни ресурси върху горските екосистеми, придружени от незаконни действия в горите. Зад тази констатация
стои и още една. Тя е, че в момента няма изграден
пазар на дървесината и други горски продукти по
критериите за съвършена конкуренция. Ценообразуването е централизирано и монополистично.
Пазарната стойност не е положена в основата на ценообразуването по логистичната верига от гората до
крайните потребители. Причината за това ние намираме в липсата на целево – рационални социални
действия. Затова пазарът на горски продукти е
неустойчив. Основните играчи на него нямат никакви
шансове за стратегически действия. Черният пазар и
сивата горска икономика вече дават основание да се
говори за наличие на горска мафия и т.н.
Ето и някои основни социални действия на
пазара, които дават основание да се твърди, че
именно те поради своята нецелева – рационална
ориентираност са довели до посочената неустойчивост.
Първо: Държавата, в лицето на НУГ през изследвания 7 годишен период след 1997 г. администрира цената на част от дървесината, като се позовава на Тарифата за таксите на корен включена в
Постановление № 266 на Министерски съвет.
Формираните по този начин начални цени на дървесината са откъснати от пазара. Националното управление по горите предоставя на държавните лесничейства бюлетини с препоръчителни продажни
цени. Тази дългогодишна практика, датираща от
периода на централизирано плановото стопанство,
носи белезите на традиционното социално действие,
когато държавата изпълняваше функцията на Закон
за стойността. Според М. Вебер традиционното социално действие е винаги смътно и смислово
неориентирано. Мотивацията на индивида и неговата постъпка се диктуват от обичаят, привичките
и усвоените традиции. Пренесено в съвременните
условия традиционното социално действие пренебрегва рационалния елемент характерен за днешните реалности на пазара на дървесината. На този
пазар администрираните цени не са в съответствие с действителното търсене. Сложните социални отношения и икономически условия характерни
за територията на отделните лесничейства изискват цената да бъде определена от реалния пазар
на дървесина. Само по този начин ценообразуването ще се извършва според действителните нужди и покупателни възможности на местното насе-

ление и дървопреработваща индустрия. Несъобразяването с тези възможности превръща местното
население в ням наблюдател на беззаконията в
горите, превръща го на много места (Самоков,
Велинград, Панагюрище) в неприятел на гората.
Съвсем логично от населението и другите ползватели вместо целево – рационални се индикират
афективни социални действия – незаконни сечи и
пожари.
Второ: Стремежът към печалба е характерен
за всички играчи на пазара на дървесината. Това е
съвсем естествено, тъй като за всяка икономическа система работеща в условията на свободен пазар дори когато е организиран и със социална
компенсация, печалбата (ползата) е основна
ценност. Съгласно действащото ни законодателство лесосечният фонд се подготвя от държавните
лесничейства и те организират неговата разпродажба. Механизмът позволява на фирми без достатъчно опит, техника и възможности да влязат в
насажденията и да добиват незаконно дървесина,
водени единствено от ирационално желание за
печалба. Как може да се блокира този стремеж?
Единственият път е чрез легитимиране на търговската дейност в горите чрез единни предприятия за
многоцелево стопанисване на горите.
Според М. Вебер само рационално организираното капиталистическо предприятие “усмирява”
ирационалния стремеж към печалба. Преследва я
по рационален начин чрез строга калкулация на приходите и разходите. Блокират се условията за политическа намеса и ирационални спекулативни възможности за натрупване на печалба.
Действията на ползвателите в горския сектор
през разглеждания период не се различават съществено от тези, характерни за рационално организираното капиталистическо предприятие. След структурната реформа от 1998 г. всеобща практика сред
дърводобивните фирми е да предлагат цени за ползване надвишаващи реалната пазарна цена. Целта
им е чрез незаконен дърводобив, неспазване на технологичната схема да компенсират високата цена
и извлекат максимална печалба. Очевидно на пазара на дървесина липсва субект също организиран рационално, който да принуди ползвателите към
строга калкулация на разходите и рационални стопански действия. Този субект сега, наречен
Държавно лесничейство, действа по най – обща преценка по традиционен начин, до известна степен и
ценностно – рационално. Той не е стопански легитимен субект, а е трансмисия за събиране на дохода от горите и предоставянето му към приходната част на бюджета на НУГ.
Тези недостатъци не остават незабелязани от
НУГ и нормативната уредба през този период неколкократно е подложена на изменения.
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Измененията създават както нови предимства така и нови недостатъци. Към настоящия момент, в
процедурите по отдаване ползването на дървесина
участват малък брой фирми, които предварително
разпределят обектите по - между си. Това създава
условия за изкуствено задържане на по – ниски цени на дървесината и на практика означава липса
на реална пазарна конкуренция. Формира се доминиран от олигополи пазар, който позволява на
потребителите “да диктуват” понижение на цените
от страна на собственика, стига се до монополно
големи печалби. Същите осигуряват на потребителите подкрепата на законодателната и изпълнителна власт при защита на техните интереси в горите.
Така на пазара се създават ирационални спекулативни възможности за натрупване на печалба и политическа намеса, което е в пълно противоречие с
модела на рационално организираното капиталистическо предприятие.
Политическата система също търси изход тъй
като вижда негативите. Лансира се от нея теза за
монополизиране от държавата на ползването от горите чрез създаване на Национална горска компания (НГК). Това по същество е традиционно действие в духа на централизираната икономика. Колко
ще струва, какъв ще бъде резултата тя не калкулира.
Процесът по възстановяване правото на собственост върху горите и земите от горския фонд на
общините и до известна степен на частните лица,
все още не е приключен и е съпроводен с конфликт на интереси. Основните противоречия се дължат на несъответствията между настоящето разпределение на горите по собственост и разпределението от 1947 г. Водят се нескончаеми съдебни
спорове за установяване собствеността на общините и частните лица. В основата си тези действия
са ценностно – рационални. Чрез съдебните дела
се цели справедливо решение и възстановяване
правото на собственост от базовата за реституцията 1947 г. От гледна точка на целевата рационалност ценностната рационалност е винаги
ирационална. Без да се рефлектира над последиците от действието, във фокуса на ценностно – рационално действащият е единствено ценността, към
която той се стреми. Това е и причината в горския
сектор цялата енергия да се концентрира върху юридическата форма на собствеността, а не върху механизмите за икономическата ъ реализация.
Поради това до решаване на възникналите спорове и съдебни дела блокиран остава дърводобивът
на 1 869 000 куб. м. разрешена за сеч дървесина.
С цел съхраняване водните ресурси, опазване на почвата и биологичното разнообразие, поддържане на благоприятна жизнена и работна среда за защитни гори и гори за рекреация се обявяват
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26.6 % от горската площ на страната, а за защитени територии 9.8 %. Налице са всички характеристики на ценностно – рационалното социално
действие. Преследваната ценност е съхраняване на
природните ресурси, но не се преценяват страничните последици, които от своя страна водят до социален конфликт. Около 140 000 ha в защитените
територии са недържавни, от тях около 40 % са на
частни собственици. Ограничават се правата на
ползване, за което собствениците остават невъзмездени.
Съдебните дела за установяване правото на
собственост и липсата на адекватен икономически
механизъм за компенсация на собствениците на
защитни и рекреационни гори и гори в защитени
територии водят до блокирани възможности за икономическа реализация на собствеността върху
горите. Това обстоятелство предизвиква недоволството на собствениците и те действат афективно,
вследствие на което се увеличава броя на горските
пожари.
При съпоставката и сравнението на типовете
социални действие се разкрива различната ефективност на техния социален характер – традиционното действие е в по – висока степен социално в
сравнение с афективното, ценностно – рационалното в сравнение с традиционното. Тази “социална
интензификация” е израз на рационализация, чийто завършек е идеалният тип на целево – рационалното социално действие. Когато се говори за рационализация е необходимо да се уточни сферата на
живот, която се рационализира, ценностите и крайните цели, които се преследват чрез нея. В сферата горски сектор се има предвид икономическа рационализация посредством, която всички субекти
свързани с пазара на дървесина да получат икономичека реализация на собствеността си.
Анализът на действията на лицата свързани
с пазара на дървесина показва отсъствието на целево – рационално социално действие. За да се установят факторите, които пречат на субектите да
действат целево – рационално се извършва социологическо проучване със специалисти от системата на горите.
3. Резултати от емпиричното изследване.
В анкетна карта, чрез открити въпроси специалистите посочват два основни фактора затрудняващи дейността им и две основни промени необходими за преодоляване на създадените затруднения.
За обобщаване и обработка на анкетните карти са
използвани стандартни статистически методи, а резултатите са представени посредством хистограми.
Проучването е статистически значимо за страната,
тъй като е извършено чрез анкетиране на всички
специалисти от държавни лесничейства и държав-
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ни дивечовъдни станции занимаващи се с организацията и предоставяне ползването от горите.
От резултатите по показателя “Фактори, които затрудняват дейността на ДЛ, посочени на първо
място” се вижда, че първите пет причини посочени
от специалистите са: нормативна уредба (33.6 %);
голям обем излишни справки (18.8 %); финансовата и стопанска зависимост (13.4 %); липса на
стопанска дейност (7 %) и ниско заплащане (7 %).

По показателя “Фактори, които затрудняват
дейността на ДЛ, посочени на второ място”, първите пет причини посочени от специалистите не се
различават съществено от тези в предходната
таблица, а именно: нормативна уредба (21.8 %);
голям обем излишни справки (21 %); финансова и
стопанска зависимост (11.3 %); липса на техника
(8.9 %) и ниско заплащане (6.5 %) .

Фактори, които затрудняват дейността на ДЛ (на първо място)
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Хистограма 1
Резултатите от хистограма 1 и хистограма 2
могат да бъдат обработени заедно. Така като краен резултат ще се получи факторът, който затруднява в най голяма степен дейността на държавните
лесничейства. След обединението на двете хистограми първите пет фактора с най – голям относителен дял са в следната последователност: норма-

тивна уредба (28.2%); голям обем справки
(19.8%), финансова и стопанска зависимост (12.5
%); ниско заплащане (7.0%) и липса на техника
(6.2%).
Резултатите по показателя “Необходими промени в сектора, посочени на първо място” показват,
че с най – голям относителен дял е промяна в нор-
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мативната уредба (31.6 %), следвана от предоставяне на стопанска самостоятелност (29.9 %), предоставяне на финансова самостоятелност (8.8 %),
намаляване на справките (7.7 %) и стимулиране
на служителите (5.1 %)
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Резултатите по показателя “Необходими промени в сектора, посочени на второ място” показват,
че с най – голям, равен относителен дял от 18.6%,
анкетираните са посочили предоставяне на стопанска самостоятелност, предоставяне на финансова
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Хистограма 3
Необходими промени в сектора (на първо място)
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Хистограма 4
самостоятелност и материално стимулиране за
служителите, следвани от съкращаване на справките ( 10.2 %) и промени в нормативната уредба
(8.5 %).
Извършва се обединение на хистограма 4 и

хистограма 5, аналогично на обединението направено с хистограма 1 и хистограма 2. Първите пет
необходими промени посочени от специалистите
са в следния ред: предоставяне на стопанска самостоятелност (26.1 %), промени в нормативна
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уредба (23.9 %), предоставяне на финансова самостоятелност (11.9), материално стимулиране за
служителите (9.7 %) и съкращаване на справките
(8.5 %).

4. Изводи за значимостта на отделните фактори, възпрепятстващи механизма за управление
пазара на дървесина и необходимите действия
за тяхното преодоляване.
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Хистограма 6
От получените резултати става ясно, че основният фактор, който възпрепятства дейността на
лесничействата е нормативната уредба. Липсата
на автономни финансови средства отнема възможността на държавните лесничейства да се занимават със стопанска дейност, те не са свободни стопани овластени да вземат решения. Поради това
не могат да участват активно на пазара на дървесина и да създадат необходимият порядък, който
да принуди фирмите потребители към рационални
стопански действия. Всички решения се вземат от
центъра и под формата на наредби и инструкции

достигат до териториалните структури на НУГ.
Тромавата нормативна уредба и големият обем
справки принуждават лесовъдите да се занимават
с нетипична за тях дейност, което отнема инициативата на кадрите и не стимулира техния
професионализъм. Създаденото изравняване в заплащането и необвързването на възнаграждението
с извършената работа и постигнатите резултати,
превръща по - голяма част от лесовъдите в администратори без организационни качества, чакащи
разпореждания “отгоре”, без достатъчна мотивация и лична инициатива. Гореизложените факти оп-

Целево – рационалните социални действия като фактор за ...

ределят модела за управление на горите и горското стопанство като административен, водещ до изчерпване на активите и горските ресурси, което потвърждава тезата на М. Вебер, че нарастването на
бюрокрация е съпроводено с увеличаваща се
ирационалност.
Ефективното управлението на пазара на дървесина е основен елемент на устойчивото стопанисване на горите в България. В тази насока, според лесовъдите практици, е необходима промяна в
нормативната уредба, чрез която да се предостави
юридическа и финансова самостоятелност на ниво лесничейство. По този начин ще се осигурят стабилни приходи, които ще спомогнат за инвестиране в собствена техника (транспортна, дърводобивна, дървопреработваща и т. н.), засилване контрола и охраната на горския фонд. Допълнителното
материално стимулиране ще реши проблема с корупцията и ще спомогне за изграждане на силни
териториални стопански структури, които ще бъдат в състояние да се намесят на пазара на
дървесина. Диференцираната пазарна цена, отговаряща на действителното търсене и предлагане
ще спомогне за формиране на регионални пазари
на дървесина. Постепенно лицата имащи отношение към ресурса дървесина ще бъдат принудени
да действат икономически рационално. В резултат
на това ще се постигне рационализация на пазара,
пресичаща всякакви ирационални спекулативни възможности за извличане на печалба.
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GOAL – RATIONAL SOCIAL ACTIONS AS A FACTOR FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TRIAD PERSON – NATURE –
SOCIETY
Ivan Yovkov, Diana Ivanova, Konstantin Kolev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The theme has gained topicality and importance in view of the symptoms of an aggravating crisis in the forest
management, forestry and forest industry after 1997.
An opinion poll carried out among expert of the forestry sector in late 2004 and the analysis of the results
obtained confirm this fact. The main conclusion drawn is that a change should be implemented.
M. Webber’s understanding about the social action and social relations is the scientific basis to explain the
conduct of the separate entities, related to the timber market. The report assesses the action of the market entities based
on Webber’s classification.
Yovkov, Ivanova and Grigorov (report at the International conference in Yundola, 2004) identify eight symptoms
of the crisis in the forest management. One of them is a strong pressure by timber users on the forest ecosystem
accompanied by illegal actions in the forests. The authors’ goal is to make a classification of the main factors hindering
the mechanism of management of the timber market with view of creating the necessary administrative, economic and
social order regarding forestry sector.
The importance of the different factors is checked based on the quoted opinion poll carried out among experts
within the forestry system.
The conclusions made and the recommended necessary changes and concrete actions are oriented towards the
different levels of management so as to achieve a sustainable development of the forestry sector.
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Развитие на БШПГ
• Стартира 1997 на база на Меморандум за
сътрудничество между България и Швейцария
• Първа фаза – 1997 – 2001 – научен обмен
• Втора фаза – 2001 – 2004 – свързване на
резултатите от научната дейност с практиката
• Трета фаза – 2004 – 2007 – практическо
приложение на взаймствани практики

land

Стратегическа ориентация на фаза 3 на БШПГ
• Подкрепа към НУГ за лансиране на ПМСГ
• Подкрепа за разработване на горската
нормативна уредба и други касаещи горите
• Подкрепа за подготовката на План за действие за изпълнение на Националната горска политика
и стратегия
• Разработване на планове за обучение на
докторанти, горски работници и експерти
• Връзки с обществеността – насочване на
общественото внимание към проблемите на гората

Strategic orientation of BSFP Phase 3
• Support NFP for promoting MFMP
• Support to the development of forest normative base and other forest related issues
• Support to the development of an Action Plan
for the implementation of the National Forest Policy
and Strategy
• Development of Training Schedules for PhD
students, forest workers and experts
• Public relations – addressing public awareness
towards the problems of the forest

Основни компоненти в дейността на БШПГ
през фаза 3
1. Подкрепа към националната горска програма и към реформите в горския сектор
2. Насърчаване и подпомагане на многофункционалното горско планиране в шест региона
на страната

Main Components in BSFP Activities
during Phase 3
1. Support to the National Forest Agenda and
towards the reforms in the forest sector
2. Promotion and support to the multifunctional
forest planning in six regions in the country

Основни дейности по националната горска
програма
• Обучение на 360 горски работници и 36
инструктори и получаване на държавен сертификат

Development of the BSFP
• Starts 1997 based on the Memorandum of
Understanding Between Bulgaria and Switzer-

• First Phase – 1997 – 2001 – scientific exchange
• Second Phase - 2001 – 2004 – bridging scientific results with the practice
• Third Phase – 2004 – 2007 – practical application of imported practices

Main activities on National Forest Agenda
• Training of 360 forest workers and 36 instructors with a state certificate
• Equipping 3 Mobile Training Units for forest
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• Оборудване на 3 мобилни центрове за обучение на горски работници
• Изграждане на капацитет на докторанти за
успешно свързване на научните резултати с
политическите решения в горския сектор (Advocacy)
• Подпомага НУГ при разработването на План
за действие по Националната горска политика и
стратегия
• Осигурява платформа за обмяна на опит и
научени уроци

workers
• Capacity building on PhD students for successful bridging scientific results with political decisions in the forest sector (Advocacy)
• Support NFB in the development of an Action
Plan on the National Forest Policy and Strategy
• Provide a platform for the exchange of experience and lessons learnt

Райони на дейност на Мобилните училища

Action regions of the Mobile Training Units

Практически занятия с МЦО

Practical Sessions with MTU

Основни дейности по
многофункционалното горско планиране
• Изграждане на капацитет на горската администрация на национално и регионално ниво и
заинтересованите страни
• Подпомагане на РУГ при разработване на

Main activities on
Multifunctional Forest Planning
• Capacity building for forest administration at
a national and regional level and stakeholders
• Support to the RFB in the development of
MFMP in 6 regions
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ПМСГ в 6 региона
• Разработване на критерии за мониторинг на
изпълнението на плановете
• Подкрепя местни инициативи, насочени към
изпълнение на ПМСГ
• Осигурява платформа за обмен на опит и
научени уроци на национално и местно ниво

• Development of criteria for monitoring of plans’
implementation
• Support local initiatives, targeting the implementation of the MFMP
• Providing platform for exchange of experience
and lessons learnt at a national and local level

Многофункционално горско планиране

Multifunctional Forest Planning

Процес на разработване на ПМСГ

The process of MFMP development

Работа в малки групи в Гърмен

Work in small groups in Garmen
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Първа среща на Работната група в Берковица

Обучения
• Изграждане на капацитет на държавната
горска служба на различни нива, подкрепа за
стопаните на гората и заинтересованите страни
• Въведение в идеята на МФП, както и нейното
разпространение сред не-държавните и извън
горски среди
• Подкрепа за докторанти в свързване на
резултатите от техните изследвания с практиката
и политиката
• Засилване на капацитета на горските работници, подобряване на качеството на тяхната работа
с цел допринасяне за устойчиво стопанисване на
горите
Обхват на обученията
• Многофункционално горско планиране
• Изграждане на финни /непрофесионални/
умения
• Професионално обучение на горски работници и инструктори
• Advocacy Training за докторанти
• Обучение на персонала на Оперативен
център на БШПГ
Резултати от обученията
• Изграждане на капацитет на служители от
НУГ за осъществяване на реформите в горския
сектор
• Включване на гражданското общество в
процеса на МФП
• Увеличен брой правоспособни горски
работници – намален брой на трудовите злополуки
в гората
• По –добра връзка между докторските
дисертации и практиката и политиката
• Постоянно подобряване на уменията на
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First meeting of WG in Berkovitza

Trainings
• Capacity building for the state forest administration at different levels, support to forest managers and stakeholders
• Introduction in the concept of MFP, as well
as in its distribution amongst non-state and non-forest stakeholders
• Support to PhD students in bridging their surveys with policy and practice
• Strengthening forest workers capacity, improving the quality of their work in order to contribute to sustainable forest management

Scope of trainings
• Multifunctional Forest Planning
• Soft skills development
• Vocational Training of Forest Workers and
Instructors
• Advocacy Training for PhD students
• Staff training of BSFP Operative Centre

Results from the trainings
• Capacity building for NFB staff for implementing reforms in the forest sector
• Involvement of Civil Society in the MFP process
• Enhanced number of authorized forest workers – decreased number of labour accidents in forests
• Better linkage between PhD theses and policy
and practice
• Continuous improvement of the BSFP staff
capacity in order to provide high quality services to
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персонала на БШПГ с цел предоставяне на висока
качествени услуги на бенефициентите на Програмата

the beneficiaries

Система за управление на качеството
• Разработена политика по качеството
• БШПГ сертифицирана по ISO 9001:2000
• Осигурена прозрачност и управление на
качеството
• Продължително подобряване на предлаганите услуги
• Удовлетвореност на партньорите

Quality Management System
• Developed Quality Policy
• BSFP certified against ISO 9001:2000
• Provided transparency and quality
management
• Continuous improvement of the
provided services
• Partners’ satisfaction

Изграждане на капацитет на екипа на БШПГ

№
1
2
3
4
5
6

Capacity building for BSFP staff

Topic
ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
ISO 18001:2002
Training of Trainers
English language
Bulgarian language

Certificates
3
3
2
1
5
1

Международни мероприятия
International events

Семинар на Интеркооперацион, юни 2004 г.
Seminar of Intercooperation, June 2004

Посещение на швейцарски лесовъди в България септември 2004 год.
Visit of Swiss Foresters in Bulgaria September
2004
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Посещение на швейцарски лесовъди в България септември 2004 год.
Visit of Swiss Foresters in Bulgaria September
2004

Посещение на швейцарски журналисти в България октомври 2004 год.
Visit of Swiss Journalists in Bulgaria October 2004
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SUPPORT OF FORESTRY AFTER THE EU ACCESSION IN HUNGARY
Nandor Beki
Ministry of Agriculture and Rural Development, Hungary

gary

1. The general situtation of forestry In Hun-

In Hungary, forests are the second largest cultivation type after arable land. The percentage of
forest cover grew from 11% to 19% in the last century as a result of large-scale afforestation, but it is
still well below the European average of 36%. In the
long term (over 35-50 years) the forest cover of
Hungary could be raised to the optimal level of 27%.
The ownership structure of forests changed substantially after the change of regime in 1989, approx.
40% became privately owned. The current ownership structure of forest areas is as follows:
- state-owned
58 %,
- community-owned
1 %,
- privately owned
41 %.
Areas subject to forest management total to
1,93 million ha (2002), while the stocked area totals
to 1,80 million ha. Planned forest management is
pursued in the entire forest area. In 2002, forest
management did not attain 1% of the GDP without
the non-material type (e.g. protection, public welfare)
services of forests. The forest area per 1000 capita
is 177 ha. The regional distribution of forests is unequal. The percentage of forest cover in the plain
region is 9,4%, while it is 27% in the mountain and
hill regions.
Until 1990, nearly 600 thousand hectares of
new forests were established. Due to (economic) rural

development considerations, the focus has shifted
to black locust, improved poplar and conifers, but
the cutting cycle of those species exceeds 20 years.
Black locust was brought to Hungary 300 years ago
and since then it has adapted to the specific climatic
conditions of the Carpathian Basin. The Hungarian
Government took measures to accelerate the planting of forests and passed a resolution ordering the
establishment of at least 150 thousand hectares of
new forests in the period 1991 to 2000. The national long-term afforestation concept, based on agricultural land utilisation concepts, was drafted in
1996; it claimed that 778 thousand hectares of agricultural areas with afforestation capacity could be
taken into account realistically and that thus the forestation rate of the country could be increased to
the 27%, which was regarded as optimal. This concept provided the basis for the National Afforestation Programme drafted in 1997.
When selecting the tree species for afforestation, the programme recommended the planting of
indigenous close to-nature forests with greater ecological stability, whenever possible. This has been
implemented only in part because, partly due to local
limitations, since the majority of forests were planted
in locations where the planting of close-to-nature
forests was not an alternative the private owners
establishing forests preferred to introduce species
offering faster profits.
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Figure 1. Afforestation and tree planting from 1991 to 2000

Support of forestry after the EU accession in Hungary

The implementation of the programme slowed
down due to the delays in settlement of land ownership issues and to decreasing state support, and only
reached the current level gradually. In the last ten
years, only 44% of the 150 thousand hectares proposed in the programme were planted; 66 thousand
hectares of new forests were established due to the
delays in the settlement of ownership issues and due
to limited financial resources. The national funds required to plant 15 thousand hectares of forests in
the years 2001 and 2002 each were available, thus
it was completed in line with the Plan.
The majority of new forests were established
in the Great Hungarian Plain where the forest rate
was low and where site conditions only allow for the
establishment of indigenous close to-nature forests
to a limited extent. These afforestation projects featuring lower biodiversity play a useful role in improving the dry forest steppe climate, in protection against
deflation and desertification and in the ecological
enrichment of the landscape.
The planning, the implementation and the legal
and financial requirements of afforestation projects
are regulated by government and ministerial decrees.
In order to facilitate afforestation, the state offers
grants for the establishment of forests and tree areas, which are awarded to landowner applicants
through an applications process.
Forests planted using state grants are protected
by the Forestry Act. They are subject to operative
planning obligations and they may only be removed
from the cultivation category “forest” in exceptional
cases, with permission of the authorities. In case of
forests established without utilisation of state grants,
agricultural production may only be restored within
a maximum of 30 years, these usually comprise fastgrowing tree species.
As a result of the afforestation efforts of the
last 10 years, the forest cover in Hungary grew by
1%. The new forests will absorb 736 thousand tonnes
of carbon dioxide during their lifespan and will produce 540 thousand tonnes of oxygen. On average,
they will prevent the movement (erosion, deflation)
of 990 thousand tons of soil per annum, and will increase the amount of forested bioactive surfaces
offering natural habitats by 66 thousand hectares.
In the vicinity of planted forests, the quality of the
environment and thus the conditions of living of the
rural population will improve.
2. The role of afforestation in rural development
The majority of afforestation projects in recent
periods were established in disadvantaged regions,
except for the greenbelt forests planted around cit-
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ies in order to improve the state of city environments.
The planting of trees in the Great Hungarian
Plain, the soil protective forestation in mountain and
hill regions, the afforestation programmes designed
for disadvantaged small regions essentially aimed to
improve the economic, ecological and social conditions of the rural population. Forest management offers low but long-term profitability. Forestry work is
seasonal. It improves employment. Forest management co-ordinated with agricultural work offers
supplementary income and improves the domestic
supply of timber.
The majority of timber processing takes place
in rural regions, as a result of the concentration process, in large sawmills and other plants processing
timber, yet sideline and conventional “small industry” timber processing linked to previous producer
co-operative forestry remains significant. The impact
of afforestation on rural timber processing will offer
further employment opportunities in wood processing to the rural population.
The labour potential associated with forestation can be estimated as follows: implementation of
1 000 ha of afforestation is equivalent to a workforce
of about 40, maintenance and protection of planted
forests is equivalent to a workforce of more than 45
per annum. In view of the seasonal nature of forestry work, 1 000 ha of afforestation offers employment to a workforce of about 80 and in maintenance
to about 90 for six months every year. The management of 1 000 ha of forest entails a workforce of
about 4 in the long run, including the required administrative structure. Labour demand ofF forests depend generally areas linked to agricultural plants on
the seasonally fluctuating supply demand of labour
in agriculture and offer supplementary income.
Through new forests and the improvement of
ecological conditions, air quality will improve, the
range of touristic offers and services will increase in
areas under intensive agricultural utilisation. Afforestation using indigenous tree species will generate
significant eco-touristic attraction in time. The connected services can provide supplementary income
for more and more farmers.
During selection of potential areas for afforestation, nature conservation and landscape preservation aspects also have to be taken into consideration.
Grasslands with great ecological value are not recommended for afforestation. The Natura 2000 areas to be defined shall also be taken into account
during the planning of afforestation projects.
3. Rationale of supply of the sector
Increasing afforested areas is in the national
interest for several reasons. Afforestation within the
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scope of alternative land use primarily furthers the
objectives of agricultural policy as it is considered
environment-friendly land use and produces environment-friendly raw materials. Afforestation aimed at
meeting the complex social requirements applicable
to forests play ecological, economic and social functions that all promote rural development and the improvement of the standard of living of the rural population.
Afforestation is of key importance in areas affected by water and wind erosion as well as the region of the Great Plain that is often covered by internal water and floods.
In all the agricultural areas that fall under the
scope of the measure of the National Rural Development Plan entitled “Agri-environment” afforestation
is a possible alternative form of land cultivation.
Afforestation may also be an alternative in those
parts of less favoured areas which are eligible for
agri-environmental support where it is not prohibited
by considerations of nature protection (chapter 4.2).
One example of such a prohibition is the prohibition
of the afforestation of protected natural grasslands
that are not endangered by erosion.
According to the afforestation concept of Hungary, specified in the National Forest Programme,
presently under finalisation, on the basis of ecological features, public demand and economic opportunities, the afforestation of some 700 000 hectares
is feasible in the long term (35-50 years). In view of
the possible difficulties involved in launching the cofinanced support system, the ministry has decided
that for the transitional period 2004-2006, instead
of the original plan of 12 000 hectares/year, the NRDP
would only finance the resources required for an
increasing rate (in year 2004: 9 000 ha, in 2005:
10 000 ha, and in 2006: 11 000 ha) of afforestation. If additional resources become available, the
rate of afforestation is expected to accelerate. Such
additional amounts may primarily result from the afforestation of agricultural areas sold by the National
Land Fund to private individuals or municipalities specifically for afforestation.
The measure “Afforestation of agricultural land”
shall contribute to the performance of international
obligations undertaken by the Community and its
member states. It is based on national or lower level
forestry programmes and equivalent measures which
take into account the obligations established by the
conferences of ministers devoted to the protection
of European forests. Such as the National Forest
Programme, which, among other things, fulfils the
international obligations that have been undertaken
in the Kyoto Agreement to protect the climate, and
decrease the carbon dioxide level.

Nandor Beki

4. The build-up of the measure „Afforestation of agricultural land”
4.1. Legal reference
EU regulations:
Council Regulation (EC) no 1257/1999 on support for rural development, as amended by Council
Regulation (EC) no 1783/2003, Chapter VIII (Articles
29 and 31) and the annex. Articles 32, 33 Commission Regulation (EC) no 817/2004 concerning the
implementation of the above Regulation.
National regulations:
The application of the afforestation measure is
connected not only to the obligations associated with
EU regulations but also to the implementation of tasks
prescribed in the following national legislation:
Act No. CXIV of 1997 on the development of
the agri-economy, Act No. LIV of 1996 on forests
and the protection of forests (hereinafter the FPA)
and its executive decree, Decree No. 29/1997
(IV.30.) of the Minister of Agriculture (hereinafter
ED); Decree No. 88/2000 (XI.10.) of the Minister of
Agriculture and Rural Development on forest management and the Forest Planning Guidelines published
(by the State Forestry Service, 2001) pursuant to
that decree, and the Decree No. 12/1997 (II.26.) of
the Minister of Internal Affairs about the Protection
of forests from fire.
4.2. Objectives of the measure
General objectives
• To increase forest cover and thereby
strengthen the economic, social and public welfare
role of forests;
• To extend and improve income opportunities,
strengthen rural employment, establish new alternatives for agriculture in compliance with the requirements of environmental protection;
• To preserve the natural and landscape heritage of rural regions and to improve the health and
living conditions of the rural population;
• To set up of appropriate production structures
that match the characteristics of the corresponding
cultivated areas and sustainable landscape management;
Specific objectives
a) Economic objectives
• to improve timber supply, to produce an environment-friendly natural source of energy, and to
satisfy an increasing proportion of domestic timber
demand with domestic supply;
• to increase the use of renewable energy and
raw materials in rural areas in a sustainable way;
• to provide an opportunity for the development
of other related economic activities (hunting, apiculture);
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• to facilitate the closing of the gap of underdeveloped and disadvantaged regions by utilising forest
areas for the purposes of tourism in connection with
the development of rural tourism.

b) Environmental development objectives
• to increase the air-purifying, carbon-dioxide
absorbing, soil protection and water management
regulating, etc. beneficial impacts of new forests that
affect the environmental conditions of the entire
Central European Region;
• to enrich biodiversity by establishing close-tonature forests, to preserve the natural components
of the rural landscape, and to facilitate appealing landscape appearance;
• to improve the quality of forests and their protective functions;
• to improve the state of environment, and the
water management, by increasing the forest cover
of the under forested Great Plain and the flood area
of Tisza.
Operational objectives:
• to increase the forested area of the country;
• to implement the forestry policy in line with
the Convention on Biological Diversity, establishing
new, close-to-nature forests with high biodiversity
by increasing the ratio of the native species specially
on the protected areas;
• to assist the implementation of the National
Forest Programme, with the elaboration of the Afforestation Objective Programme and the fulfilment
of its tasks for year 2004-2006;

Years
2004
2005
2006
2004-2006

• to prevent from damages threatening the new
forests, by supporting the supplementary protective
works of the afforestation.

4.3. Description of the measure
In order to assist with the reorganisation of the
agricultural economy to increase the forested area
of the country, to improve the quality of forests and
their protective functions, standard-cost based aid
shall be made available upon application, in justified
cases supplemented by invoiced based supplementary support for the extra costs associated with public interest, protective and ecological functions (to
the extent that additional expenditure over the amount
for which the standard-cost based element is disbursed is certified) under the “Afforestation of agricultural land” measure, which shall consist of three
types of support. The types of support listed below
are all based on Article 31 of Council Regulation (EC)
no 1257/1999 as amended by Council Regulation (EC)
no 1783/2003:
• Establishment: afforestation of agricultural
land, and, in justified cases, supplementary aid for
certified additional activities performed in conjunction with establishment, as detailed in the chapter
entitled “Supplementary support”.
• Maintenance, protection and fill-in planting of
newly planted forests, disbursed for a maximum period of 5 years.
• Premium for loss of income for the afforested
area, disbursed for a maximum period of 20 years.
4.4. Financial table

Million €
Public funds
EU contribution National contribution
16,07
4,02
19,37
4,84
28,30
7,08
63,74
15,94

4.5 Scope of beneficiaries
Support shall be granted for agricultural land
owned by private owners, or their associations, by
municipalities or their associations, or any other agricultural land owned by public authorities.
As far as the afforestation of agricultural land
owned by public authorities is concerned, according
to Article 31, paragraph 2 of Council Regulation (EC)
n°1257/1999, as amended by Council Regulation (EC)
n°1783/2003, support shall only cover the establishment costs. If this public-owned land is rented by
a private law person (and the contract is valid for a
period of at least 20 years), the annual premia to
cover the maintenance costs and loss of income shall
be granted.
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Total contribution
20,09
24,21
35,38
79,68

4.6. Eligibility criteria
Article 32 of Commission Regulation (EC)
n°817/2004, states that agricultural land eligible for
afforestation support pursuant to Article 31 of Council
Regulation (EC) n°1257/1999 as amended by Council Regulation (EC) n°1783/2003 is defined by the
Member State. According to the regulation: “this
covers especially arable lands, grass areas, permanent grazing lands and areas used for growing perennial crops on which regular farming is pursued.” In
Hungary, eligible agricultural areas (arable lands,
grass areas, permanent grazing lands, and areas used
for growing perennial crops, orchard, vineyard) are
those that the Hungarian land parcel identification
system (hereinafter LIPS) classifies as eligible for
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support and which have been in agricultural cultivation for at least the two consecutive years preceding the application. Those areas are primarily pieces
of arable land. Areas that are actually cultivated as
grasslands will be afforested to a limited extent in
locations where afforestation is justified by environmental considerations (e.g. protection against water
or wind erosion). Under Article 3, section d) of Act
No. LXXIII of 2003 on certain issues associated with
the procedure applicable to agricultural and rural
development support measures and other measures
and associated amendments of law, “the Land Parcel Identification System shall be the sole national
system used for identification in relation to payments
associated with the agricultural and rural development sector, in which the basic units of geographical
identification shall be physical blocks as they are
defined on the basis of orthographical aerial or satellite photographs.” The agricultural areas entitled to
support are determined on the basis of those satellite photos.
According to Article 33 of Commission Regulation (EC) n° 817/2004, pursuant to paragraph (1) of
Article 31 of Council Regulation (EC) n°1257/1999,
as amended by Council Regulation (EC) n°1783/2003
, in Hungary, eligible “farmers”, for the purposes of
the annual premium to cover loss of income resulting
from afforestation are people
- who earn at least 25% of their incomes from
agricultural activities and
- who devote at least 50% of their working
time to agricultural activities.
The beneficiary must be the owner or the tenant of the area. In case of applications filed by tenants, a declaration from the owner must be attached
to the effect that the owner consents to the area’s
reclassification into a different branch of cultivation.
Eligibility for support is assessed and applications are ranked by the appropriate regional directorate of the State Forestry Service (hereinafter SFS)
by completing a score sheet for each forest parcel.
The following factors are examined and assessed in
order to rank the applications:
the rural development and employment generating role of the new forest, as a rational method of
land use (35% of the total score)
In summary, only those applications can be supported that are consistent with the national affores-
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tation concept, existing regional afforestation programmes and any regional and micro-regional development plans. That is consistent with paragraphs 1,
2 and 4 of Article 29 of Council Regulation (EC)
n°1257/1999 , as amended by Council Regulation
(EC) n°1783/2003.
The minimum area eligible for afforestation support is 1 ha. Agricultural areas below that limit are
only accepted if they are directly adjacent to a forest area.
Support may not be granted in the following
cases:
- planting of Christmas trees,
- for farmers benefiting from the early retirement support.
The co-financed support scheme is not applicable to plantations of trees with fast-growing species with short rotation cycles (under 15 years).
4.7 Establishment support
The objective of afforestation is the establishment of a new forest through the planting of seeds
or seedlings in areas that up to the time of afforestation were subject to regular agricultural use. Establishment support consists of a standard cost support
and, if required, supplementary support.
In addition to the cost of plantation (which contains the staking out of rows (including the required
material plus transportation to the site)) the basic
standard cost support includes the costs of planning1 (site survey and implementation plan), soil
preparation2 , the reproductive material3 , plant protection4 , the cost of replacement of 20% (this
figure is the national average) of the seedlings (labour,
material and energy costs).
If the establishment of the forest serves a public, protective or ecological purpose and involves extra costs as a result, supplementary support may be
disbursed in accordance with those purposes. There
is no overlap between basic support and supplementary support.
a) Establishment costs
The following compositions of species are eligible for support:
aa) oak and beech: oaks except red oak and
Turkey oak, sweet chestnut and beech;
ab) other hard broadleaved trees: red oak, Turkey oak, sycamore maple, Norway maple, elm, ash,

1 Afforestation implementation plan. The content of the plan is prescribed in Article 36, paragraph (1) of the
FPA. According to paragraph (2), the rules governing the preparation of the plan are prescribed by the Minister in a
Decree, those provisions are included in Article 51 of the ED, as detailed in Annex 13.
2 E.g. deep harrowing prior to deep ploughing, followed by deep ploughing to a depth of 55-60 cm, smoothing,
working in strips and deep drilling to a depth of 180-220 cm.
3 Cost of material, transportation, pit storage and root pruning of reproductive material.
4 Protection of the reproductive material against pests.
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Establishment costs in agricultural non protected areas (EURO/ha)
Target stock type
Oak and
Other hard
Other soft Black locust Improved
beech
broadleaved broadleaved
poplars
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
Smallest rotation cycle (years)
70
60
25
25
20
Minimum number of seedlings
8 000
8 000
4 500
4 500
600
(pieces/ha)
Slopes of 10 degrees or less with
a possibility to cultivate using 1 979
1 348
1 221
1 053
1 137
machines, afforestation (€/ha)
Slopes of more than 10 degrees
or not possible to cultivate with 2 569
1 769
1 600
1 348
-machines, afforestation (€/ha)
black walnut, hornbeam, nettle tree, Russian olive,
and among soft broadleaved species, linden;
ac) other soft broadleaved tree species: all native poplars and willow types, and common alder and
birch;

Conifers
af)
45
8 000
1 221

1 600

ad) black locust: black locust;
ae) improved poplars: hybrid poplar and willow
species;
af) conifers: Scotch pine, Austrian pine, silver
fir, spruce, larch, Douglas fir.

Establishment costs in protected agricultural areas (EURO/ha)

Smallest rotation cycle (years)
Minimum number of seedlings
(pieces/ha)
Slopes of 10 degrees or less with
a possibility to cultivate using
machines, afforestation (€/ha)
Slopes of more than 10 degrees
or not possible to cultivate with
machines, afforestation (€/ha)

Target stock type
Other soft
Improved
Black locust
broadleaved
poplars
ad)
ac)
ae)
25
25
20

Oak and
beech
aa)
70

Other hard
broadleaved
ab)
60

8 000

8 000

4 500

4 500

600

8 000

2 148

1 474

1 348

842

927

969

2 780

1 937

1 727

1 095

--

Conifers
af)
45

1 263

Sources for the definition of protected areas:
1
Registry of Protected Natural Values – MoEPRD Decree No. 13/1997 (V.28.)
2
National Ecological Network (NECONET)
3
MoEP-MARD Joint Decree 2/2002 (I.23.) about Environmentally Sensitive Areas
4
NATURA 2000 areas

The following compositions of species are eligible for support:
aa) oak and beech: oaks except red oak and
Turkey oak, sweet chestnut and beech;
ab) other hard broadleaved trees: Turkey oak,
sycamore maple, Norway maple, elm, ash, hornbeam,
and among soft broadleaved species, linden;
ac) other soft broadleaved tree species: all native poplars and willow types, and common alder and
birch;
ad) black locust: black locust;
ae) improved poplars: hybrid poplar and willow
species;
af) conifers: Scotch pine, Austrian pine, silver
fir, larch.

b) Supplementary Establishment costs
In line with the resolutions adopted and concluded at the Ministerial Conferences on the Protection of European Forests, Act LIV of 1996 on forests
and the protection of forests and its executive decree devote particular attention to the protection of
the biological, ecological, natural and economic value
of forests.
The objective of supplementary afforestation
support is to provide additional support on top of the
basic standard cost support for the additional expenditure associated with the protection of the soil, wildlife and timber content of newly afforested areas.
Types of supplementary support
ba) Protection of the soil of afforested areas
bb) Protection of the afforestation against graz-
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ing animals, game and trampling damage
1) Supplementary support may be granted for
installations in the afforestation area to protect
against chewing and trampling by grazing livestock
and game. Possible installations: fences, electric fencing. Condition of support: the beneficiary undertakes
to remove the installation at the time prescribed by
the forestry authority.
2) Supplementary support may be granted for
the use of protective measures applicable to individual
plants against grazing damage caused by grazing livestock or game in afforestation areas. Protective
measures eligible for support: mechanical or plant
protection.
3) Protection of afforested areas against inundation damage
4) Protection of afforested areas against fire
4.8. Maintenance support
This support aims at the maintenance of for-

ests established in agricultural areas, including measures required or protection against harmful biotic
effects, for five years following the establishment.
This includes the annual maintenance (machine weeding, hoeing, sickle cutting, removal of young shoots,
etc.) of forests along with their pest protection and
the ploughing and cleaning of fire protection strips.
In Hungarian practice (justified by the characteristics of habitats), the nursing and protection of
newly planted forests constitute a part of afforestation, their costs are integral part of the cost of afforestation, and this practice is justified. In view of the
fact that without maintenance, it is not possible to
establish a forest (a completed forest) in Hungary,
the nursing and protection of forests should not be
made subject to a separate permit, they should rather
be prescribed as compulsory elements of the afforestation technology used.
The forestry authority shall verify their execution on site.

Standard-cost support for maintenance for a period of 5 years EURO/ha/year

Slopes of 10 degrees or less with
possibility to cultivate with
machines
Slopes of more than 10 degrees
without possibility to cultivate
with machines

Target Stand Type
Other soft
Black
broadleaved
locust
trees

Oak and
beech

Other hard
broadleaved
trees

358

253

168

126

463

337

211

168

The cost of additional maintenance and protection after establishment is determined for each target type as a lump sum, which applicants will receive in the third and fifth years after establishment.
The national support and settlement system for forest management of Hungary is a field-specific feature that is unparalleled in Europe. Among other
things, the system prescribes the technical conditions
for the conclusion of forest plantation and renewal
for the management of forests with long rotation
cycles (in the case of oak and beech, for instance,
80-120 years) and specifies the minimum and maximum periods after which forestation may be concluded separately for individual types of target stock.
The payment of maintenance support in the third
and fifth years is conditional upon the success of the
afforestation and compliance with the technical requirements listed above in relation to the on-the-spot
checks prescribed by national legislation as conditions for the acceptability of maintenance work.
No support may be claimed for forestation
whose target composition is not in accordance with
the characteristics of the location. In such cases,

Improved
poplar

Coniferous

168

211

--

274

the forestry authority shall issue a resolution concerning the survival of the new forest.
Only complete forest parcels may be accepted
as complete. Part of a forest parcel may only be
accepted as complete upon consideration by the forestry authority, but neither the accepted nor the remaining part may be less than 2 hectares. In this
event, the division of the forest parcel has to be initiated by the manager of the forest by filing a ground
plan specifying the division.
Parts of forest parcels not forested or not available for forestation due to special purposes (e.g.
biodiversity, game grazing, public welfare) or other
special reasons do not have to be deducted from the
forested area. Patches not forested or grown with
trees for biodiversity, game protection, public welfare objectives or possible soil deficiencies may not
be over 0.5 hectare each or 20 per cent of the area
in total.
If certain parts of forest parcels are not forested for any other reason than the ones enumerated above, they may not be accepted as complete.
In afforestation, the state of technical comple-
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tion must be attained in the 6th year at the earliest
and in the 10th year at the latest after establishment
in the case of pedunculate and sessile oak and beech
forestation projects and in the 6th year after establishment at the latest in case of forestation projects
of any other type.
4.9. Premium for loss of income
The aim of this support is to provide compensatory payment to farmers for the loss of revenue or
income caused by the afforestation of their agricultural land.
Pursuant to paragraph 1of Article 31 of Council Regulation (EC) n°1257/1999 , support will be

granted annually to cover loss of income due to the
afforestation of agricultural land for a maximum period of 20 years. The Regulation sets forth the maximum amount of support only, whereby farmers or
associations thereof may receive a maximum of
725 per hectare per annum, while other private law
persons may receive 185 per year. Private law persons who are renters of state-owned areas are also
eligible for this support if they have 20-year rental
contracts.
Income loss can be calculated from the data of
farms in the Farm Accounting Data Network (FADN),
on the basis of the values of 2001 income indicators
projected for 2004 (Table 4.8).

Periods eligible for premium for loss of income under the afforestation measure by target stock
Oak and
beech
Minimum rotation cycle (years)*
Period eligible for loss of
income support (years)

70

Target stock
Other hard Other soft Black locust Improved
broadleaved broadleaved
poplar
trees
trees
60
25
25
20

20

20

15

10

Coniferous

10

45
10

* The rotation cycle of target stocks depends on the composition of tree species, the specific area and the
purpose of the timber, but it is at least 20 years in all cases.

Amount of the premium to cover loss of income
Premium (€/ha/year)
Arable-lands and other
Grasslands (meadows, pastures)
cultivation categories
Beneficiary categories
less favoured

Average

less favoured

average

areas
Farmers and associations thereof
EUR/ha/year
Any other private law persons
EUR/ha/year

187,93

46,97

Data concerning classification as “less favoured”
or “average” shall be determined on the basis of the
classification of the parcel identification block.
In view of the fact that direct area-based payments will affect income levels in 2005, the amounts
of support (as regards newly established afforestation projects) shall have to be reviewed on the basis
of the variation of incomes in 2005.
Source:
1. Council Regulation (EC) no 1257/1999 on support
for rural development, as amended by Council Regulation (EC) no 1783/2003

281,90

70,45

55,50

95,14

13,86

23,77

2. The application of the afforestation measure is connected not only to the obligations associated with
EU regulations but also to the implementation of
tasks prescribed in the following national legislation
3. Act No. CXIV of 1997 on the development of the
agri-economy
4. Act No. LIV of 1996 on forests and the protection
of forests
5. National Develoopment Plan of Hungary
6. National Rural Development Plan of Hungary
7. Agricultural and Rural Development of Hungary
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FOREIGN TRADE OF HERBS IN HUNGARY IN 1997-2003
Kharsijeva Fatima – University, Hungary
Papp Levente - Ministry of Agriculture and Rural Development, Hungary
Introduction
The forecasts, concerning the future structural
development in agriculture, unequivocally emphasize,
that it is expected the growth of demand for the
food additives prepared on medical grasses, herbs
and other products of special applicability. Use of
natural vegetative substances in herbal medicine,
aromatherapy, the medicinal industry, the food-processing industry and other branches of manufacture
by calculations in the further also will extend. From
the point of view of demand it is possible to allocate
three regions in the Europe: the group of the countries which is focused on consumption, the second
one specializing on manufacture and consumption and
the third group is first of all focused on manufacture.
The European countries first of all concern to
the countries which are focused on consumption, compelled to import as here there is a significant consumption, and the production of the basic materials
(collecting and cultivation) practically is not present,
or in comparison with use is carried out in the minimal size. Among these countries there are the countries possessing in significant economic potential,
such countries as Germany, the Great Britain, Sweden, Switzerland, Norway, Finland, Belgium.
In the Europe among the countries which are
engaged both production, and consumption, there are
countries with extensive internal cultivation and consumption, they constantly or from time to time realize a part of the goods in the world market. Among

these countries it is necessary to note France, Holland, Italy, Spain, Portugal, Turkey.
First of all the former socialist countries, where
there are necessary conditions for cultivation medicinal and oil (flying oils) plants, are engaged manufacture and expansion of export.
Considering the conditions dictated by the international market, expansion of manufacture of the
branch is possible with use of modern technology and
the competitive prices. From the analysis of market
position and the Hungarian structure of production
follows, that productive expansion of export is possible by various ways (differentiated) at different
groups of the countries.
In the report I shall show tendencies of foreign
trade in the Hungarian market of herbs in 1997-2003.
We shall familiarize with the Hungarian market of
herbs by means of the data showing the production,
export-import, and also having shown the basic competitors on export.
In my order there are data on the Hungarian
export and realization of collected and grown up kinds
of herbs only since 1999-2001.
(I would like to notice, that the tables appeared
in the report contain the approximated data.)
Foreign trade of herbs in Hungary
For foreign trade of the Hungarian herbs strong
fluctuation is characteristic in 1997-2003. The foreign trade turnover (monetary turn) is shown in figure 1, and the quantity turnover is shown in figure 2.
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Figure 1. Tendencies in foreign trade of the Hungarian herbs (HS 1211) in 1997-2003 (thousand USDs)
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Figure 2. Tendencies in foreign trade of the Hungarian herbs (HS 1211) in 1997-2003 (Thousand kgs )
We see strong fluctuation of a turn both in export, and in import. Last years the average turn of
import has made 2,5-3 million dollars that makes
about 1000 tons. The export turn which has been
carried out for the considered period has made 6
million dollars, that is about 3500 tons.
Outstanding year in export is 1998 when export has made 9 million dollars and realized more than
6000 tons. In import this year is 1999 when 4 million import has almost reached the quantity in 3000
tons.
Comparison of total volume (net) and value
shows, that in import in considered years there were
significant changes in the prices and structure. Import of a sweet root and a ginseng is rather small
and strongly change between a category of herbs. It
is possible to notice, that in several years there is
absolutely no import of these products, what it is
possible to draw a conclusion, that purchases carried out by a principle ad-hoc obviously correspond
to demand.
By the HS- nomenclature herbs concern to basic group HS 1211, which in due time is subdivided
into a sweet root (HS-121110), a ginseng (HS121120) and other herbs (HS-121190). However to
herbs also carry green tea (HS-090210 and HS090220) in various sorting out (less than three kg or
more).
However the basic part of export and import of
herbs is made by so-called group of other herbs, the
turn of a sweet root, a ginseng and green tea is not
significant. (1,2,3,4 figures well show the mentioned)
Trade of herbs is the vigorous activity for Hungary, in considered years export considerably exceeds

import. All export of herbs is carried out within the
limits of group of so-called other herbs (HS121190),
a turn change, in 1998 having reached a maximum,
in 2000 reaches a minimum and after that constantly
grows. In 2000 export of herbs hardly exceeded
four million dollars (2,7 million tons) that makes the
least value for the considered period, and it is much
less, than in 1998 when export was nine millions
dollars (six tons). It is necessary to note, that in 2002
and 2003 export has considerably grown from 5000
dollars up to 6900 dollars, however the quantity remained practically the same (in 2002 2800 tons, in
2003 3000 tons).
Import
The structure of interrelations of import of the
Hungarian medicinal grasses multilateral, practically
each region concerns to the basic suppliers (3-4 figures).
Per 2003 as well as the last years more than
half of import arrived from the European countries
(EU+CEFTA), 1/3 part of import arrived from the
Asian, African and American continents. It is interesting, that among the other countries the European
countries which cannot be ranked neither as the countries of the European union, nor to CEFTA or EFTA
countries, such countries as Albania, Yugoslavia,
Turkey are the important countries from the point of
view of import. From the point of view of total volume the most significant countries are (5 figure):
Spain (17,9 %, being stagnation), Romania (15,1 %,
increasing), Bulgaria (12 %, increasing), Germany
(10,5 %, being stagnation), Yugoslavia (7,4 %, being stagnation).
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Figure 3. Quantitative structure of import of the
Hungarian herbs (HS 121190) in 2003
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Figure 4. Monetary structure of import of the
Hungarian herbs (HS 121190) in 2003
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Figure 5. Quantitative structure of import of the Hungarian herbs (HS 121190) in 2003
From the point of view of the monetary income
there is the following order (6 figure): Spain (21,6
%), Germany (13,7 %), China (8,4 %, increasing),
Romania (5,2 %,), Yugoslavia (4,3 %), Turkey (4,2
%, increasing), the USA (3,9 %, decreasing), Poland

(3,7 %, increasing), Bulgaria (3,7 %, increasing),
Albania (3,5 %, increasing).
Last years import from Austria, the USA,
Croatia and India has strongly decreased.
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Figure 6. Monetary structure of import of the Hungarian herbs (HS 121190) in 2003
Export
The most part of export of the Hungarian herbs
(per 2003 more than 95 %) goes on the European
markets. Except for the countries of the Europe among

the CEFTA
countries
2,6%

fifteen largest ex-malt liquors Japan appears only,
whose share makes less than 1 %. (Regional division
by quantity and the received income is shown in figures 7 and 8.)
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countries
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Figure 7. Quantitative structure of export of the
Hungarian herbs (HS121190) in 2003

The EU
countries
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Figure 8. Structure of the monetary income of
export of herbs (HS121190) in 2003
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The most important markets for the Hungarian
export are all up to one country of the European
Union. In 2003 the most significant countries for
export from the point of view of total volume were

(figure 9): Germany (44,1 %, being stagnation), Austria (18,9 %, increasing), Italy (14,2 %, being stagnation), Spain (7,1 %, decreasing), Switzerland
(4,7%, decreasing), Croatia (3 %, decreasing).

Other
8%

Croatia 3%

Sw itzerland
4,7%
Germany
44,1%
Spain
7,1%

Italy 14,2%

Austria
18,9%

Figure 9. Quantitative structure of export of the Hungarian herbs (HS121190) in 2003
From the point of view of the monetary income
the most significant countries are Germany (35,6 %),
Spain (19,7 %), Austria (11,5 %), Italy (10 %), Hol-

Croatia
2,7%

France
2,1%

land (4,8 %), Switzerland (4 %), Croatia (2,7 %),
France (2,1 %). (Figure 10)

Other
9,6%

Germany
35,6%

Sw itzerland
4%
Holland
4,8%
Italy
10%

Austria
11,5%

Spain
19,7%

Figure 10. Structure of the monetary income of export of herbs (HS121190) in 2003
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At comparison of total volume and the received
income is evident, that from the point of view of
total volume Spain is on 4 place, and from the point
of view of the received income on 2 place among
the countries of the Hungarian export. The situation
is similar to Holland where the volume makes 1,4 %,
and the received income of export is 4,8 %.
Taking in attention of 2002-2003 it is possible
to note, that the volume of export to Switzerland
and to France decreased, however the received income increased, it speaks first of all about the change
of structure of the exported goods, and also about
the change of the world prices for herbs.
Among the countries which are worthy markets (borrowing 1-4 %), there are the members of
EU (for example France, Holland, Sweden), and also
the Middle Easten European countries (Croatia,
Slovakia, Romania and the Czech Republic).
Unfortunately, concerning to Middle Easten region and developing countries we have no detailed
data, but in the indirect way we can draw a conclusion who are the present competitors of the Hungarian ex-malt liquors in the important markets for Hungarians. About it data inform on import of the European Union (and also other developed countries), for
each country of Middle Easten European region these
markets have defining value.
Using the tables prepared by the Chamber of
commerce on herbs, by means of data for 1999 and
2001 we can track formation of export of some
grown up and collected herbs.
As it is possible to find in the table data on realization in territory of Hungary, we can easily establish, what herbs use the raised export, and also, that
the most part of internal production goes on export.

Almost for each collected kind it is characteristic,
and as to grown up kinds among them for example in
case of an anise, savory, balm, sweet caraway seeds
or kitchen caraway seeds it is possible to observe,
that export considerably exceeds internal realization.
Among the three dozens major herbs appearing
in the table, is nine which have received development in export for last three years. Such plants are
for example savory, balm, sweet caraway seeds,
thyme, marjoram, and among collected kinds yarrow,
wormwood, and also a black elder. Alongside with it
there are seven herbs which export has considerably
decreased. For example such as a camomile, dill,
coriander, Silybum marianum (or Carduus marianum),
and among collected kinds Centaurium minus,
goatweed (Hypericum) or Chelidonium majus. In case
of other herbs the turn is stable or change.
In case of all five herbs annual export makes
more than 100 tons. Those are for example sweet
caraway seeds, kitchen caraway seeds, hip, a field
horsetail and conker (horse chestnut). In case of an
anise, golden-rod, yarrow, nettle, mistletoe and a
black elder the size of annual export changed from
50 up to 100 tons in 2001.
As in the table there are also data concerning
to production of some kinds of herbs, we can establish, that in case of what kinds decrease in export
was result of decrease in production, and as far as
possible reduction in demand for a foreign market.
Naturally both of a variants are possible simultaneously in the event when the changes of production
depend on a market demand. In any case for these
kinds of herbs it is characteristic, that there where
stage-by-stage decrease in export has followed, there
the production will definitely decrease.

Import of herbs and green tea in Hungary
(thousand dollars)
HSnumber
090210

090220
1211
121110
121120
121190

The name
Green tea,
less than 3
kg
Green tea,
more than 3
kg
Herbs
Sweet root
Ginseng
Other herbs

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

13

25

61

69

43

171

164

297

288

319

469

3

1

-

9

10

51

130

128

181

172

254

3392
5
223
3164

4282
2091

2170
3
54
2111

2336
2152

2784
132
19
2633

2426
16
27
2384

4055
4045

2376
29
6
2341

2674
22
23
2629

2850
17
64
2769

3173
20
95
3058

Source: OECD ITCS; AKI (Agrarian-economic Research Institute)
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Import of herbs and green tea in Hungary
(Thousand kgs)
HSnumber
090210

090220
1211
121110
121120
121190

The name
Green tea,
less than
3 kg
Green tea,
more
than 3 kg
Herbs
Sweet root
Ginseng
Other
herbs

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

15

3

7

13

12

28

61

116

119

103

69

1

0

-

6

1

19

88

102

127

124

161

841
4
61

954
-

821
1
25

687
-

1075
41
1

1191
3
3

2881
-

1057
5
1

1010
16
1

987
3
2

989
2
4

776

944

795

655

1034

1186

2879

1051

993

982

983

Source: OECD ITCS; AKI (Agrarian-economic Research Institute)

Export of herbs and green tea in Hungary
(Thousand dollars)
HSnumber
090210

090220
1211
121110
121120
121190

The name
Green tea,
less than
3 kg
Green tea,
more than
3 kg
Herbs
Sweet root
Ginseng
Other
herbs

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

9

83

59

41

-

68

149

316

307

502

1072

26

87

-

-

-

1

1

0

0

3,5

7

6870
-

7361
-

8236
-

7417
-

6896
-

9030
-

5734
-

4389
0,4

4484
0,3

5026
0,3

6873
22

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0

0,2

2,4

n.a.

n.a.

8218

7277

n.a.

9029

n.a.

4388

4484

5026

6849

Source: OECD ITCS; AKI (Agrarian-economic Research Institute)

Export of herbs and green tea in Hungary
(Thousand kgs)
HSnumber
090210

090220
1211
121110
121120
121190

The name
Green tea,
less than
3 kg
Green tea,
more
than 3 kg
Herbs
Sweet root
Ginseng
Other
herbs

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

22

6

8

5

-

3

17

53

50

91

127

1

8

-

-

-

0

0

0

0

0,5

2

6330
-

5045
-

5375
-

4132
-

4109
-

6170
-

3549
-

2783
0

2530
0

2814
0

3024
11,5

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

n.a.

n.a.

5351

4075

4105

6168

3549

2774

2530

2814

3012

Source: OECD ITCS; AKI (Agrarian-economic Research Institute)
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Structure of import of herbs (HS 1211) in Hungary

1997
Country/
Region

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

In total in
the world
From them
the EU
country
Germany
Spain
Austria
Italy
Holland
Switzerlan
d
Sweden
Croatia
France
The Czech
Republic
Slovak
Republic
Great
Britain
Denmark
Japan
Romania
In total
first 15
countries:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Tho
Tho Thou Tho Thou Tho Thou Tho Thou Tho Thou Tho
Thou
Thou
usan
usa sand usa sand usa sand usa sand usa sand usa
sand
sand
d
nd USD nd USD nd USD nd USD nd USD nd
USDs
USDs
s
kgs
s
kgs
s
kgs
s
kgs
s
kgs
kgs
kgs
6895 4107 9029 6168 5732 3549 4389 2783 4484 2530 5026 2814 6873 3024
6060 3642 8012 5799 5116 3254 3639 2232 3943 2246 4299 2419 6104 2707
3946 2152 5050 3162 3656 2295 2077 1489 1541 1231 1838 1366 2460 1340
291 312 372 407 135 225 612
92 1387 235 1490 303 1346 213
535 517 1642 1859 442 239 394 299 423 351 227 155 790 570
640 344 417 160 488 329 212 181 323 298 460 476 684 428
150 106 112
83
49
56
87
54
19
15
34
23 327
43
407

145

307

98
79
297

17
40
108

124
70
248

90

62

69

102

175

66

211

133

203

140

237

151

277

141

27
73
36 116
88 212

3
55
85

56
134
164

2
61
99

13
104
153

1
47
78

84
204
116

11
133
67

259
182
143

46
91
48

77

48

61

38

48

40

45

37

61

22

84

34

62

258

46

72

42

60

33

27

12

48

24

84

25

61

21

46

12

51

14

32

11

74

30

47

16

48

13

0
0
21

0
0
6

0
4
198

0
2
52

0
3
71

0
2
18

1
3
57

0
2
23

0
18
34

0
4
16

0
22
7

0
6
3

46
40
21

5
10
6

6684 3892 8925 6084 5604 3467 4148 2519 4364 2495 4875 2756 6791 3013

Source: AKI, (Agrarian-economic Research Institute), 2005
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Structure of export of herbs (HS 1211) in Hungary

1997
Country/
Region

1
2
3
4
5

In total in
the world
From
them the EU
country (15)
Spain
Germany
China
Romania
Yugoslavia

6

Turkey

7
8
9
10
11
12
13
14
15

USA
Poland
Bulgaria
Albania
Morocco
Egypt
Italy
Israel
Sudan
In total first
15
countries:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Tho
Tho
Th
Th
Tho
usan Thous Thous Thou usan Thous Thous
Thous Thou Thou
Thou
ous
ous
usa
and
sand sand
sand
d
and and sand d
and
and
and
and
nd
USDs kgs USDs
USDs
USD kgs USDs kgs USD
kgs USDs
kgs
kgs
kgs
s
s
278
405
105
1075 2426 1191
2881 2376
2674 1010 2850 987 3173 989
5
7
7
102
6

692,5

29
683
28
108
0

804 681,6

702 2520,5

757

514

1190

9
245
11
109
0

20
511
35
54
13

3
143
14
52
6

5
119
15
27
38

297
260
75
51
21

115
101
26
64
9

611
323
85
80
41

231
101
33
58
44

71

23

23

9

1996

45

14

35

17

67

26

130

154
86
256
83
24
579
144
73
44

100
35
176
14
8
139
20
5
16

334
21
95
101
16
262
74
0
38

110
6
61
20
5
55
9
0
13

22
360
34
26
46
197
6
292
83
162
100
15
53
55
0
54

27
27
154
40
6
20
13
0
22

445
34
103
23
14
81
55
0
43

80
13
96
21
7
34
6
0
20

324
36
66
35
17
57
50
19
14

19
13
77
22
7
22
6
3
7

370
49
80
63
15
29
55
36
38

23
19
81
24
7
15
5
4
16

120
8
115 30
113 119
107 17
98 24
95 45
69
5
59
6
59 17

236
2

910

1597

506

2509

1547

606

1793

327
8

Source: AKI, (Agrarian-economic Research Institute), 2005

795 1187 780 1244 750
532 176
370 116
204 34
113 91
143 106

660 176
445 104
341 51
158 149
132 73
38

660 2164 743 2701 862
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Production of grown up and collected herbs in territory of Hungary, internal realization and export
(thousand kgs)

PROD
Angelica
Anise
Basil
Savory
Peppermint
Balm
Sweet caraway
seeds
Thyme
Camomile
Dill
Kitchen caraway
seeds
Coriander
Marygold
Lovage-spice
(condiment)
Lavender
Valerian
Marjoram
Silybum marianum
(Carduus
marianum)
Malva sylvestris
ssp. Mauritiana
Agrimony
Golgen-rod
Yarrow
Nettle
Hip
Mistletoe
Wormwood
Black elder
Hawthorn (may)
Dandelion
Lime (linder)
Centaurium minus
Field horsetail
Goatweed
Conker (horse
chestnut)
Chelidonium
majus

1999
INTER

2000
EXP PROD INTER
The grown up kind
25
28
10
10
250
20
0
15
12
14
35
8
0
14
12
23
55
8

80
55
15
45
12
60

10
20
12
8
12
8

700

120

360

500

35
120
180

20
40
45

8
120
90

1000

140

550
8

EXP

PROD

2001
INTER

EXP

25
180
0
14
0
23

50
90
15
70
45
32

50
32
20
20
20
7

25
75
0
35
20
33

100

350

100

120

400

35
40
150

20
30
45

8
85
60

35
150
100

20
40
45

15
11
40

630

600

120

450

440

240

500

130
14

280
0

350
8

110
14

210
0

130
5

120
14

40
0.4

60

10

12

35

10

12

60

1.8

12

10
55
70

8
25
25

0
20
5

9
40
55

8
25
25

0
20
5

12
40
70

12
25
25

0
20
25

550

80

290

400

80

290

100

90

29

15

5

10

12

5

10

6

6

12

30
55
65
12
180
50
30
40
35
45
35
40
145
60

5
5
11
20
40
8
5
10
10
5
20
8
30
15

collected kind
25
25
50
55
44
55
85
85
170
210
42
45
20
25
30
40
25
25
40
35
20
30
30
15
125
85
85
25

5
5
11
20
40
8
5
10
8
5
20
5
30
5

25
50
44
85
170
30
20
30
15
40
20
15
50
25

25
50
50
85
220
60
30
60
20
30
35
5
75
5

5
5
11
20
40
8
5
10
10
5
20
18
30
15

25
50
50
85
170
52
25
60
25
40
20
3.5
125
8.5

150

10

180

120

10

180

190

10

180

45

5

42

25

5

20

10

5

4.2

The remark: PROD= production, INTER =internal realization, EXP = export
Source: Chamber of commerce on herbs
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It is rewarding to analyse, in what countries
are the most running some kinds of the Hungarian
herbs, what medicinal herbs appear in import of some
countries and in what parities.
Competitors
Competitiveness of the Hungarian herbs from
the end of 90-s’ years gradually spoiled in comparison with its east-European competitors. The greatest competitor is Poland. The Polish herbs appear in
the market under such low price, and the Hungarian
suppliers are not capable to receive the basic material under such price, thus for the Hungarian manufacturers and collectors there is economically not
favourable this activity. The situation is similar to
the Yugoslavian countries-descendants. In this territory after the termination of the Balkan war cheap
export has begun again. Last years it is probable the
most important reason of decrease in the production
and export. As an explanation of cheap Polish export
can serve subsidies for manufacturers though we
cannot prove their existence.
All a greater competition is made by Bulgaria
and Romania. Both countries grow up plants in good
climatic conditions. Alongside with grown up herbs
number and quantity of collected wild kinds is also
considerable.
Strategy
At a formulation of export strategy I have applied division of the countries on the groups(made in
introduction), on this division from the point of view
of demand there are three brightly allocated regions
in the Europe.
In the Southern European countries focused on
consumption (Germany, England, Switzerland, the
Scandinavian countries, etc.) real alternative for the
short-term period is represented in expansion of export of the basic material. First of all can be increased
export of the qualitative medical products. The im-

portant criterion is that the price for medical products was competitive in comparison with the prices
of developing countries. It is possible the smaller turn
of the goods of excellent quality. In this respect qualitative parameters and the prices of the western
manufacturers are authoritative. On the long-term
period expansion of export of goods with higher degree of processing is desirable. However for this purpose it is necessary concentration of internal sources
of development, modernization of “know-how”, a
putting in order of system of delivery of sanctions to
manufacture of the goods. Without it export of goods
with higher degree of processing to the western countries remains only illusion.
In the countries for which it is characteristic
both production and consumption (France, Holland,
Spain, Italy, etc.), on the short-term period first of
all there is represented an opportunity of expansion
of export of the basic material of average quality (in
comparison with the prices of developing countries
the goods of average quality can be sold under rather
low price). These countries make the goods of high
quality, and thus only in case of shortage of the goods
import is carried out. On the long-term period it is
expedient export of the fitomedicines with high degree of processing. The condition for this purpose is
similar with above written.
In the countries focused on export, on manufacture of medicines (CIS countries, Poland, Czechia,
Slovakia, Romania, Bulgaria, etc.) manufacture of
medicinal and oil plants, and also primary processing
of a vegetative biomass (possible absent elements
are rather quickly made) occur. Thus in these countries (exception in case of shortages) it is not expected significant Hungarian export. Export activity
can be expanded in two directions. On the short-term
period it is possible to expand export of the medicinal goods, fitocosmetics. On the intermediate term
period it is necessary to analyse, that is it possible to
adjust again previous (concerning a plenty) export of
herbs.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

IMPACTS OF WTO AGREEMENTS ON GLOBAL AGRICULTURAL TRADE
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Péter Pálinkás - School of Economics and Social Sciences
“Szent István” University, Gödöllõ, Hungary
ABSTRACT
Trade liberalization is one of the most important tendencies of today’s global economy. It is almost impossible for
any countries to avoid its effects. By diminishing trade barriers like tariffs and quotas the markets of each country gets
more and more opened for other countries’ producers. Liberalized trade helps to improve the economic performance of
countries but it also can cause serious socio – economic problems that can have heavy impacts on the future chances
of nations regarding national and global economic aspects and sustainable development.
One of the most significant contributory institutions to globalized trade is the World Trade Organization (WTO)
whose main objective is to provide an international forum for nations to set up common strategies and agreements on
fostering free international trade and to give the opportunity to countries to settle the occurrent trade disputes within an
institutional framework. However many countries have criticized the WTO as they think it is beneficial only for the
developed countries because they can gain access to more markets but they are able to protect their own internal
markets and producers even if the WTO should provide equal circumstances to all countries.
One part of the paper deals with the impacts of the Agreement on Agriculture established by the Uruguay Round
agreements in Marrakech in 1994. The Agreement has brought serious changes in agricultural trade worldwide and the
WTO has managed to work out a consensus among the member states on the fields of market access, export subsidies
and domestic support. Another part of the paper examines the results of the next WTO round which started in Doha,
Quatar in 2000. Its main objective is to continue the deepening of free trade around the world.
The main objective of the paper is to reveal the positive and negative impacts of the WTO agreements by their
examination. The paper deals with the fields of global agricultural trade and sustainable development with special
regard to the developing countries.
Key words: trade liberalization, WTO, globalization, sustainable development

I. The WTO Agreement on Agriculture (AoA)
The Agreement on Agriculture was signed in
Marrakech in 1994 and came into effect in 1995.
The Agreement had the clear objective of create a
less distorted agricultural trade among the member
nations. The main areas of negotiations and reforms
were: domestic agricultural support, market access
and export subsidies.
The agriculture is probably the most problematic field of negotiations as developed members like
the EU, USA and Japan have highly subsidized agricultural system and they want to protect their producers and markets from cheap imports. On the other
hand, country groups like the Cairns Group (including Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Canada, Chile,

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Paraguay, Philippines, South Africa, Thailand and Uruguay) want to fully liberalize
agricultural trade as they have just a small level of
subsidies or do not have at all. For their interests
protectionism in the most developed countries (USA,
Japan, EU) makes it quite difficult to embark on their
markets. Developing countries, accounting for the
80% of WTO membership fight for abolishment of
protectionist measures.
Least developed countries do not have to make
commitments to reduce tariffs or subsidies. The base
level for tariff cuts was the bound rate before 1 January 1995; or, for unbound tariffs, the actual rate
charged in September 1986 when the Uruguay Round

Table 1. The AoA includes the following measures
Table 1.
Tariffs
average cut for all agricultural products
minimum cut per product
Domestic support
total AMS cuts for sector (base period: 1986-88)
Exports
value of subsidies
subsidized quantities (base period: 1986-90)
Source: www.wto.org

Developed
countries
6 years: 1995-2000

Developing
countries
10 years: 1995-2004

-36%
-15%

-24%
-10%

-20%

-13%

-36%
-21%

-24%
-14%
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began. The other figures were targets used to calculate countries’ legally-binding “schedules” of commitments. AMS is for Aggregate Method of Support,
the calculation of support for agriculture.
A separate agreement was signed on import
limitations based on health concerns (Agreement on
the Application of Sanitary Phytosanitary Measures).
The AoA also prescribed a “minimum access”
for all agricultural products. Import possibilities (tariff quotas1 ) had to be provided in the 3% of the domestic consumption and it had to achieve 5% until
the end of the implementation period. Domestic support measures were overseen and put into different
categories, so called “boxes”, depending on how trade
distorting a measure is (amber, green and blue boxes).
The so called “de minimis” principle was also implemented, which is as follows. Product specific subsidies were not to decrease if their aggregate level did
not exceed the 5% of the production value of the
given product (10% in the case of developing countries). Non-product-specific domestic subsidies were
also not to decrease if they did not exceed the 5%
of total agricultural product value (10% in the case
of developing countries).
Taking into consideration the effects of the
Uruguay Round in the case of the European Union,
we can see that imposed challenges were relatively
easy to cope with for the Union as it had already
accomplished partly similar reforms in 1992. Regarding several products the EU was able to maintain more
or less the pre-Agreement levels of protection. Level
of EU’s AMS was lower than those laid down in AoA
because price subsidization was decreased during the
1992 Common Agricultural Policy (CAP) reform and
the implemented direct payments belong to the “blue
box”. They did not have to be decreased as they promote the reduction of agricultural production. New
market access commitments were easy to complete
as the level of market access was almost 5% in the
EU before the AoA. The main difficulty for EU was
the new rule on reduction of export subsidies. In order to meet this requirement the EU had to alter several Common Market Organizations (CMOs).
Developing countries and AoA
Rest of the developing countries could not utilize the opportunities created by the Uruguay Round
as they were underdeveloped in the aspect of agriculture, both in productivity, output and in resources.
The AoA set up a scenario for their farmers where
they had to compete with other producers from developed, rich countries both in export and in domestic markets. Developed countries had the economic
power to shift from price support to direct payments

that are exemptions from the „amber box” as there
are production-neutral (EU, US, Canada).
As it was mentioned before “de minimis” rule
was implemented for member states. On the other
hand, developing countries generally did not report
much or any trade distorting supports, so now they
are allowed to support their producers up to an even
relatively small low level compared to developed countries with high pre-Agreement level. Domestic support in developed countries remains high despite the
disciplines agreed in the AoA.
Export subsidy levels were capped and also reduced both in terms of value and volume. Countries
without previous export subsidies during the base
period were prohibited from providing them, except
for certain exemptions made for developing countries. Export subsidies have been reduced on several
products but they are still high especially in the case
of cereals, meat and dairy products. Another harm
caused by such subsidies is not just the distorting
effect on trade but also the destabilization of world
prices.
Before the AoA one of the main hindrances to
free trade was the existence of non-tariff trade barriers. In the Agreement decision was made to transform such barriers into bound tariffs (so called
“tariffication”) that are more transparent, easier to
monitor and both supply and demand sides can receive valid market signals. In many cases agricultural tariffs remain high and complex despite these
improvements. Various tariffs are widely used for
many products and also for the processed ones providing protection for domestic processors (e.g. fruits,
vegetables, oilseeds). Despite the new opportunities
created by tariff rate quotas only about 60-65 percent of the potential trade under tariff rate quotas
has actually occurred (data from FAO). Many countries that were under preferential agreements faced
the fact of the decreasing benefits of these agreements along the decline in general tariffs. At the same
time those countries that did not enjoy preferential
access to major markets have seen a modest benefit.
So called special safeguard (SSG) provisions
were made available for those countries that converted their non-tariff barriers fully to tariffs. The
SSG is available for a given country in the case of an
import surge or a serious fall in import prices. Under
SSG the country can increase tariffs to even a higher
level than the bound rates. Most developing countries did not shift to tariffs but chose another procedure but for that SSG can not be applied. It means
that many developing countries missed another option for protection in case of need. To countervail

1 Tariff quota: a certain amount of import that is not charged with tariffs.
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this deficiency several developing countries started
to raise their applied tariff rates but these still remain under bound rates.
In order to help improving the situation and perspectives of developing countries two forms of special and differential treatment were included in the
AoA. One of them is providing longer implementation of new rules in the affected countries and the
other one is the exemptions for certain kind of export subsidies. After the AoA came into effect it
turned out that these methods are insufficient for
developing countries and they need more help to cope
with occurring problems and to be able to improve
their agricultural sectors. The Agreement was also
supposed to result in better trade possibilities for
developing countries but this effect is still to come.
Although the AoA was not able to benefit for
all developing countries or result in the expected outcome of trade liberalization, export shares of countries without notable export subsidies have risen for
example in cereals or beef. Beside the evolution of
export it is important to add that the value of total
food import also increased 44% for developing countries and 21% for the developed nations.
Part of the distinguished treatment of developing countries is the Decision on Measures Concerning the Negative Effects of the Reform Programme
on Least-Developed and Net Food-Importing Developing Countries. It provided four response mechanisms in favour of helping these countries. The mechanisms are as follows: food aid, short-term financing
of normal levels of commercial imports, favourable
terms on agricultural export credits, and technical
and financial assistance to improve agricultural productivity. The Marrakech Decision recognized that
some countries might be adversely affected by the
reform process due to higher food prices and import
costs. Despite the essential need for such measures
the Decision has not been realized yet.
Problems of developing countries do not originate only from reforming the tariff regime but also
from agreements regulating additional issues. The
Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures (SPS) and the Agreement
on Technical Barriers to Trade (TBT) provide the opportunity for countries to apply measures necessary
to protect human, animal and plant life and health. It
can be carried out by setting up technical regulations and standards governing quality requirements
for food, packaging, marking and labelling, and national zoo and phytosanitary measures to protect
animal and plant life and health. Measures under SPS
have to be based in scientific principles and their use
has to be proved by suitable evidence.
Developing countries expressed concerns re-
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garding the potential of SPS and TBT measures to
restrict their exports. Their concern is based on two
reasons. First, they lack the technical and financial
capacity to fully participate in activities of international standard-setting bodies such as the Codex
Alimentarius Commission (CAC) and the International
Plant Protection Convention (IPPC). Second, they do
not have sufficient supplies that can meet stricter
standards adopted by developed countries. In many
countries standards are underdeveloped and it takes
more time and significant financial resources to implement those that are accepted by agreements in international trade.
Developing countries in the future have to face
a new situation where commodity prices are lower
and the only way of protection is bound tariffs. Increasing import can cause serious fallback in domestic agriculture both in production and competitiveness. For these reasons such countries are interested
in a kind of agricultural safeguard easier to apply.
II. The Doha Round
The second round of WTO started in Doha, the
capital of Qatar, in November 2001. According to
expectations this round will change the situation and
possibilities of developing countries.
Scope of negotiations is likely to be broadened
to issues like competition policy, international investment, intellectual property, electronic commerce and
informatics. Beside these closely trade related topics so called “non-trade concerns” are also discussed.
These are for example food safety, environmental
protection and animal protection. Developed countries force new issues to negotiate like environment,
labour and social concerns but developing countries
resist these issues as for them these are barriers to
their development. These conditions of the new round
make its outcome and time of end more uncertain.
For the European Union one of the most important issue is the question of non-trade concerns that
should get much more emphasis than ever before.
The USA represents a different approach since its
main objective is to make an agreement on just a
few highly important issues, e.g. agricultural subsidies, trade in services, labour issues and market access. The other powerful group, the Cairns Group
wants to achieve the absolute and comprehensive
trade liberalization but not all the members agree in
every case.
Developing countries also want to enforce their
interests especially by requesting special and differentiated treatment. They ask for freer market access for textile products, but on the other hand they
would like to have more indulgence in the case of
acting in contravention of copyrights. The EU is supporting the policy of developing countries while the
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USA disagrees. At the same time the USA wants to
achieve the involvement of sufficient labour standards that is opposed by developing countries as a
factor affecting their competitive advantages in a
negative way. These countries also disagree with the
standardization of environmental norms which they
see as a measure of protectionism from the side of
developed countries.
The following issues have been put on the Doha
agenda so far:
• Further reduction of industrial tariffs;
• Agricultural trade;
• Trade in services;
• Trade and environment;
• Trade and sustainable development;
• Competition rules and trade;
• Capital flow;
• Being in debts and trade;
• Technology transfer and trade.
In September 2003 a new Ministerial Conference was opened in Cancun, Mexico. The main objective of negotiations was to work out the next package of rules providing further liberalization of trade.
The conference ended without any considerable result, it was a failure in fact. One of its reasons was
the growing complexity and widening range of issues
to be debated. Growing number of members also
makes the achievement of agreements even more
difficult. The main reason of failure was the lack of
compromise (with developing “G21” countries led by
China, Brazil and India) on regulation of investments
and competition and in the field of public procurement and trade procedures.
Developing countries did not agree with reduction of tariffs for processed products and trade in
services as long as the EU and the USA does not
agree with the total elimination of agricultural subsidies. Many developing countries have only a few products for export and they think that they do not get
suitable compensation for opening their markets from
the developed countries. Some preferences have been
offered to them but these can easily lose from their
values because of other issues like environmental
protection, animal welfare, sanitary and phytosanitary
and food safety standards.
Finally, on the 1st of August 2004 147 members of the WTO signed the General Council’s decision, the so called “July package”, in which the member states committed themselves to continue the
Doha Development Agenda (DDA) and they agreed
on the frames of agricultural trade liberalization.
Countries agreed on diminishing the majority of
trade distorting domestic supports. Such subsidies
would be decreased by 20% in the first year of
implementation period. Countries with more domes-
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tic support should diminish them to a higher extent.
Possibilities caused by “de minimis” would be limited
and subsidies connected to production limitations
(“blue box”) would be capped at 5% of total agricultural production. “Green box” subsidies would not be
modified.
The EU succeeded in achieving that all export
subsidies are equally treated. Preferential EU export
subsidy constructions should be altered to avoid the
highly supportive methods of current subsidy types.
Food aids to countries in need will be supplied but
they can not be used for commercial purposes and
only free food aids will be negotiated.
Easier market access would be provided by the
reduction of tariffs and increasing tariff quotas. Diminishing of tariffs would be accomplished in a way
that higher tariffs would be decreased to a higher
extent than lower level tariffs. On the other hand,
“sensitive products” would be taken into consideration and these could be appointed by each country.
According to the decision developing counties
would be under “special and differentiated treatment”
which includes the followings:
1. longer implementation period at all issues;
2. lower commitments in subsidy and tariff reductions;
3. lower level in providing market access in the
case of their sensitive products;
4. full liberalization regarding tropical products;
5. taking the degradation of trade preferences
into account;
6. least developed countries do not have any
commitment for tariff and subsidy reduction;
7. products of least developed countries exported to developed countries should be free of tariffs and tariff quotas (the EU already fulfilled this point
by providing unlimited market access for products of
49 least developed counties except for arms).
III. Additional effects of trade liberalization
According to the studies made by Weisbrot
and Baker the liberalization of trade by developed
countries is not a sufficient method for developing
countries to improve their current situations. These
countries also have to diminish their trade barriers
but both directions of liberalization (export and
import) should in balance in order to result in a
better situation.
Recent studies also call attention to other problems of trade liberalization. In case of diminishing
tariffs the government loses a certain part of its revenues that for example accounts for 10-30% of state
revenues in many developing countries. It is most
likely that such countries would collect new kinds of
tax that would lead to a more distorting system.
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Collecting alternative taxes would harm the domestic economy as it would be probably raised from domestic market actors like companies. Increased taxes
means additional financial burden for companies that
cause a decline in their competitive advantages.
In some sectors where trade liberalization leads
to the withdrawal of actors, unemployed labour
should be placed in other sectors. The difficulty of
this phenomenon lies in that it takes a long time for
labour and the economy to adjust to the new situation, so quick liberalization causes social problems.
Many developing countries would use different
kinds of technology and copyrighted or patented products to improve their economies or social welfares.
Rest of the developing countries would pay much
more for necessary licenses and copyright because
of such rules and it makes their situation even more
difficult as they have to transfer a high proportion of
their incomes to developed countries that own the
copyrights and patents. From the part of developed
countries it is a way of protectionism contradicting
liberalization principles.
There is an additional cost for the majority of
developing countries. They have to keep their foreign reserve holdings high to stabilize their currencies in international financial markets. If they rather
invest this capital or at least a certain part of it in
their domestic economies they would be able to improve their situation.
Some analyses (Weisbrot and Baker, 2002)
show that acquittance from the need of high foreign
reserve holdings and patent and copyright rules could
benefit as much or even more for developing countries than trade liberalization.
IV. Trade, environment and sustainable development
The linkage between trade and environment is
based on the fact that every products traded on the
markets are made by the utilization of natural resources (e.g. land, ores). The production of products
under unfavourable circumstances, when for example
a country wants to produce everything by itself, leads
to greater damage to nature than to import products
from countries where the given products are produced at a smaller environmental cost. Of course a
large proportion of damage depends on the applied
technology.
Trade can help countries as increased incomes
can be used for taking actions to preserve environment (e.g. investing in environment friendly technology). On the other hand, environmental aspects can
also be used for the basis of market protection. Some
developed countries enforce the environmental standards for imports from poorer countries that do not
have the possibility to produce products in the re-
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quired way. By this developed countries can protect
their markets and producers involved in the production of the given commodity.
The concept of sustainable development and
agriculture represents the way that commodities
should be produced by the less damage and change
in the state of the environment. For this different
measures can be applied like using less harmful fertilizers and pesticides or not using them at all. Developed regions like the European Union are moving to
this direction as they have the technical and financial means to do so. On the other hand, developing
countries do not have the same means available because of the state of their development. For them
the first priority is for example to produce enough
food no matter how. In this case they can not afford
expensive but environmental friendly methods of production. To expect them to do so is simply not fair.
Regarding the current global situation of environment and the applied methods of production and
international trade regimes, we have to see that
change is essential. Developing countries represent
not just the majority of the world’s population but
also essential natural resources.
Today’s tendency shows that responsible and
increased protection of the environment is the “luxury
of the rich”. At the same time we have to admit that
sustainable development that is sustainable for the
whole world requires global cooperation. The rich who
gained a lot in the past by exploiting underdeveloped
regions should help the poor to move to a better direction without jeopardizing their secure supply of
food and other essential products.
Nowadays, the only international organization
that could make a change on a global scale is the
WTO. It should impose compulsory rules for its members on the issue of environmental protection and
sustainable development and work out the appropriate mechanisms for helping the developing countries
by increased involvement of the developed. It makes
it essential to treat social and environmental issues
more seriously and cut back the influence of corporate interests on global issues.
V. Conclusions and recommendations
The WTO Agreement in Agriculture (AoA) was
the first multilateral agreement on agriculture under
the aegis of the organization. Reviewing the results
of the AoA, they were different for the developed
and the developing countries.
Developed countries preserved the majority of
their domestic supportive measures and could maintain protectionist trade regimes. They also reformed
their domestic subsidies to avoid their inclusion to
the “amber box”. They had to give up some of their
trade distorting instruments of protectionism up to a
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certain extent but these changes left enough space
for maneuvers in agricultural and trade policy making. Majority of new rules and measures provided
equal opportunities for member states theoretically
(e.g. SPS and TBT) but developing countries are more
or less excluded from benefits caused by these circumstances as they do not have the sufficient technical and financial background to have influence in
setting up new rules. These disparities should lead to
reforms based on practical experiences.
Concessions made for developing countries have
been realized in certain issues like longer implementation periods of rules on key areas such as
tariffication. These rules were equally obligatory for
all states but developed countries has greater experience in managing sophisticated domestic subsidies
and they also started the liberalization at a higher
level of protection. Developing countries could not
benefit from concessions as the new rules were
favourable for those who had to decrease protection
from a high level, so they still have considerable opportunity to support their own markets.
New rounds of trade liberalization should pay
attention to the difference between developed and
developing countries. More precise and comprehensive calculations and economic models should be carried out in order to reveal the effects of liberalization as actual methods used by main international
organizations are not effective enough. Comprehensive mid-term reviews should be done during implementation and negative effects should be compensated if possible.
International organizations operating in fields
affected by trade liberalization (e.g. WTO, WHO,
FAO, IMF, World Bank) should cooperate to discuss
the effects resulting from new steps of trade liberalization. According to these analyses corrections
should be done. Development plans should be done
for developing countries to help them in utilizing opportunities offered by liberalization and for developed
countries to find out how they can be interested in
the close up of developing countries and in the assistance in adaptation of environment friendly methods
of production.
Wider range of NGOs2 and independent institutions (e.g. universities) should be involved into planning. They could promote the social and environmental aspects and contribute to balancing the corporate influence in the WTO.
Developed countries went beyond the strictly
economic aspects of agricultural trade liberalization
and they involved the so called “non-trade concerns”
into negotiations. These are sensitive issues in WTO
as they promote environmental protection that is
2 NGO: Non-Governmental Organization

common interest for the whole world but economic
and political aspects differ. Developing countries are
worrying because “non-trade concerns” make their
exports to developed countries more difficult as they
are not able to produce large quantities of products
that fulfill all environmental rules.
Developed countries should devote both financial and technical support to these countries especially because many of the important natural resources (tropical forests, biodiversity) are situated
in developing regions of the world.
A kind of support could be the remission of copyright and patent costs for environmental friendly technologies and equipment in the case of environmentally most sensitive products. Developed countries
could also help the developing ones by easier and
cheaper knowledge transfer. In such cases developed
countries could expect imported products to meet
their environmental standards.
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ABSTRACT
Sustainable development of food safety is a new issue on the global agenda. Food safety has always been of
importance for the survival of humans. Sustainable development in food production and handling has not yet been
subject to extensive international discussion.
There exist sound conditions for sustainable food production, from environmental, safety, social and economic standpoints. Producers realize that it is important to maintain and develop food safety in a sustainable direction. This is not only
important for the country’s domestic market, but also for international trade.
Modern consumers demand safe, natural, untreated, high quality, and wholesome food products, within the framework
of sustainable development. The search for an economically feasible combination of all these issues is a major challenge for
the food industry in the 21st century, and can only be attained by safeguarding the food chain „from farm to fork”. New
challenges to the safety of the food supply require new strategies for evaluating and managing food safety risks.
A key element of the on-going implementation of the FAO/WHO Risk Analysis framework and principles is Microbiological Risk Assessment. Quantitative Microbiological Risk Assessment (QMRA) offers a framework for predicting the impact
of changes and trends on the provision of safe food. QMRA models facilitate the evaluation of active or passive changes in how
foods are produced, processed, distributed, and consumed. QMRA consists of four steps: hazard identification, exposure
assessment, dose-response assessment, and risk characterization. The knowledge in each step is combined to represent a
cause-and-effect chain from the prevalence and concentration of the pathogen to the probability and magnitude of health
effects. In risk assessment, risk consists of both the probability and impact of disease. In this way, risk reduction can be
achieved in either dimension—by reducing the probability of disease or by reducing its severity.
The overall objective of this Paper is the development and integration of QMRA modelling tools in the production of
some innovative Hungarian canned food, in one of the largest Hungarian canning industry, to enhance microbial food safety. I
have made hazard identification and exposure assessment. I have studied the processing of a “chicken with vegetables”
canned food and make a proposal for using quantitative risk assessment during sterilization.
Key words: sustainable development; food safety; risk assessment; canned food;

Introduction
Quality control and quality assurance in Hungarian agriculture and food industry are looking back
to a past of more than a hundred years. Due to the
development of Hungarian economy, joining to the
European Union and increasing consumer needs the
issues of quality came into prominence during the
last decades of the twentieth century.
In terms of Hungary’s accession, it was significant that the enterprises operating in the food industry
meet the requirements of food law, food trade and
consumer needs. To meet the strict food safety rules
is not only the question of the adequacy of control
authority but it is the main condition of market presence, growing market shares and trading results and
competitiveness. So the majority of food processing
companies in Hungary has implemented up-to-date
systems of quality assurance in order to ensure uniform food quality. [Biacs-Vбradi, 1999].
Hungary has joined to the European Union on
1st May, 2004. So from this time, the Hungarian food
policy has been determined by the EU food policy and

legislation. The EU rules and regulations have been
put into force, being on higher level, do not need to
implement into the Hungarian Food Act. The food law
aims at ensuring a high level of protection of human
life and health, taking into account the protection of
animal health and welfare, plant health and the environment. This integrated “farm to fork” approach is
now considered a general principle for EU food safety
policy.
The current Codex document ‘Hazard Analysis
and Critical Control Point System and Guidelines for
its Application’ is a reflection of the excellent work by
the food industry and the international scientific community in developing, over a period of many years, a
tool that is known to increase our control over food
borne safety hazards. Despite the development of
HACCP into an internationally accepted protocol, there
are calls for further refinements and improvements in
food safety control systems.
New challenges to the safety of the food supply
require new strategies for evaluating and managing
food safety risks. Changes in pathogens, food prepa-

70

ration, distribution, and consumption, and population
immunity have the potential to adversely affect human health.
The changing epidemiology of food borne diseases is a result of complex interactions and changes
in pathogens, foods, food distribution, food consumption, and population immunity. Predicting the impact
of a trend in one part of the food continuum presupposes understanding of the whole system. Aspects of
the food processing and distribution system can amplify or attenuate the trend as it grows into a potential
health hazard.
While a full understanding of pathogen contamination, infection, and survival is difficult, a systematic
approach to assessing the impact of the pathogen on
health may improve the quality of public health decisions. The World Health Organization (WHO) and the
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) are in the forefront of the development of
risk-based approaches for the management of public
health hazards in food. Risk assessment offers a framework for predicting the impact of changes and trends
on the provision of safe food. Risk assessment models
facilitate the evaluation of active or passive changes
in how foods are produced, processed, distributed, and
consumed.
The approach used is called risk analysis and is
made up of three components:
• Risk assessment
• Risk management
• Risk communication
The EU has been also at the forefront of the development of the risk analysis principles and their
subsequent international acceptance. Regulation EC
178/2002 establishes in EU law that the three interrelated components of risk analysis (risk assessment,
risk management and risk communication) provide the
basis for food law as appropriate to the measure under consideration.
There are several types of risk assessment that
fall under three broad categories:
• qualitative risk assessment;
• semi-quantitative risk assessment;
• quantitative risk assessment.
All three categories provide useful information
and your choice of assessment will depend on the
speed and complexity you require from your assessment. Currently, the internationally acknowledged
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
system is used as a qualitative and subjective system,
whereby the majority of decisions are based on qualitative instead of quantitative data. Several studies
emphasised that a more quantitative approach to
HACCP would improve the scientific basis for hazard
analysis. It would result in a better selection of critical
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control points and their corresponding control measures [Buchanan, 1995; Notermans and Louve, 1995;
Gerwen 1997; Mayes 1998; Van dev Braak and
Bloemen, 1999].
Quantitative risk assessment is an emerging tool
in the field of microbial food and water safety. Recognizing the deficiencies of current approaches to evaluating the risk for human illness from pathogens in food,
the Council for Agricultural Science and Technology
recommended that risk assessment provide the basis
for establishing food safety priorities and policies. Because of recent initiatives advocating the widespread
implementation of HACCP systems, quantitative risk
assessment has been proposed as a means of providing health-outcome—based specification of microbial
criteria for HACCP plans.
Method
The essence of microbial risk assessment is describing a system in which a microbial hazard reaches
its host and causes harm. Risk assessment consists of
four steps:
• hazard identification,
• exposure assessment,
• dose-response assessment,
• risk characterization.
During my research work I have used data of
HACCP plan of “chicken with vegetables” product,
the 4/1998. regulation of the Hungarian Health Minister and the controlling diaries of the Canning Food Ltd.
From the steps of risk assessment I have used the
hazard identification, which is the same as the first
step of HACCP and exposure assessment. From this
analysis those microbiological risks which can be occurred are shown in Table 1.
Table 1. Occurred microbiological risks
No.

Name

1.

chicken

2.

vegetables

3.
4.
5.

starch
cooking-oil
salt

6.

seasons

Pathogen
Salmonella
S. aureus
E.coli
Clostridium Botulinum
C. perfringens
Salmonella
E.coli
Mould fungus
Salmonella
E.coli
Enterobacteriaceae
Mould fungus
S.aureus
Clostridium Botulinum

A general framework for doing quantitative microbiological risk assessment the Modular Process Risk
Model (MPRM) was recently proposed [Nauta 2001].
The framework resembles the approach of the Process Risk Model. At the heart of the proposal is the
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Temperature, T (C°)

suggestion that to each of the steps or key activities
at the various intermediary stages of a farm-to-fork
chain at least one of six basic processes can be assigned, i.e. specifically, growth, inactivation, partioning,
mixing, removal and cross contamination. These basic processes are the six fundamental events that may
affect the transmission of any microbial hazard in any
food process. There are two “microbial” basic processes, growth and inactivation, and four “food handling” processes. The “microbial” processes strongly
depend on the characteristics of the microbial hazard,
as the effects of environmental conditions on growth
and inactivation differ between species. New challenges to the safety of the food supply require the need
to realistically model microbial growth and decline, and
cooking processes using thermal heat transfer equations.
Heat transfer mechanics can be used to develop
mathematical relationships between the rate at which
a food is heated and the temperature of the coldest
portion of the food. Models have been developed for a
large portion of the different types of food processing
systems currently used. However, not all food processing systems are easily modelled. In similar fashion,
mathematical relationships have been developed to
describe the kinetics of thermal destruction of micro
organisms.
Thermal destruction of micro organisms tends to
follow first order rate reaction kinetics and have traditionally been described by the rate, at a specific tem-

perature, required to reduce a population of organisms
by 90%. This value is referred to as the D value, or
decimal reduction time value. The change in D value
with temperature also follows a first order relationship. The temperature increase required to reduce a
micro organism’s D value by 90% is referred to as the
z value. For thermal processes, understanding a micro
organism’s D and z values allows a processor to measure the amount of microbial destruction delivered by
the process.
From the basic processes I have chosen the inactivation, in this case the sterilization and I have studied that how can we analyse quantitatively the inactivate effect of sterilization. From the sterilization values, knowing the maximum permissible level of microbes, we can determine the requested number of
microbes before sterilization, and inversely, from the
microbes level of the contamination before inactivation we can count the number of microbes in the final
product.
I have studied the contamination changes of
mezofil aerobe soporiferous microbes and the
Clostridium Botulinum.
Discussion
I represented the temperature penetration curve
of the “chicken with vegetables” product (Figure 1.)
and the temperature fluctuation of heating substance
(Figure 2.). The changes of both temperature are
shown on Figure 3.
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Figure 1. The temperature penetration curve of the “chicken with vegetables” product
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Figure 3. The temperature of heating substance and the product
Figure 3. shows that the heat treatment of the
product can be divided into three parts: firstly the product has to reach the temperature of heat-treatment,
than it has to be kept on that temperature and finally
comes the refrigeration. On Figure 3. also can be seen
that the heat-treatment does not happen on constant
temperature so it follows that the level of microbial
destruction is not constant. To average this, I have
counted the sterilization equivalence (F0) with finite
differences. I have divided the temperature penetration curve into j number interval with ∆ t = 3 min and
the changes of sterilization equivalence belong to the
intervals I have counted as follows:

∆ F0, j = [ (F/t)i + (F/t)i+1] /2 x ∆ t
Where:
(F/t) – inactivation ratio;

i – level of intervals, , t = 0 → i = 1, and
t = tn → i = n;
j – number of Intervals: j = n – 1;
∆ t = 3 min
The data of product temperatures were used to
calculate the inactivation ratio (F/t) for each process
time. The equation used was:
F/t = 10 ([T - Tref]/z)
Where F is the pasteurization time describing the
equivalent process time (minutes) at the reference
temperature Tref (121,1°C) and t is the process time
(minutes) at the actual temperature T (degrees Celsius). The z value of 10°C was used, because I
analysed the mesofil microbes and Clostridium Botulinum and while the pH value of this product is 4,5-5, I
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used the D121,1 = 1,5 value as decimal reduction time
value.
Counted results are shown in Table 2, while the
change of Fo during the sterilization procedure can be
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seen in Figure 4.
The emphasised part of the table shows the final
value of sterilization equivalence so it follows that the
Fo = 8,931.

Table 2. Changes of sterilization temperatures and the sterilization equivalence (F0)

t (min)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

T (C°)
22,6
22,7
27,1
37,9
50,6
62,1
71,6
79,4
85,9
91,2
95,6
99,5
102,7
105,5
107,7
109,6
111
112,1
113
113,8
114,4
114,8
115,2
115,6
115,8
116,1
116,4
114,6
109,6
102
93,3
84,0
79,4
70,7

(F/t)
1,41253752E-10
1,44543977E-10
3,98107170E-10
4,78630092E-9
8,91250938E-8
1,25892541E-6
1,12201845E-5
6,76082979E-5
3,01955191E-4
0,0010232929
0,0028183829
0,0069118310
0,0144543977
0,0275422870
0,0457088189
0,0707945784
0,0977237221
0,1258925411
0,1548816618
0,1862087136
0,2137962090
0,2344223815
0,2570395782
0,2818382931
0,2951209227
0,3162277660
0,3388441561
0,2238721138
0,0707945784
0,0123026877
0,0016595869
1,94984460E-4
6,76082979E-5
9,12010919E-6

It can be seen that the growth of F0 – value
starts after 45-50 min. From the Fig. 1. it can be
appointed that the internal temperature of the product is above 100°C. The product weight is 350 g.
Knowing the F0 value from the following connection
the number of microbes before sterilization can be
determined:
F0 = D121,1 * [log(Ni) – log(Ne)]
Where:
D121,1 = 1,5;
Ni = the number of microbes before sterilization;
Ne = the number of microbes after sterilization;

∆ F0
0
4,28699028E-10
8,13976710E-10
7,77661210E-9
1,40867092E-7
2,02207575E-6
1,87186648E-5
1,18242723E-4
5,54345234E-4
0,0019876724
0,0057625682
0,0145953208
0,0320502430
0,0629950270
0,1098766588
0,1747550959
0,2527774507
0,3354243949
0,4211613044
0,5116355631
0,6000073839
0,6723278857
0,7371929395
0,8083168069
0,8654388237
0,9170230330
0,9826078831
0,8440744048
0,4420000383
0,1246458991
0,0209434119
0,0027818575
0,0003938891
0,0001150926

F0 (min)
0
4,28699028E-10
1,256846612E-9
9,033458717E-9
1,499005507E-7
2,171376307E-6
2,089064117E-5
1,391333647E-4
6,934785989E-4
0,002681150
0,008443719
0,023039040
0,055089283
0,118084310
0,227960968
0,402716064
0,655493515
0,990910568
1,412079215
1,923714778
2,523722162
3,196050047
3,933242987
4,741559794
5,606998617
6,524021651
7,506629534
8,350703939
8,792703977
8,917349876
8,928229328
8,931075145
8,931469034
8,931584127

So if we know, that the counted F0 = 8,931
min. and the permitted level of mezofil aerobe soporiferous microbes is 102/g (according to the food
safety regulations of 4/1998. regulation of the Hungarian Health Minister and the controlling diaries of
the Canning Food Ltd.) we can determine the desirable level of microbes before sterilization. Substituting the counted values we get the following equation:
8,931 = 1,5 * log (350 * 10x) – log (350 * 102)
6 = log 350 + log 10x – log 350 – log 102
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Figure 4. Change of Fo during the sterilization procedure
6 = 2,54 + x – 2,54 – 2
4=x
The result is 104, which means that before sterilization the number of mezofil aerobe soporiferous
microbes should be under this value in order to reach
the required limit value. And also with this method
from the number of microbes before sterilization the
number of microbes of final product is predictable.
In case of Clostridium Botulinum the permitted
level is 0. So if the number of Clostridium Botulinum is
102 before sterilization we can count its number in the
final product as follows:
8,931 = 1,5 * log (350 * 102) – log (350 * 10x)
6 = log 350 + log 102 – log 350 – log 10x
6 = 2,54 + 2 – 2,54 – x
x=-4
It means that 10-4 is the number of Clostridium
Botulinum (1/104) namely there is one microbe in every thousandth product.
Summary
Analysing the “chicken with vegetables” product it can be declared that the sterilization of the product is effective. Comparing the counted data with the
data measured by the microbiological laboratory of the
company there were not any significant differences.
Of course this method does not substitute the measures of laboratories but it can quantitatively support
the risk assessment and food safety systems.
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ABSTRACT
The world population is more than 6 billion people. It is still increasing, and will eventually stabilise somewhere
between 8 and 11 billion. Most of this growth will occur in the poorer countries of the world. To fulfill the requirement
of food quantity and quality will be one of the key questions in the 21th. century.
If the food production will not increase, we could be faced with crises of epic proportions. But it is not a simple
problem. Actually we produce enough food in the world to feed everyone with a nutritious and adequate diet now on
average 350 kg of cereal per person. A good deal of cereal is turned into meat, milk and other animal products which
in energy terms is inefficient.
Nowadays the most sensible chainlink of the food chain is the common market organization wich passes the
terminal product to the consumer. The commercial food delivering chains make pressure on the processing industry
because of the competition for the consumer, therefore they become the most determining chainlink of the vertical
coordination.
Nowadays we use the category „farm to fork” which can be divide into four phase:
1. agricultural production
2. processing
3. commerce
4. consumption
The chain of each agricultural product can be organized in the best way if chainlinks are harmonized in the most
efficient way. To consider the trends of the food industry in the world and the EU we have to set out that the market
demand is the most important element of the chain. This means that the supplier have to satisfy the consumer’s
needings and to possess the confidence
In my research I deal with animal product chain. To produce enough food to the developing needs we have to start
with the beginings what is animal feeding. We have to take consider that what we give to our animals will have influence
on the final product. We have to use modern and efficient feeding technologies to meet the requirements of quantity and
quality in animal origin foodsI belive that organic farming can be one of the solutions for the farmers in the EU.
Key words: sustainable development, sustainable agriculture, Hungary, feeding sector

Introduction
Agriculture has changed since the end of World
War II. Although these changes have had many positive effects and reduced many risks in farming, there
have also been significant costs. These changes allowed fewer farmers with reduced labor demands to
produce the majority of the food and fiber.
Novadays both on global and EU level, market
trends have to be taken into consideration in a more
seriuos way when talking about feed industry. Demand and market expectations need to be looked
into, because the consumer should (re)place confidence in final products, mostly in animal products.
To regain this trust, ’traceability’ is the key
word: during the manufacturing of animal products,
the material has to be ’monitored’ from even the crop
land or the feed mixer until the table. But this is not
an easy job, since food retailers push food industry
and agriculture very strongly – retailers follow the
consumer needs, and the majority of the consumers
don’t really consider scientific aspects. The consumers through their purchases, they send strong messages to producers, retailers and others in the sys-

tem about what they think is important. Food cost
and nutritional quality have always influenced consumer choices.
So how will we implement such a system when
it is not even desired? And who will pay for it? Feed
market itself is also changing. Logistics, both internal and outbound, play an increasingly important role
as a major factor of cost reduction, thus as a mean
of ameliorating competitivity.
If we talk about sustainable development we
have to make a definition about it. Sustainable development, was defined by the Brundtland Commission in 1987: “development that meets the needs of
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. By definition, then, sustainable development is development
that takes the impact on the environment into account and tries to minimize environmental damage.
Sustainable agriculture has three main goals
these are the environmental health, the economic
profitability, and social and economic equity. A variety of philosophies, policies and practices have contributed to these goals. In the feed sector we have
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to find the best combination of the profitability and
the environmental health.
Problems in the Hungarian feed sector
Whether it is for production of milk, egg or meat,
small and big livestock require properly balanced feeding every day properly balanced feeding every day,
and cannot continue to rely on rejected grains and
their sweepings, cheap offals and residues from abattoirs and packing plants, and food remains from
restaurants.
The last decade saw dramatic changes in the
Hungarian agriculture, that concerned the feed sector, too. Production levels fell (livestock dropped in
number, which directly decreased the demand for
feed) and the proprietary scheme was restructured.
The problems in the Hungarian feed sector can be
summarized as follows:
a.) During the 1990s, weakening efficiency and
massive fluctuation in yield dominated the production of arable crops, mostly that of cereals. The main
reason for these phenomena is the lower technological level: lack of capital, liquidity problems and ’involuntary economy’ drove input levels to fall until
they reached a critical level that is essential for the
plant. Forage and fodder production also suffered
great changes due to the restructured land ownership, and the relatively unorganised market of cereals led to extreme fluctuation of cereal prices.
b.) Livestock farming was hit hard in the 1990’s:
except for the stock of horses, the whole sector suffered significant drop in numbers of animals and in
production level. In spite of the fact that several specific indicators ameliorated, the production of animal products in general declined in a dramatic way.
The ongoing century will bring a new era in animal nutrition, since after the BSE (bovine spongiform
encephalopathy) case, application of protein powders
of animal origin as feed is forbidden.
This era will bring higher production costs, because none of the residual products of poultry farming or pig production or either those of the transformation can be used as feed. The increasing prices of
additional feed components and materials used in the
feed industry also contribute to the higher production costs of livestock farming.
The third factor responsible for these higher
costs is the physiological impact of protein replacement feeds: longer fattening periods are predicted.
But modern feed and nutrition technologies may bring
a solution. New fermentation technologies or the
combination of fermentation and other technologies,
that allow adding proteins, vitamines and minerals to
feed of plant origin without using any product of animal origin, are available.
There are two major problems in the transfor-
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mation and the retailer trade of animal products: the
surplus capacities of slaughterhouses and the weakness of producers to carry their point in prices.
c.) When talking about feed imports, the increasing dependence on import feed protein is something
to be underlined. Feed import, notably import feed
protein, plays a key role in the total import of Hungary – its proportion varied around 20 per cent between 1996 and 2000. Hungarian feed import in the
last five years was about USD 175 and 230 million.
Feed import peaked in 1998 and showed a massive
decrease in 1999. In 2000, it reached USD 200 million again. Products containing soyabean meal dominate our importation structure, since their proportion in the total value of import generally exceeds 80
per cent. It is a serious disadvantage in terms of
competitivity that, due to our geographical position
in Europe, soyabean meal costs USD 25 per ton more
in Hungary than in other EU countries.
d.) In spite of the fact that Hungary has an outstanding agro-ecological basis, our feed export is
negligible. In the middle of the 1990’s, Hungary’s
feed export reached USD 55 million, but than, mostly
as a result of the weakening performance of the vegetable oil sector, feed export declined.
Hungary’s most important export markets are
Germany, Romania and Poland, while our major exported products are concentrated feedingstuff and
other mixes, sunflower and rape press cake, rape
seed expeller, sugar beet byproduct, corn and wheat
bran, corn an wheat flour.
The foreign trade balance of the feed sector
goes to a USD 140 to 200 million deficit each year
due to the massive import of feed protein. On national scale, this deficit used to be counterbalanced
by the export of feed grains, but the last two years
saw a deterioration of the trade balance.
e.) Regarding the agricultural foreign trade balance, the five last years brought serious losses due
to the difference in exchange rates of inputs and
outputs. Exported animal products are accounted in
dollars, while feed imports are accounted in euro.
Price index for exported beef, pork and poultry was
more favourable than that of the major imported
feedingstuff. Within feed imports, the proportion of
products purchased for dollars reached 85 per cent
again in 2000. Meanwhile, pork and poultry exports
accounted in dollars tend to decrease: 7.7 per cent
of the poultry export and two fifths of the pork export were sold for dollars.
f.) After 1989, in the name of economic transition, feed industry was privatised and a very strong
concentration began. In spite of the fact that the
majority of the feed industry facilities and sites are
owned and managed by foreign proprietors, the sec-
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tor is still caracterised by dead capacities and obsolete technologies. Another reason why feed industry
is in such trouble is that there is a weak demand for
animal products – as a consequence, feed manufacturers must finance the transformation which is very
risky for the manufacturer. Besides, consumers have
further needs, such as animal products free of protein of animal origin, products free of GMO, etc. but
they don’t want to pay for the supplementary cost
of production which come from missing these opportunities.
g.) The feed sector is quite heterogeneous which
makes it hard to regulate. Before 1989, though feed
distribution was declared to be free, there were serious restraints in practical questions: the buy-out of
cereals, the export of cereals and the import of feed
protein were directly controlled in a ’one-way tunnel’.
Nowadays, it is increasingly common that feed
grain appears on the market. The exlanation has two
sides – on the one hand, the two major activities
(i.e. production of arable crops and livestock farming) tend to separate from each other in larger enterprises, and, on the other hand, the number of private
enterprises is growing.
To put it simply, there are more vendors and
more buyers in feed trade than before 1989, even
feed protein import became ’multilateral’. Companies that used to be involved in foreign trade now
operate as wholesalers. The former GMVs (enterprise for the commerce and milling of cereals) are
much less active both in feed production and distribution.
On the market of concentrated feedingstuff and
other mixes we can witness a massive ongoing concentration and an intensified competition. Market

shares of major manufacturers radically fluctuate.
The distribution system consists of: own shops of
manufacturers, shops of ÁFÉSZ (state cooperative
for buy-out and marketing), farmers’ shops and other
private shops, commission agents. Since feed is a
mass product with large volume, logistics are playing (and will continue to) an increasingly important
role in reducing production costs.
Conclusions
Nowadays feed can still be a serious problem in
both quantity and quality. Feed costs are the largest
single variable cost in any livestock operation. Feed
costs can be kept to a minimum by monitoring animal condition and performance and understanding
seasonal variations in feed and forage quality on the
farm.
Most feeds can be locally produced from crops,
crop and processing residues, with or without further processing for preservation or enhancement.
Most of the feed may come from other enterprises
on the farm, some purchased feed is usually imported
from off the farm, so it makes the farmers costs
higher.
New policies are needed to simultaneously promote environmental health, economic profitability,
and social and economic equity. The commodity and
price support programs could be restructured to allow farmers to realize the full benefits of the productivity gains made possible through alternative
practices.
In Hungary we should improve our research
centres, and adopt the new technologies which are
working well in other countries or companies. The
new deseases like BSE changed the feeding habits,
and news may come. Therefore we have to improve

SWOT analisys of the hungarian feed sector

•
•

•
•
•

Strenghts
Developing companies
Good researchers in Hungary

Opportunities
Adaptation of modern feeding technologies
New products
Researching
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weeknesses
lower technological level
lack of capital
liquidity problems
involuntary economy
Threats
The production of animal products in general
declined in a dramatic way.
Higher production costs
Increasing dependence on import feed
protein
Weak demand for animal products
Consumer’s needings are changing
New deseases
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our feeding products, to prevent them if it is possible. We should develop our feed protein manufacturing to reduce our import needings. The hungarian
agriculture and feed sector would need more money,
and new technologies which could reduce the
farmer’s costs. In this case the hungarian sector could
be better in the competieton.
Sustainable agriculture is one solution for the
requirements of the future. Sustainable agriculture
is the responsibility of all participants in the system,
including farmers, laborers, policymakers, researchers, retailers, and consumers. Each group has its own
part to play, its own unique contribution to make to
strengthen the sustainable agriculture community.
Sources:
1. LSIRD network Collected papers of the European
Network for Livestock Systems in Integrated Rural
Development A Concerted Action of the Commission of
the European Union, DG VI FAIR1 CT95-0114

2. www.biokontroll.hu/eves/2003beszalmolo/ellenor.doc
3. www.papahus.hu/doc/helyzetosszefoglalo_tanulmany.doc
4. Kállai-Karlovánszky (1978): A takarmányozás biológiája,
Mezogazdasági Kiadó, Budapest, p257,288,304
5. Keveréktakarmány gyártás, Agrár Európa 2004, február
p.17
6. Schmidt J. (1993): Takarmányozástan, Mezogazda Kiadó,
Budapest III-mas fejezet
7. Ángyán J. - Menyhért Z. (1997): Alkalmazkodó
növénytermesztés, ésszeru környezetgazdálkodás.
Budapest, Szaktudás Kiadó, p.210.
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ABSTRACT
Since the middle of the last century, policy measures have had an especially important influence on the development of agricultural sector both in Western and Central and Eastern European countries. Differences between the type
of economy, the policy aim and governance have created large inequalities. This history serves as the key to understand the status quo, as well as potential challenges of agricultural sector.
Agricultural policy in the Central and Eastern European Countries (CEECs) was largely dominated by the centrally
planned economical and the socialist political model, with a strong emphasis on production increase. This was based on the
principle of common use of land and industrialisation can be mentioned as the overriding priority of agricultural policy. Radical
political and economic changes, which occurred in CEECs at the beginning of the 1990s, led to a sharp economic decline and
spurred the formation of a new agricultural policy and a new agricultural structure built on private ownership. The characteristics of the transition period add a new dimension when analysing the dynamics of change in agricultural production and food
industry under environmental change pressures. The main important issues for CEECs are the EU accession. In case of the new
members and the countries preparing for the membership CAP and its variables, the instrument of the Common Market
Organisation and its second pillar, and other instruments linked to the CAP have to be considered for future development.
During the last decades agricultural economist and environmental economist and policy makers became increasingly
interested in defining “sustainable agriculture” and introducing the accepted principle into the practice. Sustainable development emphases a shift in social values and consumer preferences towards non-material issues and on quality rather than
quantity.
This paper shows the progress of agriculture in CEECs towards the path of sustainability, through the selection a set of
indicators. Our comparative analysis show that not only is CEE quite different from the old members, but accessional countries
and regions are highly heterogeneous. According to the policy aspects of development the result shows that the ongoing
reform of European Union’s Common Agricultural Policy presents major opportunities to make agriculture, which is the key
areas of rural economy in the new members, more sustainable. This paper has attempted to call attention to the heterogeneity
of institutional approaches required for catching up of rural population of CEECs to EU living standards on the sustainable way.
Our major objective to help to highlight the relationship and trade of between the four dimensions (economic, social, environmental and institutional) of sustainable development, with aim of providing a basis for formulation of future agricultural policy.
Key words: dimensions of sustainable development; social, economic, environmental and institutional dimension and
indicators, transaction cost of sustainability

1. Introduction
The European Council underlined the dynamic
and sustainable development entailing employment
growth and strengthening cohesion, while defining the
strategy of EU countries. In the Central and Eastern
European countries (in CEECs) the realisation of these
goals is strongly connected to rural development, including the advance made in agriculture.
The fundamental socio-economic changes on our
region have coincided with the period of global recognition of the close interlinkages of social progress,
environment protection and economic development,
realization of the dramatic increase of the poverty gap
and the rapid degradation of the Earth’s natural resources, and eventually, the acknowledgement of the
principles and criteria of achieving sustainability. [Hun-

garian Commission of Sustainable Development,
2002]
2. Goal and Methodology
The sematic framework of goal and methodology of this study can be seen on Fig. 1.
The development can be consequently defined
along major economic-structural aggregates (national
economy, national economy sector) namely by the help
of such indicator system which represent all aspect of
sustainability.
Conception of sustainable development: the
management and conservation of natural resources
base on the orientation of technological and institutional changes in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs

* This paper has been prepared in the frame of NKFP-2004/014
1-2 Institute of Economics
3 Institute of Econometrics
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of data
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Figure 1. Sematic framework of study

Economic dimension
The role of agriculture
Share of agriculture in GDP
Share of agriculture in employment
Means of production
Share of agricultural investment
Effectiveness
Gross value added / agricultural employment
Gross value added / agricultural lands
Gross agricultural production / agricultural land
Gross value added / investments
Structure of industry
Competitiveness and viability
Share of agricultural export in total export
Agricultural export / GDP
Farm size

Social dimension
Human capital
Unemployment rate in agriculture
Education level
Average age of farmers
Regional differences
Infrastructural facilities

Environmental dimension
Soil
Emission of fertilise
Share of agricultural (cultivated) lands
Air
Emission of pesticides
Biodiversity
Share of protected area

Institutional dimension
Land property
Share of land property

Land market
Land rent

Figure 2. The main important indicators of sustainable development

Conclusions

Challenges and barriers of sustainable development of agriculture in ...

for present and future generations (FAO, State of Food
and Agriculture, 1989).
The sustainable agriculture based on diversity of
crop species to enhance the farm’s biological and economic stability that created, for example through rotations, cropping and inter-cropping; selection of crop
varieties and livestock that are well suited the farm’s
soil and climate and resist pest and disease; preferences for farm-generated resources over purchased
materials, as well for locally available off-farm inputs
over those from remote regions.
We examine the sustainable development
through its 4 dimensions: (1) economic, (2) environmental, (3) social, (4) institutional dimension.
In case of measurement and prognosis of sustainable development several international
organisations (ENSZ, OECD, EUROSTAT, etc.) have already formulated indicator systems which were used
in the AGENDA 21 Program by many nations (for example: United Kingdom: MAFF, 2001; Italy: INEA, 2002;
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Finland: ARC, 2002). The indicator systems used in
this paper are based on these systems, on recommendation of EU and on the Fekete-Farkas – Molnár - Szûcs
[2004] study. (Fig. 2)
On the basis of measured indicator data we compare the development level of the 10 CEEC’s and also
we compare with their average level of EU-15. In this
way we can draw some conclusion about the sustainable development processes in national and regional level and it provides facilities to determine future tendencies of enlarge of the European Union.
2.1. Economic dimension of sustainable agriculture
The role of agriculture
Despite the fact that CEECs’ agriculture was one
of the first sectors hurt by the economic reforms, its
importance in and consequences for national economy
are still stronger that in the majority of the EU-15 as it
shown on Fig. 3.
Employment by sectors (percentage share)
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Figure 4. Employment by sector

Source: Fekete-Farkas M. et all. (2004)

The high average employment in agriculture in
the CEECs was mainly observed in Romania and Poland (43% and 25%), respectively, of the active work
force was in the agrarian sector. One of the decisive
factors and most worrying problems is high unemployment (agricultural over-employment) in rural areas of
the CEECs that is likely to continue to create strong
economic pressure and to remain an important policy
challenge. (Fig. 4)
The main problem of agricultural sector is the
age of agricultural machinery (tractors, combines etc.
over 10-15 years old) and lack of financial fund for
buying new ones.
Effectiveness of agricultural sector
Analysing the rates of economic indicators it can
be declared that the effectiveness indexes of CEEC’s
are only 25-30 per cent of the effectiveness indexes

of the EU-15. Details are shown in Table 1.
The Table 2 shows the Gross Agricultural Production (GAP) per 1 ha Utilised Agricultural Area
(UAA) in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia (in EUR/ha, and percent
of EU average) in corps, livestock and total. This ratio
in analyzed countries reflects between cca. 20-40%
(in both of areas and in total). This percent in Hungary
is the most higher, in the Czech Republic and Poland
is average, and in other countries lower.
Competitiveness and viability of agricultural sector
Competitiveness of agricultural sector can be
measured by share of agricultural export in the GDP
(Fig. 5) and by rate of self-sufficiency of the country
in agricultural products (Table 3).
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Table 1. Comparison of agro-economic factors

Country
Bulgaria
Czech R.
Hungary
Poland
Romania
Slovakia
CEECs
EU-15

AE

AE /
100 ha

AL

795
267
279
2 926
4 342
180
9 478
6 891

6,2
4,3
6,2
18,2
14,8
2,4
59,9
136,4

12,8
4,8
4,5
16,1
29,3
7,5
15,8
5,0

GVA

GAP

1 794
935
1 956
5 178
5 152
479
16 913
144 492

2 973
2 885
4 366
11 946
9 612
1 444
263 372

GVA /
AE
2 256
3 501
7 011
1 770
1 187
2 661
1 784
20 968

GVA /
GAP
289
217
315
285
348
200
282
1 059

GAP /
AL
479
671
728
656
649
602
1 931

Source: National Development Plan of Hungary (2003)
Notes:
AE = Agricultural employment (million capita)
AL = Agricultural lands (million ha)
GVA = Gross Value Added of agriculture (million EUR)
GAP = Gross Agricultural Production (million EUR)

Table 2. Gross Agricultural Production (GAP) per 1 ha UAA in 2000

EU-15
EUR/ha
% of EU

1 121
100

EUR/ha
% of EU

806
100

BG

CZ

Crops
246
274
22
24
Livestock
236
308
29
38

H

PL

RO

SK

371
33

303
27

336
30

233
21

311
39

269
33

182
23

271
34

Source: Electronic Journal of Polish Agricultural University (2002)
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Source: European Commission, Directorate General for Agriculture (2002): Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEECs, Brussels, p. 75.

Figure 5. Trade of agricultural products in CEECs and EU-15
Table 3. Degree of self-sufficiency of the CEECs in agricultural products (1989-2000)
(production % of total domestic use)

1989
1997
1988
1999
2000

Beef and
Pork
Poultry
veal
Production % of total domestic use
111
122
111
124
110
111
109
103
110
113
102
104
108
108
104
107
107
108
101
107

Cereals

Oilseeds

98
112
105
101
93

116
90
107
134
105

Source: Pouliquen A (2001)

Milk

Sheep,
goats
112
108
108
109
109
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In the economic literature competitiveness is
defined as the ability to supply goods and services in
the location and form and the time they are sought by
buyers at prices that are as good as or better than
those of other potential suppliers.
At the beginning of transition the CEECs strongly
devalued their currencies to achieve convertibility and
relative stabilisation. As a consequence their exchange
rates were then three to five times higher than their
real rates, calculated on the bases of purchasing power.
This gap gave the CEECs, at least officially, strong
international competitiveness vis-а-vis their farm prices.

83

Real appreciation of currencies of the CEECs
translates real constant farm prices in domestic currency into increasing real prices in EUR, which deteriorates the CEECs’ price competitiveness with respect
to the EU. Since 1996 this monetary appreciation has
continued at a sustained rate in the CEECs. Even if
world prices in EUR had then remained stable, this
would sooner or later have meant a changing trend
towards a real domestic decline in farm prices in the
CEE countries. Between 1996 and 1999 the real fall
in the farm price index reached 16% in Poland and
20% in Hungary and in the Czech Republic. (Table 4)

Table 4. Real cumulative change in the price indexes

Country
Czech R.

Hungary

Poland

EU-15

Deflated price indexes
Food prices
Farm prices
Prices of current inputs
Food prices
Farm prices
Prices of current inputs
Food prices
Farm prices
Prices of current inputs
Food prices
Farm prices
Prices of current inputs

1995

1996

1997

1998

1999

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

99
97
99
95
104
112
100
100
104
99
97
101

97
92
100
94
100
111
96
95
102
98
94
100

92
88
99
94
91
103
92
87
92
98
91
96

87
81
97
88
83
95
89
75
95
97
85
93

Source: Pouliquen A (2001)

Table 5. Structure of farms in the CEECs
Country
Bulgaria
Czech R.
Hungary
Poland
Romania
Slovakia
CEECs
EU-15

Average farm size (ha)

Share of cultivated land
in size below 5 ha

4
100
4
8
2
31
5
18,41

19 %
1%
18 %
16 %
58 %
2%
27 %
-

Share of cultivated land
in size above 50 ha
75 %
93 %
58 %
25 %
19 %
96 %
28 %
-

Source: IAMO – The future of rural areas in the CEE new Member States, 2004
Notes: 1 EU - Eurostat; CEEC - Agricultural Situation in the Candidate Countries - Country Reports, European Commission
DG for Agriculture, 2002

The Table 4. shows that, between 1995 and
1997, weighted prices of inputs bought by agriculture
were stable in domestic real terms. As these are not
generally protected contrary to farm prices, a monetary appreciation has made real input prices lower.
Increasing integration of the CEECs in the in international market of inputs, particularly through their imports caused that they are now more or less equal
with EU levels at comparable quality.
One of the main important factor of competitive-

ness of CEECs agriculture is the unfavourable farm
structure the average farm-size is much smaller comparing with farm size in EU-15. By the nineties, the
state-owned estates and agricultural cooperatives
formed by the collectivisation process of the post war
period had been dominant in all the countries, but Poland. In 1988, the state or co-operative large-scale
farms, being typical form of agricultural enterprise in
some countries (ex- former Czechoslovakia, Bulgaria
and Romania) were of several thousand hectares. The
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re-privatisation processes fundamentally changed the
agricultural structure in a number of CEECs. At present,
average size of agricultural holdings in CEECs does
not differ very much from that in the EU, except
Slovakia and Romania. (Table 5)
Main barrier of farm concentration is the weak
land-market ill-defined property right and lack of financial fund.
2.2. Social dimension of sustainability in
agriculture
The social dimension of sustainable development
reflects the need to address the welfare of citizens
while allowing sustainable economic growth and pro-

tection of the environment. Social welfare, in terms of
sustainable development, relates to both the economic
and physical well being of the population by improving access to education, health, housing, etc. The social dimension of CEEC’s development indicators presented here based on EU indicators of sustainable development, with some modification due to differences
of official statistical data serious. [Szыcs, 2002 in
Faragу]
Agriculture has a “buffer role” in the economy.
Unemployment rate in the agricultural sector much
higher than national average (Table 6) and because of
lack of alternative income possibility it is one of the
main important factor unfavourable farm structure.

Table 6. National and rural average unemployment rate in 2001 (%)
BG

CZ

H

PL

RO

SK

EU-15

19,5
7,3
5,7
18,2
6,6
18,6
10,7
National average
25,3
5,8
6,8
16,7
2,8
20,3
11,4
Rural average
Source: IAMO: The future of rural areas in the CEE new Members Countries, 2004
Note: EU-15: Unemployment rate in predominantly rural regions as share of national average 1994-1996

Table 7. Proportion of agricultural labour force less than 35 and more than 65

Indicator

CZ

Proportion of agricultural labour force younger than 35 (%)
Proportion of agricultural labour force older than 65 (%)

22
2

PL

H
1

42,9
20,6

SK
2

40,9
2,53

25,7
0,3

Source: IAMO: The future of rural areas in the CEE new Members Countries, 2004; Hungarian Central Statistical Office
(2004)
Notes: 118-44; 215-39; 3 more than 60

Table 8. Education level of agricultural population in comparison to total population (2001)

Country
Bulgaria
Hungary
Poland
Romania

Indicator1
Agricultural %
Total %
Agricultural %
Total %
Agricultural %
Total %
Agricultural %
Total %

Education level
Low
58,0
38,0
34,1
26,1
44,3
31,8
24,8
14,2

Medium
37,4
43,0
58,2
59,5
53,1
58,8
73,4
76,5

High
4,6
19,0
7,7
14,4
2,7
9,4
1,8
9,0

Source: IAMO: The future of rural areas in the CEE new Members Countries, 2004; Hungarian Central Statistical Office
(2004)
Notes: 1: Refers to the shares of the different levels of education in the agricultural active population and in the total
population aged 20-59, respectively;

Age structure of farmers and the level of their
education are also unfavourable which cause difficulties in their adaptability to the changes in technology.
(Table 7)
Table 8 reveals that the education levels of the

agricultural population lay significantly below the average standard of the total population. The share of
low educational level in the active population in agriculture is 1,4 times (Poland) to 1,75 (Romania) higher
than the respective share of the total population. In
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contrast, the share of high educational levels in the
active agricultural population ranges in this analyzed
countries from 9-9,4% (Romania and Poland) to 19%
(Bulgaria) of the standard of the total population, and
from 1,8% (Romania) to 77% (Hungary) of the agricultural population.
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parities. This may be explained by the fact that these
countries have particularly large capitals and capital
regions with high levels of GDP per capita, already
exceeding the EU average in the region of Prague. In
contrast, Poland with its poly-centric settlement structure shows less wide differences in incomes. Bulgaria
is the only case where GDP per capita does not peak
in the capital region of Sofia because the giant petrochemical complex in Neftochim located in the southeastern oblast of Bourgas is responsible for very high
output figures. Peripheral agricultural regions usually
have the lowest GDP per capita – Fig. 6. [IAMO, 2004]

Regional differences
Regional differences in a country can be mentioned as an important social issue.
In terms of GDP per capita, the Czech Republic,
Slovakia and Hungary exhibit the largest regional dis-

SK

H

PL

CZ

0

20

40

60

80

100

120

140

Source: Eurostat, 2004

Figure 6. Regional differences between CEECs and average of EU-15 (%)

Infrastructure
Public infrastructure is one of the key factors
behind economic development in rural areas. Rural
infrastructure incorporates (i) social, (ii) financial, (iii)
market and (iv) physical infrastructure.
Physical infrastructure such as transport provides
access to input and output markets and fosters labour
mobility. Although its density and quality vary between
the different regions within each of the CEECs, as a
rule, regions leading in development have a better transport infrastructure.
The social infrastructure includes important services, such as education (see in social chapter at hu-

man capital) and health, which influence the choice
people have of staying in rural areas or migrating away.
In addition, education has a positive effect on farm
efficiency and on the development of alternative
sources of income (for example tourism). A higher level
of education tends to extend the number of jobs for
which an individual is qualified, makes an individual
more employable and may increase potential wages.
The table presents the country experts’ opinion
about the adequacy of physical, social and financial
infrastructure in rural areas on scale of “1” to “5”, where
“1” indicates adequate services and “5” strongly inadequate. [IAMO, 2004]

Table 9. Adequacy of the physical , social and financial infrastructure in rural areas in CEECs – country
expert opinion (from 1 to 5, where 1=adequate 5=strongly inadequate)
Country
Bulgaria
Czech R.
Hungary
Poland
Romania
Slovakia

Roads
3
3
5
3
4
4

Railway
3
3
4
4
3
3

Postal services
4
4
4
2
2
3

Health services
3
4
5
3
4
4

Education
3
4
5
3
3
3

Financial services
4
4
4
2
5
4

Source: IAMO: The future of rural areas in the CEE new Members Countries, 2004

In summary, a strong rural infrastructure is central for alleviating some of the main problems of rural
areas, such as: (i) lagging economic development, (ii)
relatively high unemployment, (iii) low labour mobility, (iv) high dependence on agricultural incomes, (v)

depopulation of some rural areas.
2.3. Environmental dimension of
sustainability
Till the end of 1980’s Central Eastern Europe
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followed the increasing tendency of the Western European chemical use (the intensive cultivation of plants
was dominant). The demolition of planned economy,
drastic reduction of agricultural subsidies egged the
agricultural work-force to cost effective farming which
manifested in the significant decreasing of chemical

using. While before transformation the amount of
chemical using on unit area was almost the same both
in the European Union and in the Socialist block, this
“parity” split from the beginning of the 90’s. By 2001
the amount of chemical using on one hectare was 3,5
times bigger in the EU than in the CEEC’s.
3,5

Cons um pt ion of nitroge nous f er tilis er s
(1961=100%)

3

Rom ania

2,5

Poland
Hungary

2

EU*

Czech and Slov ak Reps
Bulgaria

1999

Presen t EU-15

1989

United Kingdom

1961

1,5

CEECs

1

Spain

0,5

It aly
Denmark

0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Belgium -Luxembo urg

0%

200% 400% 600% 800%

Source: FAO Database (2004) in Konecny, M. (2004)
Notes: * considering the EU enlargement

Source: Fekete-Farkas M. et all. (2004)

Figure 8. Use of agricultural pesticides in CEECs
and EU-15
(kg active ingredient per ha)

Figure7. Consumption of nitrogenous fertilisers
(1961=100%)

Table 10. Greenhouse gas emission by the agriculture in selected countries
Category

BG

CZ

H

PL

OECD

Sulphur oxides emissions (kg/capita)
Nitrogen oxides emissions (kg/capita)
Carbon dioxide emissions (tons/capita)

176
27,2
6,3

125
36,3
11,7

72
18,3
5,6

68
28,7
28,7

41
38,9
10,8

Source: OECD data in Klarer, J. – Francais, P. – McNicholas, J. (2002)

Table 11 Protected areas in the CEEC-8

Category
National Park
Biosphere reserves
Landscape parks
Nature protection areas
Natural monuments
Total

Number
253
1 748
230
2 308
8 293
12 832

Area
(thousand ha)
1 736
902
5 004
7 763
180
15 586

Source: IAMO: The future of rural areas in the CEE new Members Countries, 2004

Still, even in the most advanced transition economies, key environmental pollution and consumption
indicators remain much higher than those in EU-15,
as can be seen from Table 10.
A large proportion of land in the CEECs is designated as protected. Except Slovenia and Estonia (so in
CEEC-8) in total around 16,6 billion ha are to IUCN

(World Conservation Union) categories, which based
on the expert questionnaires conducted by experts
IAMO (see Table 11).
2.4. Institutional dimension
In the issue of sustainable agricultural development of CEEC’s is essential that the redistribution of
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landed property, the clarification of proprietary rights,
the adequate institutional background would become
elemental part of the actual agricultural policy. Therefore it is not accidental that on the conference about
“cutting up landed property” in the CEEC’s and in the
Commonwealth of Independent States (CIS) held in
Munich the representatives of 23 countries declared
that “countries of the CEEC’s and the CIS should regard the redistribution of landed property as the most
significant instrument of rural development within the
development programs of agricultural and rural development sector – and also included the landing out of
sources.
3. Conclusion
The agricultural sector in Central and Eastern
Europe is confronted by two huge problems simultaneously: (i) transition process and (ii) sustainability.
Institutions and social capital are very important for
the performances of the government, the economy as
whole, and realising sustainable agriculture (with transaction cost of sustainability).
Enlargement of EU had important impacts on the
structure of agriculture in CEE region. It is likely to
have some further effects on agriculture and agricultural policies in the future. One important factor could
be on policy-making (CAP), if for nothing else than,
because agreeing on important reforms will be even
more complicated with 25 Member States than with
15.
References
1. European Commission [2001]: A Framework for Indicators for the Economic and Social Dimension of Sustainable Agriculture and Rural Development, 5 February, 2001;
2. European Commission Directorate General for Agriculture [2002]: Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the
CEECs, Brussels, p. 75.;
3. European Environment Agency [2004]: Agriculture
and the Environment in the EU Accession Countries.
Implications of Applying the EU Common Agricultural Policy, Copenhagen;
4. Eurostat [2001]: Measuring Progress Towards a More
Sustainable Europe. Proposed Indicators for Sustainable Development. Data 1980-1999, European Communities;
5. Fekete-Farkas M. – Molnár J. – Szûcs I. [2004]: Sustainable growth and its measurement in agriculture
(in Hungarian). XXX. Scientific Days in Óvár, WestHungarian University, 7. October, 2004, Mosonmagyaróvár, Hungary;

87

6. Fekete-Farkas M. – Szûcs I. [2004]: Sustainable Development Indicators of European Union and their Hungarian data (in Hungarian). In: Faragó T. (editor): Indicators of sustainable development and Hungarian changes taking EU indicators into consideration.
Ministry of Environment and Water, Budapest and
Szent István University, Gödöllõ;
7. Fekete-Farkas M. – Rounsevell, M. – Audsley, E.
[2004]: Political and Socio-economic Pressue on the
Future Land Use in Central and Eastern European
Countries. In: The Food 21 Symphosium, Towards
Sustainable Production and Consumption, Extended
Abstract (Mona Nordberg and Thomas Nybrant,
SLU), 26-28 April, 2004, Uppsala, Sweden;
8. Hungarian Commission On Sustainable Development
[2002]: Basic Features and Indicators of Social, Environmental and Economic Changes and Planning for
Sustainability, National Information to the World
Summit on Sustainable Development, Johannesburg;
9. Institut Für Agrarentwicklung In Mitel- Und Osteuropa
(IAMO) [2004]: The future of rural areas in the CEE
New Member States. In: Network of Independent
Agricultural Experts in the CEE Candidate Countries,
January, 2004;
10. Pouliquen A (2001):Competitiveness and farm income
in the CEEC agri-food sectors. Implications before
and after accession for EU markets and policies.
Directeur de Recherche at the Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA), France;
11. Swinnen J. F. M. [2004]: European Integration and
the Transformation of the Agri-Food System in Central and Eastern Europe. Mellon-Sawyer seminar at
Cornell University, October, 2004;
12. Szûcs I. [2002]: Indicators for sustainable development in Hungary (1990-2000). Analysis and adoption
of EU indicators. Carried out for the Ministry of Environment (Hungary), Supervisor: István Szûcs;
13. Günter F. – Mahendra S. – Harrij V. V. [2002]: Climate
Change and Agricultural Vulnerability. Word Summit
on Sustainable Development, Johannesburg;
14. Wickman K. [2003]: Whither the European Agricultural Policy? A Viable Reform of the CAP in the Context o fan enlarged EU and the Doha Development
Round, Stockholm, February, 2003;

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

THE ROLE OF INVESTMENT IN A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
ECONOMY OF LATVIA
Maija Senfelde
Technical University – Riga, Latvia

ABSTRACT
In the 1990s Latvia had to face many economic and political problems related with the transformation process.
Since the mid 90s, economic activity in Latvia has been on a constant rise and GDP has gone up approximately twice
as fast as the average figure in the EU. The role of investment is very important for a sustainable and balanced
economic development. Despite the advantages, Latvia has to still resolve a number of problems:1)investment is
mainly made into low and medium technology sectors; 2) a serious problem is the differences in the development of
Latvia’s regions, but depressive regions are not attractive for investors. So the development of qualitative public
services and infrastructure is very relevant for balanced and sustainable economic growth in the regions, and article
presents the possible solutions of this problems.
Key words: economic growth, investment, foreign direct investment, infrastructure, regional development, public
and private partnership

In the 1990s, the same as other countries of
Central, East and South-East Europe, Latvia had to
face many economic and political problems related
with the transformation process. This process is too
complicate to be completed overnight, but it is possible to say with surety that the transition from the
planned economy to the market economy in Latvia is
irrevocable.
Since the mid 90s, economic activity in Latvia
has been on a constant rise. The reforms accomplished in Latvia, as well as integration in the EU have
left a positive effect on the economic development.
The GDP has gone up approximately twice as fast as
the average figure in the EU.
Latvia has shown one of the highest economic
growth rates in the EU. In the period from 2001 to
2004 the average gross domestic product growth in
Latvia was 7.6% a year High growth rates are due
to stable domestic demand dynamics and ability of
Latvian companies to expand their export markets.
Growth has been observed in all major branches of
economy.
Output in manufacturing has been growing
steadily for several years – by 9-10% every year
since 2001. In recent years wood industry, machine
building and metalwork production have contributed
most to the industrial growth in Latvia. The growing
euro exchange rate is having favourable effect on
competitive ability of Latvian producers in the EU
market. But exports grow not only to the euro-zone
countries but also to other EU member states and
the CIS countries. This shows that several branches
of industry are competitive on foreign markets even
upon not so favourable conjuncture conditions. The
manufacturing is likely to remain one of the fastest
growing branches also in the coming years.
Construction industry keeps showing dynamic

growth, rising by 13.7% in 2003 and 12% in nine
months of 2004. Construction of industrial and residential buildings, hotels, streets and roads, and other
objects is growing rapidly. The construction industry
is expected to maintain high growth rates also in future in relation to development of mortgage lending,
increased economic activity and investments as well
as implementation of projects financed from the EU
funds.
There has been a small growth also in agriculture. Low productivity and external competition are
the main obstacles to development of this industry.
Agriculture development will depend on adjustment
of agricultural production facilities and products to
the EU standards and quality criteria and the external demand. Latvia’s accession to the EU will ensure
more equal competition opportunities for farmers in
the EU internal market and support from the EU funds
will facilitate modernisation and diversification of
agricultural business.
Transit services are of great importance for the
national economy of Latvia. They constitute approximately 15% of revenues from Latvian exports of
goods and services or about 5% of GDP [2].
Economic growth in Latvia has been achieved
in conditions of stable macroeconomic environment.
The Bank of Latvia is implementing a policy of fixed
national currency exchange rate. This reduces uncertainty, eliminates exposure to currency risk and
gives entrepreneurs a stable base for planning and
price setting.
Starting with January 1, 2005, Latvia stops
pegging the lats to the SDR basket and pegs it to the
euro instead. The Bank of Latvia on December 30,
2004, has fixed the peg rate of lats and the euro at
1 EUR= 0.702804LVL, which took effect on January1, 2005. When the EU Council decides that Latvia
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is ready to join the European Monetary Union (EMU),
the Latvian national currency will be substituted by
the euro and the Bank of Latvia will discontinue to
implement an independent monetary policy. According to the forecasts of the Bank of Latvia, this could
happen at the beginning of 2008.
In 2000-2003 the average consumer price inflation in Latvia has been within the limits of 2-3%.
In 2004 inflation was higher than the price growth
observed in previous years. Inflation in November

2004 increased by 7.2% as compared to November
2003. Higher inflation growth in 2004 was due to
a combination of several one-time factors, mainly the
rise of administratively regulated prices,
harmonisation of indirect tax rates, inflation expectations related to Latvia’s accession to the EU, high
oil prices. It has been forecast that inflation will gradually return to its previous level in the coming years.
The goal of the fiscal policy implemented in
Latvia is to secure a balanced economic growth and

Table 1. Latvia: Key Indicators of Economic Development [2]

2001
Gross domestic product
Private consumption
Public consumption
Total fixed capital formation
Exports
Imports
Consumer prices
General government budget fiscal balance
Central government debt
Current account balance
Foreign direct investments (flows)
Share of job seekers (% of economically
active population, 15-64 years old)

2002

2003

2004

2005 f

(changes over the preceding year, %)
8.0
6.4
7.5
8.5
7.5
7.3
7.4
8.6
10.0
7.0
2.8
2.2
1.9
4.0
2.5
11.4
13.0
10.9
20.0
15.0
7.5
5.2
5.0
9.8
6.8
14.5
4.6
13.0
14.0
8.3
2.5
1.9
2.9
6.2
5.5
(in % of GDP, unless indicated otherwise)
-2.0
-2.3
-1.6
-1.8
-1.7
13.8
13.3
13.4
13.5
13.6
-7.6
-6.7
-8.2
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financial stability. Since 1996, with the exception of
1999 when the fiscal situation reflected the consequences of the Russian financial crisis, the fiscal deficit of the consolidated total state budget has been
below the maximum 3% of GDP permitted under the
Maastricht Treaty [4].
The EU is the main trading partner of Latvia.
Trade with the EU member states has been constantly expanding since restoration of Latvia’s independence and currently as many as 80% of total
exports and imports are linked with the EU, including
also the new EU member states. Most of Latvia’s
foreign trade turnover in ten months of 2004 was
made up by trade with Germany (14% of the total),
Lithuania (11%), Sweden (8%), Russia (8%) and the
United Kingdom (6%).
During 2000-2002 exports of Latvian goods in
current prices grew by 11-12% annually, and in 2003
export growth was 17%. In 2004 Latvian exports
increased by 26%, including a 22% growth of ex-

ports to the EU-25 states. Exports grew in all categories of goods with the biggest growth recorded in
wood industry, metal processing and machinery sectors which contributed respectively 16% and 29%
of the total export growth.
The role of investment is very important for a
sustainable and balanced economic development.
Investments have a decisive role in provision of the
national economy growth, as there is a close correlation between the increase of investments and the
increase of GDP. The growth of investment and the
share of investment in GDP in Latvia are among the
highest.in the group of the EU new member countries. From 1996 till 2003 the total fixed capital formation annually increased by 17% on average. Investments grew especially rapidly during 1996-1998
in relation with the privatisation process. Investments
are promoted by several factors, including stable
macroeconomic environment, inflow of foreign investments, reduction of interest rates on loans and
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strengthening of the banking sector, increase of general economic activity and formation of positive future expectations. Expenditure for the total fixed
capital formation in Latvia during 2001-2003 has
increased by 36% or by 10.7% annually. The share
of investment in the GDP over the past three years
has formed 24.4% on average, indicating that nearly
a quarter of national income has been used for the
total fixed capital formation annually.
During 2001-2003 investment into the sectors
of Latvian economy grew by 28.6% or on average
by 8.7% annually. It should be noted that over the
past three years the investment dynamics has been
faster in the production sectors due to the growth of
general economic activities, improvement of crediting terms and investment favourable economic policy.
This tendence is very positive because of the great
importance of the production sector in the development of the economy. Over the past three years investment into the production sectors went up by
37.5% (or on average by 11.2% annually), whereas
investments into service sector grew by 25.2% (on
average by 7.8% annually). Over the mentioned period the fastest investment growth was recorded in

primary sectors. Investment into mining industry and
agriculture in 2003 doubled in comparison with 2002.
Meanwhile, investment decrease was fixed in such
sectors as education, health care, transport and
communications.
Sustainable economic growth is linked not only
to the level of investment, its quality and dynamics.
Nonetheless important are the sources of financing
investment, i.e. domestic and foreign saving.
In the recent years the level of national savings
in Latvia amounted to average 18-20% of the GDP
or 65-70% of investment into fixed assets. According to the savings – investment balance, funding for
fixed assets investment by 30% on average was
ensured by the attracted foreign capital, mainly in
the form of foreign direct investment.
By the end of 2003 foreign entrepreneurs had
invested in Latvia foreign direct investment in the
amount of 205.6 million LVL or 775 LVL per capita,
which is one of the lowest indicators among the new
EU states (see Figure 1).
Investment of the developed countries dominate
in the geopolitical structure of the FDI stock (see
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Figure 1. FDI Stock per Capita in the new EU states
(end of 2003, USD) [2]
Figure 2). Notably, that investment of the EU-15
states account for more than half of the total FDI
stock. According to the Bank of Latvia data, the biggest amounts of investment have been received from
Germany, Sweden, Denmark, Finland, USA, Norway
and Estonia, contributing to almost 70% of all FDI
stock in Latvia. Majority of these countries are also
the biggest trade partners of Latvia.
In 2003 the most significant amounts of direct
investment in Latvia were made by Swedish, Dutch
and Finnish entrepreneurs, contributing almost 60%

of all incoming investment (Figure 2).
Very important for the further development of
economy is the structure of FDI stock (see Figure 3).
The highest share in the total structure of FDI stock
belongs to the commercial services sector. Manufacturing sector experiences stable annual investment
growth. In 2003 the amount of FDI in this sector
grew by 30.5 million LVL or three times more than in
the preceding year. (Figure 3)
In terms of the qualitative structure of foreign
investment into manufacturing we must note that

The role of investment in a sustainable development of the economy of Latvia

91

Germany
12%

Other developed
countries
21%

Netherlands
7%
EU
61%

Countries of Central
and Eastern Europe
14%

Finland
9%
Sweden
15%

Denmark
10%

Other EU United Kingdom
3%
3%

Developing countries
6%

Figure 2. FDI Stock by Group of Countries
(end of 2003, percentage) [2]

Other services
6%

Manufacturing
17%

Financial
mediation
26%

Energy
4%

Trade
18%

Finances Communication
16%
5%

Transport
8%

Figure 3. FDI Stock by Sectors
(end of 2003, percentage) [2]

investment is mainly made into low and medium technology sectors (see Figure 4). Germany made the
biggest investment into manufacturing or 14% of the
total investment into manufacturing, channelling its
investments mainly in the sectors of low and medium technologies. These sectors have also absorbed
UK and Swedish investment. Meanwhile, Ireland is
the biggest investment contributor to the medium
technology sectors.
Only a few so-called greenfield projects, involving introduction of new and modern technologies, have
been implemented in Latvia. Even in sectors that have
the highest potential to implement such projects, only
that part of work, which requires a relatively low
labour qualification, is being performed in Latvia.
To ensure long-term sustainable development
of Latvian economy it is necessary to continue to
develop infrastructure, invest into education and create other preconditions to lure foreign investors to
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Figure 4. FDI Stock in Manufacturing
(end of 2003, million LVL) [2]
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invest in knowledge intensive and high technology
sectors.
Infrastructure and its level of perfection and
accessibility are the preconditions for the growth of
the national economy. However, the Soviet time infrastructure (roads, water and heat supply systems,
etc.) is already worn out and does not comply with
the requirements of up-to-date market and environment. Besides, the state has to invest in the spheres
where the private sector is not interested to invest.
Insufficient investments in putting the infrastructure
into order lead to the decrease of foreign investments, raise costs of the private sector and lead to a
slower development of economy on the whole.
Latvia has joined the European Union, and it
means introduction of different directive requirements and additional investments. Latvia is deter-

mined to ensure compliance with environmental requirements until 2015. It has been calculated that
the total amount of investments could exceed 800
million lats, from this amount roughly 660 million lats
are needed for bringing into order water supply systems, 190 million lats – for the erection of hazardous waste dumping grounds[3]. Apart from the compliance with the environmental requirements, Latvia
has to ensure the introduction of all other requirements of the directives, which means additional investments.
An other serious problem is the differences in
the development of Latvia’s regions. Latvia is divided into six statistical regions ( see Figure 5)
Marked social and economic differences between regions exist in Latvia. More than a half of

-

Figure 5. Statistical regions of Latvia

the total GDP of Latvia is produced in Riga (see Table2)
In 2002 Riga and Riga district together produced 68% of Latvian GDP. Riga is the only region
which exceeds the average level of 10 new EU member states reaching 138% against this level. Average indicator for Latvia makes 76% of this level and
the poorest region Latgale makes only 37%.
Most of entrepreneurs prefer Riga region as the
most suitable place for developing their business. In
2003 the number of economically active enterprises

in Riga region was 25 385 but their total number in
Latvia was 45 300. In Latgale there were only 10
economically active enterprises per 1000 inhabitants,
which was three times less than in Riga (see Figure
6). In 2003 the number of economically active enterprises in Latvia increased by 2766 enterprises,
and the most significant increase was characteristic
to Riga region (by 2008 enterprises).
Depressive regions are not attractive for investors. So the development of qualitative public ser-
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Table 2. GDP of Statistical Regions in 2002 [1]

GDP in real prices
Name of territory
Latvia

GDP per capita

total in
% against
% of total LVL
the state average
thousands LVL
5 689 376

100

2 433

100

3 283 356

58

4 418

182

Pierīga

572 612

10

1 596

66

Vidzeme

354 951

6

1 407

58

Kurzeme

637 296

11

2 015

83
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394 993

7
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1 176
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Figure 6. Number of Economically Active Enterprises per 1000 Inhabitants [2]
vices and infrastructure is very relevant for balanced
and sustainable economic growth in the regions. Environmental infrastructure is for the most part the
property of local authorities or their companies, and
this means that implementation of environmental
requirements is to be ensured by local authorities.
However, local authorities have very restricted resources at their disposal, in most local authorities
these resources are sufficient only for covering maintenance costs. Besides, it is necessary to take into
account the long repayment period of the projects of
environmental infrastructure, they are not profitable
to local authorities. For local authorities the introduction of environmental requirements is impossible
without attraction of other sources of financing, including public investments.
At the same time, these are not only huge investments that are necessary to ensure the compliance of public services and infrastructure to the contemporary requirements, efficient investment policy
pursued by the state is also an essential precondi-

tion. Investment proposals in Latvia are still considerably lagging behind investment amounts required.
The state has a shortage of financial resources, and
additional cost limitations are subject to the
Maastricht criteria on the state debts and budget
deficit constraints. In such a situation Latvia began
to realize the experience of the other EU countries
to use the public and private partnership as one of
the ways to attract private investments.
PPP is a cooperation between a public or municipal institution and a company from the private
sector, within the framework of which a public service or object on terms of agreement is provided to a
private entrepreneur, who invests funding for rendering/improvement of the mentioned infrastructure
or service project. It is essential to remember that
such cooperation is not privatization, but is performed
temporarily (up to 25-30 years) and in compliance
with state/municipality determined conditions. In literature we can divide several PPP models, which
can differ depending on risk allocation in the project.
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For example, a concession is only one of the PPP
kinds, where the private entrepreneur recovers investments by user’s charge.
The development of qualitative public service
and infrastructure has a significant role in the balanced and sustainable national economy growth. In
Latvia the institutions responsible for promotion of
public-private partnership in comparison with such
countries as Ireland and Great Britain are at the
beginning of their development, but that does not
stop them from bringing forward ambitious aims and
already now efficiently using the foreign experience.
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ABSTRACT
The article presents the process of innovation management and modelling. Modelling is an important tool, which
enables qualitative and quantitative evaluation of development and implementation of innovation projects. The authors
outline the aims of the National Innovation Program of the Republic of Latvia as well as specify the sources of financing
the research. The article analyses statistical information on fundamental and applied research projects and financing
allocated to the projects in specific branches of national economy. The authors establish an interrelation between
investments and innovation stages, as well as present a description of a model for implementing innovations.
In order to develop and optimise innovation projects it is necessary to use econometric methods, which allow to
quickly and qualitatively process statistical information. The article describes the model of innovation project management and the stages of implementing the model.
Key words: Innovation, modeling, economic development, optimization

Innovations are the decisive factor of the competitiveness of industry of each country. A relevant
feature of innovation is that the owner of the particular innovation gains a considerable competitive
edge in the market.
In order to help science to produce specific socially and economically favourable results it is necessary to create a mechanism for promoting innovations, for applying results of scholarly research, and
for supporting establishment of innovation-focused
enterprises. An innovation-focused and knowledgebased economy is the most effective way to a developed economy and political stability for small countries that are not rich in energy or other relevant
natural resources, Latvia being one of them.
Nowadays the dynamics of economic development is no longer determined exclusively by traditional resources, such as natural wealth, labour resources, capital and the classical industrial and agricultural branches, but increasingly by high technology-based industries.
The high-tech component has become a crucial
source of competitiveness and value added in practically all the branches of national economy. At the
same time, enterprises focusing on high technologies and application of high technologies in enterprises
of traditional industries can develop only in an innovations-friendly economic environment supporting
innovative efforts, i.e., in a country that is consistently implementing a national policy for developing
innovations and having an effectively operating national innovations system.
In 2003, the LR Cabinet of Ministers approved
the National Programme for Innovations 2003 –
2006. The goal of the Program is to promote the
enhancement of the capacity of national innovations.
At the same time, the National Programme highlights
the following sub-targets:
• harmonised and coordinated development of

an environment fostering innovative activities;
• establishment of sustainable, innovative enterprises and creation of the basis promoting their
development;
• promotion of unique and competitive economic
structures.
In 2003, in order to assist businessmen to elaborate projects for obtaining co-financing from the
structural funds, the LR Ministry of Economics offered small and medium-sized businesses to apply for
support within the framework of the national
programme “Support Programme for Preparing
Projects for the European Regional Development
Fund”.
The goal of the Programme was to identify innovative project ideas and support development of
projects in such areas as:
• development of new products and technologies;
• development of business-related infrastructure;
• human resources development;
• promotion of competitiveness.
An innovations project, viewed as a process of
implementation of innovations, is a set of orderly
sequenced research, technological, production, organizational, financial and commercial activities that
would lead to the required and desired changes.
The main factor that could restrict the possibilities of enterprises to make investments is shortage of financial resources to be invested in the implementation of the project. Therefore, entrepreneurs
are frequently faced with the issue of utilising investments in the most optimum way.
Possible sources of investments are:
• own financial assets;
• external financing and loan funds;
• allocations from the state budget;
• direct and indirect foreign investments.
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Since 2004, organisations and enterprises of
the Republic of Latvia may have access to the cofinancing from the EU Structural Funds, which means
increased possibilities for financing economic development projects.
The National Innovations Programme is a longterm programme and its implementation envisages
utilisation of all sources of financing intended for
national programmes:
• state financing (funds from the basic budget
or special budgets) or financing from municipal (selfgovernment) budgets,
• loan funds or direct investments,
• financing from special target programmes of
international organisations,

• other sources of financing (special target donations by enterprises, organisations and private persons).
In Latvia, two scenarios of the development of
national economy have been elaborated (for a medium-term period – until the year of 2010) depending on the fluctuations of external demand:
• a slower growth scenario with smaller possibilities for increasing export (option 1);
• a dynamic development scenario envisaging
faster growth of export under a more favourable
external market conjuncture (option 2).
The results of the forecast are presented in figure 1.
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Figure 1. Forecast for the Latvian GDP until 2010
(%, 2000. = 100)
For Latvia priority branches of science are: economics, juridical sciences, chemistry, Latvian Studies, optoelectronics, mechanics, applied mathematics, computer science, communication technology,
energetics, biology.
The analysis conducted within the framework
of the research shows that in the development of
relevant innovative capacities Latvia is lagging behind many EU member states. Which means that, if
Latvia wants to be competitive and achieve prosperity on the European as well as global scale, it has to
prioritise the objectives and tasks of promptly eliminating the existing drawbacks in the national innovations system.
Enhancement of economic activity in Latvia is
to a great extent dependent on the efficient management of innovation processes.
Innovation process management may be ex-

pressed as a model (see fig. 2).
The management of innovation projects has to
be effected by applying methods of economic and
mathematical modelling allowing to assess and
analyse the project, and to quickly and qualitatively
process statistical and other data.
Imitation modelling is one of the most widespread methods of research of economic objects and
systems.
The selection of methods of modelling of the
object under consideration depends on a great number of conditions (modelling components), e.g.:
• complexity of the object or system being researched;
• the character of behaviour of the object or
system;
• the character of behaviour and the impact of
the factors on the changes of the entity or economic
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Figure 2. The model of innovation process management
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system being investigated;
• other similar conditions.
Fig. 3 presents a process of creation of an imitation model.
Where the relations between separate components forming the model are comparatively simple
and can be accurately described, analytical models

can be used for obtaining the required information.
However, most of the economic processes and
systems are complex entities, consisting of a great
number of interrelated sub-systems (which in their
turn also are complex objects and require a detailed
study), changing their positions in space and time.

External factors

Determinants
Mathematical model

Results of
modelling

Factors to be
generated
Analysis of the
results
Acceptance of the
decision
on the adequacy of the
model
Figure 3. Process of creation of an imitation model
For researching such economic systems it is impossible to create an absolutely accurate effective model
by applying analytical methods. In such cases it is
necessary to use the methods of imitation modelling.
Imitation modelling is usually applied for researching economic processes and systems. Such
factors are called incidental variables or incidental
values, and their behaviour is described by means of
common probability distribution functions.
Imitation modelling may be used for tackling a
wide range of economic problems (design and analysis of industrial systems, stock management, balancing of production capacities, allocation of investment
funds, optimisation of investment funds, optimisation
of flows of services etc.).
Imitation modelling is frequently associated with
the factor of uncertainty, whose description goes
outside the confines of the traditional statistical modelling, which, in its turn, complicates the imitation
modelling process.
The aim of the research is to find innovative
ways of using imitation modelling for investigating
economic systems. As a result, it is possible to set

the task of creating an efficient procedure for generating incidental parameter values constituting factors of an imitation model, to consider the asymmetric distribution of model factors, to create an adequate model of non-linear dependence between the
factors, to effectively use up-to-date information
technologies, to ensure continuous control of the
behaviour of the specific economic system that is
being researched.
The traditional scheme of imitation modelling is
the formation (generation) of a mass of incidental
parameter values featuring the changes of model
factors (see fig. 4).
The algorithm of generation of incidental continuous value X, having continuous distribution function F, can be described in the following steps:
1. Let us generate, within an interval (0.1), an
evenly distributed incidental parameter u ~U(0.1).
2. Let us calculate X = F-1(u).
The value of F-1(u) will always be definite, since
0<u<1, but the area of defining the function F is
the interval [0,1]. The figure below presents the essence of the algorithm graphically; here incidental
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Figure 4. Algorithm of generation of incidental parametres
value may be assumed to be either positive or negative. This depends on the specific value of parameter u. In the figure, the value of parameter u1 produces a negative incidental value X1, but parameter
u2 yields a positive incidental value X2.
The method of reverse transformation may be
also used if value X is discrete. In this case the distribution is as follows:

F ( x) = P{X ≤ x} = ∑ p( xi )
xi ≤ x

where p(xi) is probability

(1)

p ( xi ) = P{X = xi }

It is admitted that incidental parameter X may
have only such values as x1, x2, ..., for which
x1 < x2 < ....

Figure 5. Scheme of reverse transformation
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Thus the algorithm of developing the values of
incidental parameter X will have the following consequences:
• Let us generate, within the interval (0.1),
evenly distributed incidental parameter u ~ U (0. 1);
• Let us establish the least positive round value
I, for which u < F(xi), and assume that X=xi.
Both options of the method of the reverse transformation for continuous and discrete values (at least
formally) can be combined in one formula:

X = min P{x : F ( x) ≥ U } (2)

which is true also for mixed distributions (i.e.,
containing both continuous and discrete components).
In contrast to commonly used direct methods
of generating incidental values (the method of the
reverse transformation composition and implosion),
for imitating the factors of the imitation model it is
recommended to use the so-called indirect methods,
namely, the acceptance-refusal method. This method
may turn out to be suitable if due to certain reasons
it is impossible to apply direct methods or if these
methods are inefficient.
The “acceptance-refusal” principle is rather
common. If the aforementioned algorithm is looked
upon from a slightly different perspective, it is clear
that it may be extended for generating incidental
points in areas having higher dimensions – i.e. in
multi-dimensional areas.

This is relevant in modelling real economic systems by applying the Monte Carlo method.
When using the MS Excel programme, users
usually apply standard functions for modelling incidental parameter values in a dynamic regime. The
simplest economic problems may be modelled by
means of an installed Data Analysis block or
SIMTOOLS, POPTOOLS superstructure in MS Excel, which allows to simultaneously model the required number of incidental parameter values with
given factors.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Куницкая Ю.
г. Гродно, Республика Беларусь
Подготовка профессиональных менеджеров в
условиях университета предполагает овладение ими
целым рядом функций управления: планированием,
прогнозированием, координацией, регулированием
и др. Обучение этим функциям, несомненно,
должно стать основной целью и содержанием
образования.
Понятие содержания трактуется по-разному в
различных системах образования. В традиционном
обучении оно отождествляется с учебным материалом, подлежащим запоминанию, затем практической отработке до формирования умений и готовности к конкретному действию. Такое понимание
содержания образования удовлетворяло индустриальное общество с его стабильно функционирующей системой производства, ставящей перед
учреждениями профессионального образования
задачу подготовки специалистов к выполнению
фиксированного набора функций. В контексте
вопроса обучения менеджменту это означает системное изложение сведений о мировом опыте
управленческой деятельности, воспроизведение
этих сведений студентами в учебном процессе, а
затем и самого опыта специалистами-менеджерами в их профессиональной деятельности.
Подобный способ обучения, ориентированный
на репродукцию, более всего обслуживает механистическую административно-командную систему управления, так как, даже если передается
информация об органическом демократическом
типе управления, сам способ трансляции этой информации студентам закрепляет у них исполнительский тип деятельности, противоречащий идеям
такого управления.
Утверждающееся на наших глазах постиндустриальное общество, в отличие от индустриального
общества конца XIX – середины ХХ века, гораздо
в большей степени заинтересовано в том, чтобы
его граждане были способны самостоятельно
думать, активно действовать, принимать решения,
а не бездумно подчиняться приказаниям сверху. В
настоящее время ощущается насущная потребность в образовании, результат которого – человек
с гибким, нестандартным мышлением, самостоятельно принимающий решения в “незапрограммированных” обучением ситуациях, способный к
саморазвитию и жизни в изменяющемся социуме.
Это общее требование к образованию особенно актуально в обучении менеджменту, так как
современный менеджер не только должен владеть

универсальными функциями управления, но и быть
способным принимать управляемую организацию
как открытую саморазвивающуюся систему, уметь
гибко реагировать на ситуацию в ней, интегрировать
традиции и инновации, работать в команде.
Мыследеятельностная педагогика, которая
может стать основой для решения этих сложных
задач, различает такие понятия, как учебный материал и содержание образования. Учебный материал
– это отобранная из соответствующей области
знания информация научного и эмпирического
характера, которая является средством организации
образовательного процесса. Под содержанием
образования понимаются универсальные, общечеловеческие способы мышления и деятельности,
которые, будучи “срощены” с личными способностями субъекта, превращаются в техники мышления, мыслекоммуникации, мыследействия [2].
Освоение данных техник обеспечит субъекту,
вместо готовности к единичному конкретному
действию, способность к самоорганизованной
деятельности в любой изменяющейся ситуации [1].
Среди техник мышления наиболее необходимыми для будущего менеджера являются анализ (ситуационный, позиционный, тематический) и
моделирование, без которых невозможно выстроить
управляющую систему, адекватную управляемой.
Владение техниками мыследействия – целеполагания, формирования замысла, планирования,
рефлексии реализации – основа функционирования
выстроенной менеджером системы управления.
Без владения техниками мыслекоммуникации
невозможно выполнение такой функции менеджмента, как координация, согласование действий
разных субъектов, организация сотрудничества.
Если в традиционном обучении содержание
образования и учебный материал отождествлялись,
то необходимо было отдельно решать вопрос о
форме подачи этого материала. В мыследеятельностной педагогике граница между содержанием образования и формой стирается, они содержатся (совместно держатся), так как форма
сама становится элементом содержания. Следовательно, задача, которая стоит перед преподавателем, заключается не только в отборе и репродукции
учебного материала. Он является организатором
образовательного процесса. Образовательный
процесс – это то, что происходит с человеком в
специально сконструированных педагогическими
средствами условиях. Его содержание составляют
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цели, ценности и смыслы образования человека,
его способности, которые могут сложиться в этом
образовательном процессе, оно вбирает в себя все,
что происходит с образующимся индивидом в его
движении к себе самому как специалисту и как
человеку.
Если трансляцию учебного материала в традиционном обучении в какой-то степени возможно
передоверить техническим устройствам, то организация образовательного процесса и реализация
содержания образования находятся в прямой
зависимости от преподавателя и его профессиональной педагогической позиции.
В процессе обучения менеджменту преподаватель должен совместить две функции –
функцию профессиональной подготовки и функцию профессионального образования.
Первая из названных функций предполагает
воспроизводство лучших образцов управленческой деятельности в их нормативных структурах. Образовательный процесс, который организует педагог, выполняя эту функцию, – формирование у студента специальных знаний, умений и
навыков, то есть подготовка специалиста, владеющего нормами профессиональной деятельности в
менеджменте. Соответственно, сам преподаватель
должен быть носителем этих норм и лучших
образцов управленческой деятельности.
Вторая функция связана с подготовкой человека, владеющего различными способами мышления и деятельности, умеющего принимать ответственные решения на основе анализа ситуации,
выбора адекватных средств для поставленных
задач, способного к самообразовательной деятельности, т.е. умеющего учиться самостоятельно
на протяжении всей жизни. Это является залогом
последующего профессионального развития,
превращения специалиста в профессионала, который не только знает и выполняет нормы управленческой деятельности, но и способен их видоизменить в соответствии с изменившейся ситуацией,
проявить творчество в разрешении профессиональных проблем.
Для реализации этой функции преподавателю
недостаточно иметь предметные знания, ему
необходимо владеть способностью структурировать
их в виде задач и проблем. Он выделяет в предметном материале основные идеи и принципы, методы
познания и обобщенные способы действий и
выстраивает предметное содержание вокруг этих
методологических ориентиров, конструирует дидактический материал, позволяющий студенту выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания, обеспечивает личностно значимую для студентов постановку учебной задачи.

Сложность профессиональной педагогической
позиции преподавателя состоит в умении органично
совместить две рассмотренные выше функции, т.к.
приоритет какой-либо из них отразится на качестве
образования. Так, если будет реализована только
функция профессиональной подготовки, результатом обучения станет хороший исполнитель утвердившихся в сфере менеджмента норм, действующий по образцу, но неспособный к принятию творческих управленческих решений. В случае приоритета развивающей функции есть опасность произвести, хотя и думающих, творческих специалистов,
но имеющих серьезные пробелы в специальной
подготовке.
Возможностями для органического сочетания
названных функций в педагогической позиции
преподавателя располагает задачно-целевая форма
организации учебного процесса. Эта форма представляет собой альтернативу традиционной лекционно-семинарской системе, соответствующей
репродуктивному способу обучения.
В задачно-целевой форме знание не дается в
готовом виде, а “выстраивается” самим студентом,
знакомству с теоретическими сведениями предшествует опыт самостоятельного решения задачи
на основе собственного понимания и творчества.
Учебный процесс строится согласно схеме: принятие студентом задания, затруднение в выполнении
принятого задания в связи с отсутствием у студента
необходимого способа, выход в рефлексивную
позицию и рефлексия причин затруднения,
построение модели ситуации, постановка цели,
планирование деятельности, конструирование
способа, проверка его на практике – возвращение
в деятельность и выполнение исходного задания [2].
Студент участвует в постановке новой учебной
задачи, в ее переопределении, в выявлении противоречия, проблемы; пытается вместе с педагогом
выдвинуть идею, гипотезу ее решения, предлагает
свои варианты решения, свое видение проблемы,
вступает в диалог, отстаивает свою точку зрения,
учится в каждой учебной задаче выявлять метод
решения, ход получения знания, отделять способ
решения от результата, стремясь выделить обобщенные способы действий.
Преподаватель не транслирует информацию,
а является организатором ряда образовательных
ситуаций: ситуации принятия студентами исходного
задания, их встречи с затруднением, рефлексии,
моделирования, целеполагания, планирования
деятельности, конструирования способа решения
задачи и ситуации проверки сконструированного
способа на практике. Здесь он реализует
развивающую функцию образования.
Вслед за этими ситуациями педагог организует

Педагогическая позиция преподавателя в процессе обучения менеджменту

решение целого ряда типовых задач с применением
сконструированного способа. Задача этого этапа
– отработка специальных умений и навыков, т.е.
реализация функции воспроизводства деятельности
в рамках образовательного процесса профессиональной подготовки.
Итак, педагогическая позиция преподавателя
в процессе обучения менеджменту характеризуется
пониманием паритета функций профессиональной
подготовки (овладение устоявшимися нормами и
средствами управления, обеспечивающими выполнение профессиональной деятельности менеджера)
и профессионального образования (освоение общечеловеческих способов мышления и деятельности,
приобретение опыта их применения в решении
профессиональных задач и проблем, что является
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основой профессионального развития) и умением
органично сочетать эти функции в организации
образовательного процесса. Организационной
формой, способствующей реализации этих функций в обучении менеджменту является задачноцелевая форма учебного процесса.
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ABSTRACT
The article is devoted to a question of perfection of process of training to democratic style of management
through comprehension by teachers of the pedagogical position in this process. Basis of the position is the teacher’s
understanding of parity of two functions – professional training and professional education. Vocational training provides the future managers with special knowledge, the skills and the standard norms of professional work. Professional
education is directed on learning the generalized ways of thinking and activity that promotes development of creativity
in administrative activity.
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В статье рассмотрены сущность и тенденции развития глобализации, как глобального, экономического,
проекта современности, инициированного западной системой организации общественной жизни. Ее главная
цель расширение, путем тиражирования, западной модели организации общественной жизни, до границ мирового сообщества.
Глобализация обосновывается как исключительно западноцентристский проект, нацеленный на получение
дополнительной прибыли и ренты, путем легитимизации эксплуатации сырьевых и человеческих ресурсов стран
не западного мира.
В статье проведен анализ последствий глобализации для культуры и безопасности стран мира, сформулированы базовые потенциалы реализации принципа их национальной безопасности в складывающихся условиях.
Ключевые слова: глобализация, экономическая глобализация, социокультурный иммунитет, социокультурные статусы, национальная безопасность, потенциалы безопасности наций.

Несомненно, при про ведении такого рода
исследований, связанных с рассмотрением отношений двух каких либо феноменов, принципиальным является рассмотрение их сущности и формулирование представлений о них на уровне ноуменов, становящихся в дальнейшем путеводителями по полотну исследования. Поэтому вначале рассмотрим само существо интересующих нас феноменов глобализации и национальной безопасности, попытавшись сформулировать их развернутое определение и всесторонне описать представление о них, с точки зрения автора. Глобализация,
как мы ее понимаем, может считаться самым значительным феноменом современной истории
человечества. Это значение, несомненно, заключается в той великой роли, что играет глобализация,
как фундаментальный фактор тех решительных парадигмальных изменений, что проявляют себя в наше время на всех континентах и во всех сферах
жизнедеятельности современного человеческого
общества. В этом смысле глобализация может рассматриваться своеобразным тождеством самому
понятию «современность». Глобализация - главный
знак современного нам общества, его всепроникающая сущность, представленная фундаментальными механизмами развития современного общества. Для более адекватного осмысления сформулированной нами темы, необходимо остановиться подробнее на самом понятии «глобализация», в значительной степени воспринимающимся всовременной научной литературе неоднозначно. По своей сути глобализация в современной обществоведческой литературе характеризуется как всеохватывающий процесс интеграции народов мира во всех
сферах их жизнедеятельности в последние
десятилетия. При этом констатируется, что процесс
взаимной интеграции общественной жизни народов,
реализует себя со все возрастающей скоростью,

охватывает все большие территории мира, все глубже проникает в ткань жизнедеятельности современных народов.
Но процесс этот неоднозначен. По своей сути
это не чисто эволюционный, ав гораздо большей
степени организуемый процесс, хотя и обладающий своими особенными формами самоорганизации, Т.е. это организуемая усилиями человечества сверхсложная социальная система, цели создания которой, не имели еще себе аналога в истории человечества. Современный нам процесс глобализации по своей сложности превосходит все до
сих пор существовавшие, когда-либо созданные
усилиями интеллекта и рук человеческих, социальные системы. Но сегодня, по истечению определенного времени (конец 20го века ), после проявивших себя негативных последствий глобализации,
приходится констатировать, что именно к этой
сложности во многом оказалось не готово спровоцировавшее развитие новой глобальной системы
человечество.
Глобализация как проект интеграции народов
мира, в своей идеальной модели с самого начала
может быть рассмотрена именно как интеграция и
связанное с этим многообразное взаимовлияние ивзаимообогащение государств, народов, культур
иобществ, рассматриваемых как дополнительные
друг другу социокультурные субъекты. Но приходится констатировать, что с самого начала процесс
этого многообразного по своему потенциальному
охвату взаимовлияния и взаимообогащения пошел
узкими путями. Вчем же причина краха изначальной, идеальной модели глобального единства человеческого рода? Во-первых, как обнаружилось на
практике, идеальная модель глобализации, в основе которой с самого начала были заложены принципы всесторонности и общезначимости, при ее реальном воплощении обнаружила ярко выраженную

Экономическая глобализация и вопросы ...

экономически ориентированную целесообразность.
Фундаментальным принципом глобального развития мира по существу выступил принцип экономической выгоды иэкономической целесообразности.
Экономическое развитие стало доминирующей
целью глобализирующегося мира. И процесс это
шел в ущерб национальному, этнокультурному многообразию и развитию народов мира, в ущерб сохранению богатой и разнообразной природной среды
существования человека. Объединяющиеся под
флагом глобализации цивилизации пошли по пути
технического прогресса как объективного фактора
поддержки нового не социально-культурного, а нового экономического порядка иновой экономической целесообразности.
В соответствие с этими процессами мир во
все большей степени стал рассматриваться как экономическая и, именно экономическая система.
Происходящие в нем процессы стали рассматриваться с исключительно экономической точки зрения и меряться экономическими же категориями.
Организация многообразной общественной жизни
народов также была подчинена экономической
целесообразности. В соответствие с законами разделения труда, отдельные государства и даже регионы мира, начали превращаться в специализированные механизмы единой экономической Мегамашины, не ведающей иных кроме экономических категорий организации общественной жизни и процессов общественного развития народов.
Прибыль как тайный кардинал стала главным
принципом философии нового экономического
порядка, в котором, все прочие сферы общественной жизни - наука, культура, образование, искусство - утратили свою презумпцию невиновности,
более того, испытав на себе мощное влияние экономического заказчика, постепенно начали превращаться в инструмент экономической политики, внаемную рабочую силу. Так незаметно, наступила
эпоха экономической глобализации, подмявшей под
себя и купировавшей саму возможность реализации того многообразного потенциал глобального развития народов в других неэкономических направлениях, что имелся в зародыше с самого начала
как идеальный проект глобализации мира. Идея
Нового порядка нашла свое воплощение и завершение в модели Нового экономического порядка.
Во-вторых, другая изначальная идея нового глобального порядка, представлявшаяся как возможное равноправное и равновеликое взаимообогащение участников глобальной интеграции народов, на практике реализовала себя в форме шовинизма наиболее развитых экономически государств мира. И это
был, прежде всего, шовинизм западноцентристского характера, реализовавшийся в понятие семер-
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ки наиболее развитых в экономическом отношении
государств мира, получивших посредством механизмов глобализации всвои руки мощный инструментарий дополнительной эксплуатации природных
и человеческих ресурсов других, менее развитых в
экономическом отношении, стран и народов.
На практике, вслед за этим, окончательно утвердил себя принцип экономической ренты богатых
государств инародов, над менее, экономически развитыми партнерами по утверждению нового глобального порядка. Слабые стали еще более слабыми. Слабость эта, выразилась в еще большей зависимости «слабых» от экономически развитых центров мира. Само мировое сообщество реализовало себя в большей степени как сообщество, организуемое и объединяемое западными государствами ради западных же экономических интересов.
Каковы же главные трудности реализации идеи
глобализации мирового сообщества, как она может быть поставлена изначально как идея интеграции народов? Самое главное, пожалуй, это то, что
современное человечество не может быть рассмотрено с научной точки зрения как единое
человечество. До сих пор оно было слишком многообразно в своих этно-культурных формах, традициях, обычаях, верованиях, формах хозяйствования,
исвязанных сними системами укладов, богатством
или бедностью природными И человеческими
ресурсами, удобством или неудобством географического расположения и Т.д. До сих пор человечество являло собой пеструю, внутренне многообразную социально-культурную систему, единую не своим единообразием ипохожестью, асвоей
различностью, дополнительностью до целого составляю щих его социокультурных элементов.
Тем самым человечество сегодня как мы его
можем наблюдать, это внутренне многообразная
социокультурная система, которая может быть названа также внутренне некомплиментарной социокультурной системой. Как известно,
некомплиментарными, по определению выдающегося русского ученого историка, географа и философа Л.н.гумелева, называются этно культурные
общности, несовпадающие своим социокультурным
потенциалом и устремленностью в развитии друг
с другом, а потому, не могущие образовать единую, внутренне органичную взаимосвязную систему.
Но по определению Л.Н.Гумилева, различное
не может стать единым, если только не объединяется чем-то третьим, что находится либо в самих
этих системах, и тогда это будет уже органичное
единство, например объединение двух этносов в
единый суперэтнос по религиозному принципу. и
тогда мы говорим о мусульманском, христианском,
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буддистском суперэтносах, несовпадающих своими границами с государственными и этно-национальными границами жизни отдельных народов.
Но это объединение может пойти и внешним
путем, когда это третье приходит извне и выступает для них в качестве организующей силы, которая
в случае своего утверждения неминуемо займется
работой по социально культурной модификации и
унификации, объединяющихся социокультурных
систем. Она займется подгонкой их под сформиро ванную извне социокультхрную, выступающую
в данном случае в качестве в качестве образца для
подражания, идеальную модель. Так образуются
империи, которые рано или поздно распадаются,
истратив свой начальный пассионарный ресурс, уступая место другим, более органично взаимосваязным друг с другим общностям.
Систему такого рода, объединившую некомплиментарные начала, другой выдающийся немецкий философ К.Маркс, как известно, называл превращенной формой или превращенной системой,
призывая всячески избегать такого рода образований. Такой превращенной формой, с самого
начала, по его мнению, выступил в Новейшее время европейской истории капитал, начавший процесс объединения своей железной рукой экономической целесообразности, государств инародов
планеты. Современная цивилизация во многом, как,
оказалось, продолжила путь, начатый в эпоху накопления капитала. Она взялась за интеграцию народов, на основе все того же капитала и в интересах этого капитала, Т.е. продолжила создавать великую превращенную форму.
Объединение современного нам человечества,
если мы его мыслим в категориях внутренне многобразной некомплиментарной социокультурной
системы, не может идти первым путем. Слишком
уж различны, некомплиментарны, входящие в мировой пространство народы сегодня. Это объединение в единую глобальную суперсистему может
идти и может быть движимо только внешним образом из внешних целей и интересов, подобно тому,
как Г.Гегель в своей теории утверждал, что однажды
все государства мира будут похожи рациональностью своего устройства и существования на прекрасную его сердцу Германию. Похожими на нее
их сделает Абсолютная идея, в равной степени
внешняя, трансцендентная и независимая от них
вместе взятых идеальная сущность, живущая по своим внутренним, безосновным законам.
В случае с глобализацией, демонстрирующей
себя в современном нам мире, путь объединения
государств и народов также по преимуществу пошел внешним путем.
Не путем внутреннего решения самобытных

В. Шалаев

культур, желающих такого объединения, в том числе объединения этно-культурного и религиозного в
частности, а через их экономические цели и
интересы, стоящие в особом ряду ценностей, и являющихся в равной степени для всех них притягательными.
Да, народы мира поддались экономической
интеграции, увидя в ней реализацию своих экономических интересов, но они не поддались культурной интеграции и тем самым заключили общественный договор друг с другом не как всеобъемлющий договор, но как договор частичный, чисто
экономический. И надо признать, что носителями
этих идей в основном выступили национальные
элиты, но не основная часть населения этих стран,
имеющая особые отличные от своих элит идеи. И
та самая массовая часть населения, как представляется, является носителем в основном более
традиционными, чем новационными интересами.
Тем самым, экономический интерес в полной
мере выступил как главный механизм, воплощающий внутреннюю мотивацию народов к интеграции, понимаемой как экономическая интеграция,
что мы и можем наблюдать в частности по той колоссальной миграции населения из стран третьего
мира и стран вообще не слишком экономически
развитых, в страны экономически развитой семерки. Эта экономическая миграция имеет сложную
структуру. В ее структуре во все большей степени
начинают доминировать трудовые ресурсы с высоким уровнем образования итворческой активности,
свидетелями и участниками которой стали последние десятилетия наиболее активные поколения
третьего мира.
Разница с Гегелем здесь лишь в том, что глобализация как процесс, в значительной мере инициирована самими со циальными субьектами, попытавшимися встать выше интересов отдельных государств и народов, на основе сформулированной
ими единой как им представляется для всех ценности - ценности экономической прибыли, экономического успеха, экономического благоденствия.
И они не ошиблись. Экономический интерес владеет человеком сегодня ни чуть не в меньшей мере,
чем когда бы то ни было. Но вот с чем народы не
были изначально согласны, а точнее чего они ни
как не могли предвидеть, так это той колоссальной
социокультурной унификации, что последует вслед
за экономически обусловленными процессами интеграции в мировое сообщество как в единую глобальную систему. Вслед за процессами экономической интеграции, основанной, как известно на
жестком законе прибыли, рационально осмысленной специализации и разделения труда, связанного с ее получением, наступил черед такой же эко-
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номической целесообразности и в иных сферах социально культурной жизни народов.
Ранее востребованные и традиционные сектора экономики стали разрушаться и заменяться
другими, более целесообразными, с точки зрения
большего их соответствия складывающейся в условиях глобализации, международной системе разделения труда. Ранее традиционные религии и культура отношений, поведения и быта людей стала
вытесняться и замещаться цивилизационным западным стандартом.
Более того, в соответствии с принципами сложившейся международной системой разделения
тру да и экономической целесообразности, сами
люди, и на экономически развитом Западе и на экономически слабом Востоке, во все большей степени начали превращаться в то, что современные нам
западные мыслители назвали феноменом «одномерного человека» (Г.Маркузе). Аналогичные определения мы найдем и в отечественной философии. Русский философ начала - середины ХХ века,
Н. Бердяев процессы, про исходящие с современным человеком, называл не иначе как феноменом «объективированной личности», личности,
превращенной в объект иных, внешних по отношению к ней целей и интересов, личности, не владеющей своей свободой.
Этого человека, становящегося во все большей степени - придатком машины, профессии,
специализации, разрушающегося как целостная
личность, становящегося рабом «лампы», рабом,
придатком созданной им технической, экономической цивилизации, мы и застаем сегодня в качестве
все нарастающего в своем влиянии доминирующего
типа личности. Тип этот мы называем сегодня не
иначе как маргинальным и флюгерным по своей
сущности, не знающим для себя другого более значимого закона, чем закона удовлетворения своих
практических потребностей любой ценой и кратчайшие сроки в Процесс, свидетелями и участниками которого мы являемся сегодня, по большому
счету есть процесс завершающего утверждения новой парадигмы человеческого существования, подобный переходу от одной культурной формы к
другой, как его определял русский социолог начала-середины ХХ века П.Сорокин (переход от идеациональной кчувственной форме культуры). Это
процесс окончательной смены доминанты культурных ценностей, с ценностей религиозных на ценности телесные. В этом выражено то глубинной
противоречие, что мы можем зафиксировать на философском языке между человеком культуры (по
большому счету человеком духовных ценностей)
ичеловеком цивилизации (человеком по преимуществу материальных ценностей), столкновение меж-
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ду которыми наиболее обострилось на рубеже двух
тысячелетий со времени рождества Христова.
При этом, хотя субъективно надвигающаяся
на нас глобализация и акцентирует внимание на
том успехе в области свободы личности, что она
дает миллионам, но при этом совсем не обнаруживает своего внимания к тому парадоксальному
не соответствию с сущностью человеческой личности, что выражена феноменом «бегства от свободы» современного индивида, зафиксированного
Э.Фромом. Даруя отдельным индивидам, широкий
спектр свобод, она дарует им именно свободу независимости друг от друга, воснове которой главное порождение современной цивилизации экономическая независимость этих индивидов. Победно
шествуя по миру, она, глобальная экономическая
цивилизация, вовсе не спрашивает человека по поводу его социальной сущности, выраженной понятием - «человек существо общественное».
Порождая взращенный экономическим успехом индивидуальный стиль жизни, независимость
людей друг от друга, экономическая цивилизация
при этом создает феномен индивидуализации
жизни, отгораживая людей, друг от друга. Разры_ая
их человеческое единство, она порождает индивидуализм побочное и в значительной степени закономерное следствие этой все болееиндивидуальной личной жизни отдельных индивидов. Человек
по-прежнему остается существом коллективным и
обречен на страдание в случае разрыватесных межличностных отношений людей, нуждающихся не
только в независимости, но и во взаимопомощи,
взаимной поддержке друг друга, посредством общей системы ценностей, духовного характера.
В конечном счете, все это не могло не привести к разрушительным процессам в самобытной
культурной жизни народов, попавшим под унифицирующий цивилизационный каток. Не могло не
вызвать того всплеска протестов против
глобализации, что проявили себя последнее время
в мире. Антиглобалисты протестуют не только против унификации культур, разрушения традиционных
самобытных систем ценностей, массовых миграций трудовых ресурсов, но ипротив индивидуализации, разобщенности людей, порождаемой глобализацией.
Светская культура экономически ориентированной цивилизации, стала повсеместно замещать
традиционную культуру народов, с которой они
связывают свою идентификацию и самосохранение как особых этно культурных единиц мира.
Проявившие себя противоречивые процессы, связанные с последствиями экономической инверсии
глобализации не могли не проявить себя в дальнейшем так же и как все более набирающий силы
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процесс столкновения цивилизаций, столкновения
культур.
Это столкновение идет и по пути экономической, как борьба за ресурсы планеты, за ее природный и человеческий потенциал, и по пути культурной борьбы, борьбы, за сохранение самобытных, формировавшихся столетиями и тысячелетиями культурных миров. Об этом уже не мало написано (см. работы С. Хантингтона, Ф.Фукуямы,
Н.Н.Моисеева и др. современных исследователей),
но до сих пор не нашло фундаментального завершения. Причина - в сложности и неоднозначности
самих этих процессов.
При этом мы не можем отдавать себе отчета
в объективности происходящих процессов, вих неотвратимости для дальнейшего существования человеческого общества. Чтобы идти дальше, человечеству, видимо, придется прожить и освоить опыт
и этой метаморфозы глобальной истории. Мы также не можем отдавать себе отсчета и в тех положительных последствиях глобализации в ее экономической форме, что фиксируются ныне живущими народами в виде значительных положительных
последствий в области решения продовольственных,
медицинских, образовательных проблем, проблем
транспорта, связи, коммуникаций и т.д., особенно
для народов третьего мира.
Но негативные последствия, в силу их глубинных внутренне не решенных причин в
дальнейшем, скорее всего, будут обречены на
экспоненциальный рост, которому неизбежно будут сопутствовать неизменно нарастаю щи е скрытые иоткрытые активные формы противостояния
малых цивилизаций и культур, борющихся за свое
место под солнцем. И активное наступательное давление на них в этом случае вызовет не менее активную и жесткую ответную реакцию. Тем самым
речь идет о стабильности мирового сообщества в
целом. Что может всему этому противопоставить
человечество? Вопрос остается пока открытым, грядущие стратегии еще только вынашиваются вглубинах интеллектуальной рефлексии современности.
Аналогичные процессы происходят на наших
глазах и в России, слишком романтично открывшейся западному миру в эпоху перестройки своей
экономической и политической жизни. При этом сегодня мы уже отдаем себе отчет в том, что многие
из тех проблем, с которыми столкнулась Россия в
последующий период, связаны с отсутствием у нее
внутреннего социокультурного иммунитета против
тех негативных внешних влияний, с которыми она
столкнулась в этот период. Многие из этих влияний
несут на себе социальных болезней, порожденных
той формой экономической глобализации, в кото-
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рую Запад вместе с собой, наряду с другими странами и народами втягивает и Россию.
Аналогичные процессы мы фиксируем и в области проблем экологии и природопользования.
Глобализация как экономическая цивилизация с одной стороны унифицирует, с другой специфическим образом дифференцирует различные государства и регионы мира по вопросу природопользования. Воспринимая мир как гигантский резервуар
ресурсов для развития хозяйственной деятельности,
она унифицирует подходы к пользованию природными ресурсами, ставит государства в ситуацию вовлеченности в общие процессы жизнедеятелности
международного рынка природных ресурсов. Но
нетру дно заметить, что парадоксальным образом
при этом, реализует себя четко просматриваемый
дифференцируемый подход. Народы и страны
третьего мира, входящие в формирующуюся глобальную систему международного рынка природных ресурсов, попадают как следствие в жесткую систему международного разделения труда.
В этой формирующейся системе одни страны
выступают в основном в качестве потребителей и
распределителей природных ресурсов, другие же
страны, в основном призваны добывать и в меньшей степени перерабатывать эти ресурсы, нередко выступая испытательными полигонами новых
средств жизни и местами захоронения отходов
промышленного производства стран «золотого миллиарда». При этом, добыча ресурсов в основном
ложится на страны третьего мира, ставя их в ситуацию специализированных придатком индустриально развитых стран, или производителями наиболее
грязных с точки зрения экологии видов промышленной продукции био-химического, химического, машиностроительного и нефтегазо’вого производства.
Складывающаяся дифференциация формирует особые присвоенные глобализацией социальноэкологические статусы государствам, вошедшим
в ее проект. Это разница обретает себя как в
социальных, так и в экологических категориях.
Закрепление за странами третьего мира секторов,
связанных с особо грязными видами производства
не может не сказаться и сказывается _ на постепенном накоплении необратимых негативных изменений в области экологии и природопользования,
обрекая эти страны в перспективном будущем на
постепенное все большее разрушение своей природной среды и экологии. В этом смысле страны
«золотого миллиарда» выглядят иначе. Постепенно
перенося грязное производство со своих территорий в страны третьего мира, но не уменьшая уровень потребления природных ресурсов и их технологических продуктов, во все более специфических и экзотических формах, страны «золотого мил-
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лиарда» осуществляют политику своеобразной природной ренты со стран выполняющих функцию поставщиков и переработчиков этих ресурсов в формах, допустимых к потреблению в странах запада,
выступающих в качестве основных потребителей
этой продукции.
Складывается ситуация четкой экологической
стратификации государств и народов мира. Страны,
богатые природными ресурсами и сырьем, постепенно и во все больших масштабах занимают в
мире ниши, которые в ближайшем будущем обрекают их на роль экологических кладбищ, особенно
сучетом достаточно медленных процессов совершенствования производства в них. Между тем
страны «золотого миллиарда» во все большей
степени, в обратной прогрессии, выступают в качестве экологически чистых территорий мира и ревнителей экологической чистоты и равновесия.
Этому в значительной степени способствуют и экологические движения народов западных стран мира,
движения зеленых, во всем многообразии их форм
и сферах деятельности, начиная с борьбы за сохранение качества лесов, морей, озер, рек, воздуха
и заканчивая чистотой потребляемых продуктов питания и лекарств.
Не менее, если не более существенна тесно
связанная с экологической стратификацией стратификация социальная различных стран, входящих
в проект глобального мира. Выступая в качестве
экологических рантье, эксплуатирующих природные ресурсы стран третьего мира, страны «золотого миллиарда» продолжают увеличивать разрыв со
странами третьего мира в области уровня и качества жизни своего населения. Присваеваемый себе
этими странами со циально-э ко номич еский статус продолжает, неуклонно расти скаждым новым
шагом развития экономической глобальной
цивилизации, объективно подкрепляясь еще более
существенным разрывом в области наукоемких и
самое главное экологически чистых систем
производства, разрывом в уровне жизни и связанным с ним уровне потребления и материальных
и духовных условий развития личности.
Это тот случай, когда экология непосредственным образом связана с социальной стороной
жизни народов мира. Нарастающие при этом процессы борьбы за более благоприятные и масштабные ресурсы и условия жизни во все большей степени начинает приобретать характер борьбы за
здоровые, чистые ресурсы иусловия жизни народов.
Нельзя исключить, что самосознание народов и
стран третьего мира рано или поздно достигнет не
только теоретического уровня понимания несправедливости в распределении и потребление природных ресурсов мира, но и практического дейст-

109

вия по изменению сложившихся экологических и
социальных статусов их жизни. Нетрудно спрогнозировать, при этом, высокий уровень вероятности
борьбы стран мира за свои новые статусы и связанный с этим передел функций производства и
потребления. Это и будет тот случай когда страны
и народы будут вынуждены в борьбе за свое существование поставить вопрос национальной безопасности всовершенно иной плоскости, нежили
складывающаяся сегодня ситуация глобального
сообщества.
Какова в этой связи ситуация в современных
нам обществах, в том числе странах Центральной
и Восточной Европы и каковы перспективы этих
стран в условиях этого все больше стратифицированного экологического и социального мира стран
и народов мира? Каковы социально-экологические
аспекты их национальной безопасности вэтом
складывающемся экономическом глобальном
сообществе? И каковы их присваеваемые и присвоенные экологические и социальные статусы?
В связи с определением отношений процессов глобализации и, например, современной
России, необходимо очертить главные цели российского общества на путях его дальнейшего существования. Те цели, которые связаны с главными вопросами существования всякого общества, с
точки зрения его сохранения и устойчивого
развития, принято называть вопросами национальной безопасности. Что это за цели? Их круг, по
видимому, может быть очерчен в следующих основных положениях:
1. Сохранить общество и государство для потомков как важнейшие факторы, инструменты их
дальнейшего сохранения и развития.
2. Сохранить родную культуру, как важный
фактор самоидентификации общества, выступающей вторым основным фактором его дальнейшего
сохранения и развития.
3. Войти всовременные со циальн о-э ко но
мически е институты формирующегося глобального мирового сообщества, осуществив это с наименьшими издержками для государства и культуры.
Ясно, что с этим связана и совершенно новая
стратегия организации внутренней и внешней жизни, например российского общества, воплощенная
в понятии новой стратегии государственной политики, новой стратегии национальной безопасности.
Чрезвычайно важно в этом смысле осознать есть
ли эта политика национальной безопасности сегодня и в России и у других стран мира. И если ее нет,
то это уже не символический, а реальный фактор,
характеризующий проблему сохранения и устойчивого развития обществ. Наверное, мы можем
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констатировать, что такой системной политики,
например, в сегодняшней России, в полной мере
еще не сложилось. Об этом говорит, прежде всего,
та чрезмерная открытость отношений с внешним
миром, что Россия до сих пор придерживалась в
последние десятилетия, в отношении, прежде всего,
стран запада.
Главным выводом в отношении полученного
опыта, и Россией и другими странами мира, уже
сегодня можно считать, что самой устойчивой социальной системой является лишь та система, которая не пускает свои отношения с миром на
самотек, а строит их по принципу открыто-закрытого характера. Открываясь только в тех направлениях, что не несут собой угрозы национальной
безопасности, ипрагматично выгодны государству
иобществу, и, наоборот, закрываясь в направлениях,
способных нанести вред стабильности воспроизводству и развитию общества и государства. Мы
являемся свидетелями, что понимание этих вопросов, например, всовременной России стронулось
с места.
В последнее время в России все явственнее
проявляет себя тенденция осмысленной государственной политики, основывающейся на приоритетном учете ее национальных интересов, Она все более осознает необходимость борьбы за сохранение базовых ресурсов своей нации. В государственную политику постепенно входит понимание
того, что без здравого смысла по своим базовым
целям, целая нация оказывается не разумным тростником в мире природы имя которому человек
(Р.Декарт), но неразумными варварами, своеобразным этнографическим других, более материалом вруках способных на рефлексию и целенаправленную организованность своей общественной,
государственной жизни, нацией. Эта нация неспособна целенаправленно, начать действовать во имя
себя, потому, что просто неспособна, осознать своих целей.
Каковы же основные и наиболее потенциалы
фундаментальные российского общества, как в прочем и всякого другого общества в современном
мире, без которых эти общества оказываются неспособны ни сохранить, ни продолжить свое историческое бытие среди других народов? Мы бы к
ним отнесли следующие потенциалы или ресурсы:
1. Сохранение человеческого популяционного ресурса общества (проблема природно-ресурсного воспроизводства населения);
2. образовательного ресурса общества ( проблема Сохранение интеллектуального ресурса
общества);
3. Сохранение духовно общества ( проблема
культурного ресурса культурного воспроизводства
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населения);
4. профессионального ресурса общества,
Сохранение прежде всего специалистов высшей квалификации (проблема профессионального ресурса общества );
5. Сохранение потенциала общества производственно-технического (проблема уровня и качества производственных мощностей);
6. потенциала общества, как устойчивой
Сохранение экономического системы связей и отношений внутри и между различными сферами общественной жизнедеятельности, прежде всего, сферами производства и потребления;
7. Сохранение природно-экологического потенциала общества как проблема его естественноприродного ресурса. Из представленных
потенциалов, прежде всего, необходимо выделить
как базовые ресурсы общества, ресурсы народонаселения и природноэкологические, без которых
разговор о будущности нации становится бессмысленным.
Сумев сформулировать объективные базовые
ресурсы современных обществ, мы даем им возможность осознать базовые потребности их развития на ближайшие десятилетия и столетия вперед.
Опираясь на понимание необходимости сохранения своих базовых потенциалов (ресурсов), как условия сохранения и развития всякого современного госу дарства и общества среди других государств и обществ. Мы получаем в руки возможность реализации осмысленной, глубоко продуманной конкретной структурной перестройки государственной политики, про грамм и мер, реализация
которых должна быть нацелена не просто на
сохранение, воспроизводство этих ресурсов, но на
их рачительное использование и дальнейшее развитие в интересах всего общества.
Главная из связанных с этим предельно общих целей, заключается в необходимости построения общественной системы открыто-закрыто го
характера, способной преодолеть «детскую болезнь
левизны» повышенно закрытой общественной системы советского периода и повышенно открытой
системы перестроечного периода вистории,
например, российского общества. Это осознает во
все большей степени и Россия, которая медленно
и трудно, но неуклонно встает на путь обретения
стабильности в новом мире. Способность ее на это
движение основана на опыте нашего сознания (сознания народа, общественных элит, отдельных
личностей), освоенного на практике истории своей
страны. Именно этот накопленный опыт и умение
учиться на нем и позволяет нам верить в успех
России, как в прочем и других стран, в условиях
глобализирующегося мира. Именно он выраженный
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понятием народной мудрости или здравого смысла
нации, способен помочь этим странам осознать
фундаментальное значение человеческого и ресурсов своих обществ, на путях их дальнейшего развития в мире.
Литература
1. Ахиезер А.С. Как открыть «закрытое» общество.М.: Магистр, 1997.-40с.
2. Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской
философской культуре. М.: 1990.-С.43-271.
3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.- Л.:
Гидрометиоиздат, 1990.528с.
4. Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы (эколого- политолог.анализ)//Вопросы философии.-1995.-Nl.-С.3-30.
5. Поппер К. Открытое общество и его враги. В2т.М.: Прогресс,-1992.
6. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.М.: Политлит., 1992.-544с.
7. Тойнби А. Постижение истории.-М.:Прогресс,
1991.-736с.

111

8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?//
Полис.-1994.-Nl.
9. Хосе Ортега-и-Гассет. Де гуманизация искусства,- М.: Радуга, 1991.-640с.
10. Шалаев В.П. Синергетика человека, общества,
природы: управленческий аспект.- Йошкар-Ола:
МарГТУ, 2001.- 162с.
11. Шалаев В.П. Управление в условиях глобальной экономической цивилизации: ф илософс косинергетичес кий аспект // Управление иустойчиво-развитие: общество, человек, природа.
Лесотехнически университет, NI-2, 2004.-С/О
Jusauto, Sofia.-C.30-35.
12. Шалаев В.П. Синергетический феномен глобализации как фактор конфликтогенности и кризисности современного общества // Тезисы докладов и выступлений на 11 Международном конгрессе конфликтологов «Современная
конфликтология: пути и средства содействия развитию демократии, культуры мира и согласия.Т. 1.- M.-СПб.-2004.-С.93-95.

ECONOMICS GLOBALIZATION AND THE QUESTIONS NATIONAL
SECURITY IN ХХI CENTURY (VIEW FROM RUSSIA)
V. Shalaev

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

STRUCTURAL ANALYSIS OF FURNITURE HARDWARE INDUSTRY IN
TURKEY
Tuncer Dilik
Istanbul University, Faculty of Forestry

ABSTRACT
Furniture hardware plays an important role in the appearance, comfort and function of furniture. In this paper,
Turkish furniture hardware companies were examined for their technical and economical characteristics, production
materials, standards and surface treating methods, legal structures as well as foreign and domestic trade policies.
Altogether, 67 companies accounting for 80% of the hardware production were examined. In addition, imported
hardware brands, foreign trade companies and their representatives in Turkey were listed along with their production
statistics and export sales by product groups for the years 1996–2000. It is found that the Turkish furniture hardware
industry lacks vision and mission. Recommendations were made for sustained industry growth and for becoming
competitive in international market.
Key words: Furniture hardware, hardware production, hardware import, hardware export, hardware market.

1. Introduction
Furniture, which is used for sitting, resting, or
storing items, is mostly made from wood-based materials and materials which do not affect its functions directly. Furniture acquires properties such as
usefulness, beauty, and safety from its design and
hardware. Through these properties, furniture gains
value and advantage in costumer appreciation. However, hardware that improves the prestige and esthetics of furniture is frequently subject to criticism.
Some of the complaints are: doors, drawers and locks
which cannot be operated smoothly, legs and arms
which are not sturdy, heavy furniture which cannot
be moved easily, doors and lids which are noisy and
difficult to use, handles and finishes which provide
short service life. Therefore, it is important that hardware provide safety, usefulness and comfort as well
as esthetics and prestige. [1], [3], [5].
Internationally, the most important countries for
the hardware market are also important for the furniture market. It is vital to know the level of the
main, side and sub industries for international competition. [6], [7].
2. Definition and classification of hardware
for furniture and building elements
The main functions of hardware for furniture
and building elements are to fix various parts of the
units, to attach doors and windows, to help moving
parts operate smoothly, and to improve durability,
attractiveness and comfort. Hardware comes in a
variety of models and types. In this study, they are
classified in 7 product groups according to their functions [1], [2], [3]. These are Hinges, Slides for drawers and gears for sliding door-window and furniture,
Handles and knobs, Shutting equipment (locks and
latches), Assembly fittings and connecting elements,
Underfoot equipment (castors and glides, under

frames), Other hardware fittings.
3. Material and method
The companies involved in the production of
hardware for furniture and building elements were
surveyed. The questionnaire was prepared both for
manufacturers and users within the main and side
industries. Companies located in regions where the
industry has been developed (Istanbul, Ankara, Bursa,
Izmir and Kayseri) were surveyed more extensively.
Several plants were visited and the administrators
were interviewed to verify the survey responses [4],
[8], [9], [10].
The companies surveyed in this research were
chosen using the following sources: Recommendations and the outcomes of past research, Records of
Chamber of Commerce in cities where main producers are located, Records of Institute of Statistics,
Records of industry foundations, Media records, fair
catalogs and internet, Hardware sellers.
4. General characteristics of the industry
This investigation revealed that there are 128
hardware manufacturing firms in Turkey. Of the 128,
17 firms are diversified in other industries as well.
Approximately, 25% of the companies could be classified as small operations, 36% as medium and 39%
as large operations. Of the total 128 companies, 67
participated in this investigation. It is noted that invariably all the non-participants were small companies, which actually constitutes the majority of the
industry. Table 1 exhibits the distribution of the participants in terms of size and legal structures. As
seen, 37% of the companies were joint-stock companies, 42% limited liability and 21% individual proprietorship and simple partnerships.
According to the research results and the data
of 2000, 40% of the companies work over capacity
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Table 1. Distribution of the firms according to their sizes* and legal structures

Form ofo ownership
Joint-stock company
Limited Liability Company
Individual proprietorship or
simple partnership
Unit
Total
Percentage

Total
Percentage
37
42

SC

MC

LC

6

10
11

15
11

Number
25
28

11

3

-

14

21

17
25

24
36

26
39

67
100

100

* Size criterion is adopted from the most recent census of the industry by the State Institute of Statistics (SIS),
Republic of Turkey.
SC: Small company (less than 10 workers)
MC: Medium company (10-25 workers)
LC: Large company (25 or more workers)

and 30% work under capacity. It is more likely that
large companies work over capacity and small companies work under capacity.
5. Foreign trade and hardware production in
turkey
Hardware production for building elements and
furniture in the last five years (1996-2000) is given
in Table 2. As seen, seven product groups were considered. Production amount increased through the
years 1996-1999. However, growth stopped after

1999 because of economic crises, earthquake and
insufficient capital investment [2].
It is noted that almost half of the Turkish population (≈ 30 million) was affected from 1999 earthquake. Not only building construction industry came
to a total halt but the major producers had to stop
production because they were geographically located
in the earthquake affected area.)
Each of the seven product groups is summarized in each row of Table 2. When interpreting each

Table 2. Hardware production for furniture and building elements in Turkey (1996-2000)

Product Group
1- Hinges
- Furniture hinges (10³ units)
- Door and window hinges (10³ units)
2- Furniture and Window-door slides (10³
sets)
3- Drawer Systems (10³ sets)
4- Handles and Knobs
- Door and window handles (10³ sets)
- Furniture knobs and handles (10³ units)
5- Locks and Latches (10³ units)
6- Assembly fittings and connecting elements
- Wood screws (tons)
- Plastic connecting elements and knock-down
fittings (10³ units)
7- Furniture castors, glides and plinth
adjusting legs (10³ units)

1996

1997

1998

1999

2000

70.658
35.000

94.490
41.300

137.187
50.100

110.080
48.750

114.150
36.700

18.700
47.550

55.500
89.450

38.090
92.100

62.750
85.320

92.000
81.850

185.000

190.500

205.100

192.000

188.500

202.000
76.100

278.000
78.500

303.750
85.600

250.100
80.200

265.000
85.000

3.250

6.600

7.235

7.050

7.000

81.000

105.100

125.800

120.000

125.900

63.000

71.300

78.550

85.250

91.600

product group;
As seen in row 1 of Table 2, the production of
hinges in general increases from 1996 to 1998, but
decreases in the remaining years. The production of
door-window hinges follows the same trend, but in

terms of volume, it is always less than half of the
production of furniture hinges.
It is shown in row 2 that an increasing trend
occurs in the production of furniture and door-window sliding mechanisms during 1996-2000. This is
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due to the fact that the number of companies producing these mechanisms has increased from 3 to
14 in the last couple of years as a response to higher
demands for these mechanisms.
Rows 3 to 6 exhibit the same general trend of
increasing productions during 1996 to 1998, and either constant or decreasing productions thereafter.
This trend can be attributed to 1999 earthquake,
reduced resources of capital investment due to eco-

nomic stalemate, and of course global economic recession.
Row 7 summarizes production statistics for furniture castors, glides and plinth adjusting legs. As
seen, there is an increasing trend for the entire period of 1996-2000. This can be explained with the
consumer preference, in recent years, of furniture
that can be moved around with ease.
The import and export statistics of furniture

Table 3. Foreign trade of furniture hardware for Turkey during 1995-2000 (SIS, 2001)

Years
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Import ($)
45,542,155
75,457,586
79,576,980
79,778,451
67,087,588
59,464,480

hardware for Turkey are given in Table 3 [9].
As seen in Table 3, the export increased at a
constant rate from 1995 to 1999 until the earthquake. In 2000, export dropped significantly because
major producers’ plants were damaged by the earthquake.
The import of furniture hardware was constant

Export ($)
17,310,770
20,962,103
27,063,426
30,083,514
34,991,137
26,497,103
for Turkey for the period of 1996-1998. The decrease
in import during 1999 and 2000 can also be explained
by the significant reduction in building construction
due to earthquake in affected areas.
An interesting observation from Table 3 is that
the import is approximately two to three times higher

Table 4. Export status of the firms and the countries to which they export.

Number of
firms
1
3

5

10

48

Percentage of export in total
Countries
production (%)
Germany, USA, Switzerland, İtaly, Russia
50<
Germany, Egypt, Bulgaria, Romania, Azerbaijan, Kyrgyzstan,
Kazakhstan,
Uzbekistan,
Turkmenistan,
Lithuania,
10-15
Macedonia, England, Poland, Russia, UAE, S. Arabia,
Lebanon, Jordan, Syria, Hungary, Greece, Spain, İsrael
Egypt, Bulgaria, Romania, Azerbaijan, Lithuania, Moldova,
Macedonia, Czech Republic, Poland, Russia, Kazakhstan,
Uzbekistan,
UAE,
Kuwait,
Albania,
Kyrgyzstan,
5-10
Turkmenistan, Iran, S. Arabia, Lebanon, Jordan, Morocco,
Tunusia, Algeria, Tanzania, Sudan, Syria, Hungary, Greece,
Spain, Portugal, Israel, Serbia, Ukrain, Belgium, Italy,
Sweden, Australia
Egypt, Bulgaria, Romania, Azerbaijan, Lithuania, Moldova,
Macedonia, Czech Republic, Poland, Russia Kazakhstan,
Uzbekistan,
UAE,
Kuwait,
Albania,
Kyrgyzstan,
1-5
Turkmenistan, Iran, S. Arabia, Lebanon, Jordan, Morocco,
Tunusia, Algeria, Syria, Hungary, Holland, Belgium, Greece,
Spain, Portugal, Israel, Serbia, Ukrain,
No Export
-

than export for this industry.
Table 4 shows percentage of production that
the Turkish companies export along with the countries to which they export. As seen, the percentage

of export in total production is rather modest and 48
companies do not export at all. Despite the fact that
the list is long, Turkish companies export mostly to
Middle East, Turkic Republics, and to Balkans. [12].

Structural analysis of furniture hardware industry in Turkey

Table 5. Companies exporting to Turkish market
Company/ Brand

Country

Product Group
hinges, drawer systems, connecting
elements and hangers

Agent

BLUM

Austria

HAFELE

Germany

all hardware groups

HETTICH
FRATELLİ
SIRO

Germany
Italy
Austria

GRASS

Austria

HUWILL

Germany

SCHOCK METAL
FSB
SERVETTO
AICO. SRL.
PEKA METALL AG
JASMIN
FGV
DANCO
DECONTI
TERNO
COSMOV, BM,
CORBETTA, CITTERIO,
TENTORI,
CONFALONIERI
COSMOV
CIEFFE
PREMAR,
POGGIMARIANI
ESTAMP, METALORFE,
EGOKI
UNION KNOPFT
CAS
DERK- FGV
FERRARI
ESPANSO
LCH
TAIMING
STAMM, SH
FULTERER
DONATI
ARMSTRONG
BMB
CITTERIO
EUROMID
OLIVARI
CROWN
O.G.T.M, POZZI
INDAUX
OJMAR
OMGE
TM
WURTH
MEPLA
HAWA AG

Germany
Germany
Italy
Italy
Switzerland
England
Italy
Italy
Taiwan
Italy

all hardware groups
TEM İnş.Malz. San.ve Tic.
drawer systems, slide systems
Ltd. Şti.
knobs, door handles, hangers
hinges, drawer rails, connecting
elements
locks, handles, knobs, connecting
elements
drawer systems
Ulpasan Tic. A.Ş.
door and window handles
hanger mechanisms
bathroom accessories
kitchen furniture mechanisms
kitchen furniture mechanisms
hinges, drawer systems
hinges
hinges
sliding door and mechanisms

Italy

handles, knobs

Italy
Italy

hanger mechanisms
plinth adjusting legs

Italy

door handles

Spain

handles and knobs

Germany
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
China
Italy
Austria
Italy
Taiwan
Germany
Italy
Italy
Italy
Taiwan
Italy
Spain
Spain
Italy
Italy
Germany
Germany
Switzerland

handles and knobs
locks
wood screws
hinges
connecting elements
drawer systems
drawer rails
hinges
drawer systems
drawer rails
lock systems
lock systems
hinges
connecting systems
door handles
wood screws
wheels, plinth adjusting legs
hinges, drawer rails
door handle, hinges
drawer systems
hinges
all hardware groups
hinges, drawer systems
slide systems and mechanisms

Blum GmbH (Contact office)
Hafele GmbH (Contact
office )

Top İmpeks A.Ş.

Kent Dış Tic. Ltd.Şti.

Şarman Mob.Aksesuar
Ltd.Şti.

Saraçoğlu Hırdavat
Teta Dış Tic.A.Ş.
Würth Oto.ve Mon.San.
Möbelti Ahşap Möble San.
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Table 5 shows companies, and their affiliations,
exporting furniture hardware to Turkish market. As
seen the lion share is taken by Italian and German
companies as it is for the rest of the world. Recently
though, Chinese and Taiwanese companies are penetrating in the market.
6. Conclusions
This investigation revealed that the majority of
the furniture hardware manufacturers are small in
size and limited in production capacity. It is observed
that the technological knowledge of most companies
are inadequate, qualified technical personnel are
scarce, and marketing skills and resources are insufficient [11], [12].
The following recommendations are made for
the Turkish furniture hardware industry to capture
its share of national and international markets:
1) Producers must form a Manufacturer’s Association in cooperation with government and universities.
2) The Association must develop a well-defined
program to educate producers in finance, marketing, international competition and standardization of
products.
3) The Association must develop, in cooperation with vocational high schools and universities, and
a well-structured program to train technical personnel.
4) The Industry’s Chamber must develop an information dissemination network to update the producers on national and international innovations and
developments.
5) The number of products should be increased,
new product development must be encouraged, patents must be obtained to protect new designs.
6) Companies must be informed on new manufacturing systems to improve productivity and the
quality.
7) Research and development must be encouraged through university, government, and industrysupported cooperative projects.
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ГОРСКО-РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ И НЕГОВАТА РОЛЯ ЗА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЕРКОВСКО-ВЪРШЕЧКИЯ РЕГИОН
Кирил Богданов - Лесотехнически университет – София
Васил Стипцов - Българо-швейцарска програма по горите
В доклада се прави кратък преглед на природния и икономически потенциал на региона. По-специално
внимание е отделено на горите и техните ресурси. Горско-ресурсният потенциал е анализиран по вид на горите,
функционално предназначение и видове ресурси (дървесни, недървесни и специални функции).
Направен е опит за приоритизиране на функциите на горите според степента на тяхната значимост в
екологичен, екологически и социален аспект. Посочени са възможностите за многоцелево използване на разнообразните ресурси на гората и тяхната роля за горската промишленост, водно-енергийното стопанство, развитието на екотуризма, природозащитата и опазването на биологичното разнообразие.
Доказва се, че горите притежават ресурси с висока степен на значимост за устойчивото развитие на БерковскоВършечкия регион. При едно по-нататъшно конкретизиране на приоритетите на горските функции, посредством
икономически анализи и оценки, пряко свързани със специфичните регионални особености, ще се създаде обективна основа за установяване на възможно най-добрия сценарии за успешното устойчиво и комплексно развитие
на региона.
Ключови думи: гори, горски ресурси, горски функции, многоцелево ползване, устойчиво регионално
развитие.
Key words: Forests, forest resources, forest functions, multipurpose use, sustainable regional development

Увод
В териториите с висока лесистост горите имат
значителен потенциал за успешно и устойчиво развитие на регионалните икономики. Същевременно,
понастоящем горско-ресурсния потенциал се използва непълноценно и не е подходящо интегриран в общинските икономики. Като опит за търсене на положителни решения в тази насока през
2003 г. по линия на Българо-швейцарската програма по горите бе проведено пилотно комплексно изследване по примера на Велинградския регион, където попадат пет административни горстостопански единици. Разработката бе публикувана в книгата “Многофункционално стопанство в горите - теоретична основа и практически подходи” (С., БШПГ
2003 г., 244 с.). В изпълнение на програмите по
Мандат 2.25 от оперативния план на БШПГ през
2004 г. бе проведено подобно изследване за
територията, обхващаща общините Берковица и
Вършец. (Годишен отчет “Проучване на възможностите за многофункционално стопанисване на горите в общините Берковица и Вършец”, С., БШПГ,
2004, 90 с.). С настоящия доклад се представят
главно концептуалната основа и получените научни резултати от изследването, чиито цялостен обем
при нужда може да бъде ползван от интересуващите се по тези научни проблеми.
Концептуална основа на изследването
Съвременната гора е подложена на значително по-големи изисквания от страна на обществото
в сравнение с миналото. Това ново по своята същност обществено отношение спрямо горите има глобален характер. То засяга на практика почти всич-

ки страни (държави) света. Преходът от 20 към 21ви век не е свързан само с едно ново летоброене
на човечеството. През изминалия век по един много ясен начин се очертаха и същевременно задълбочиха редица проблеми на общественото развитие.
Може определено да се твърди, че между
Обществото и Природата се появиха много конфликти и сложни взаимоотношения. Тяхното неуспешно управление и несвоевременно регулиране
най-често водят до негативни резултати, както по
отношение на удовлетворяване на обществените
потребности, така и по отношение на нарушаване
на екологичното равновесие, влошаване качеството на природната среда и т.н.
В основата на тези конфликти в системата
“Общество - Природа” лежи противоположното протичане на две обстоятелства: първо, населението
на Земята продължава с ускорени темпове да се
увеличава, което е първостепенна причина за увеличаване обема на производителните мощности в
световен мащаб; второ, природните ресурси като
суровини, материали и енергия се намират в режим на постоянното им изтощаване. Именно тези
две обстоятелства - за които може да се проведат
много солидни аргументи за тяхното реално съществуване в света, в който живеем, наложиха необходимостта от въвеждане на ясни и категорични
принципи за устойчиво развитие.
Горите се явяват като важна съставна част от
природните ресурси и необходим природен елемент
за устойчиво обществено развитие. Значението на
горите и техните ресурси се формира в твърде широк диапазон - от кибритената клечка през телефонния стълб и се стигне до такива ресурси, които
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са свързани с оцеляване на човечеството - предпазена от ерозия почва, достатъчно кислород, съхранени извори на питейна вода и други подобни блага,
без които човек не може. Конкретно за България,
след 1950 г. се появиха първите законови стъпки,
целящи да гарантират използването на едно по-широка гама от ресурси и природни полезни функции
на гората. Започна по-определено да се разбира
значението на горите за опазване на земите от
ерозия, водностопанското значение на горите, ролята на горите за отдиха и възстановяване здравето на хората, мелиоративното значение на горите.
През цялата втора половина на 20 век непрекъснато се разнообразяваха интересите към горите и техните ресурси. Тези интереси в определена степен
са отражение на Закона за горите (1997), Закона
за защитените територии (1998), Закона за водите
(1999), Закона за лова и опазване на дивеча (2000),
Закона за биологичното разнообразие (2002),
Закона за лечебните растения (2000), Закона за туризма (2002) и др.
Независимо от многото закони, които пряко
или косвено отразяват значението на ресурсите на
гората за устойчивото общественото развитие непрекъснато се наблюдава един увеличаващ се антропогенен натиск спрямо горите. Ако този натиск
продължи да се увеличава и в бъдеще (което е много
вероятно), то съществува една реална опасност от
изтощаване на горите и техните ресурси. Към това следва да прибавим и наблюдаваните тенденции към отслабване на жизнеността на горските
екосистеми поради влошаване на тяхното здравословно и санитарно-хигиенно състояние. Промените
в климата и замърсяването на въздушния океан
оказват негативно влияние върху растежа и устойчивостта на горите.
Като обобщение на казаното по-горе следва,
че общественото поведение спрямо горските ресурси се нуждае от нов мироглед. Този мироглед
би осигурил устойчивото развитие на горите, увеличаване на горските ресурси и запазване на биологичното им разнообразие и жизненост. Това от
една страна. От друга страна - изграждането на
нов мироглед спрямо горите и провеждане на регулирана стопанска дейност в тях, ще осигури възможност за устойчиво задоволяване на разнообразните по вид и увеличаващи се по обем обществени
изисквания спрямо горите.
Ключът към успешното решаване на съвременните взаимоотношения между горите и обществото е преходът към многофункционално стопанство в горите. Този преход налага решаването на
редица научни проблеми, както и отчитането на много фактори свързани с природния потенциал, условията на икономическата среда, екологията и еко-

логичните проблеми, състояние и оценка на потенциала на горите, оптимизиране на неговото използване и възпроизводство.
В отговор на така поставените задачи бе насочено и нашето проучване по примера на териториите обхващащи общините Берковица и Вършец,
с цел да се изследват възможностите за комплексно и рационално използване на горските ресурси
и тяхното успешно интегриране в регионалните икономики на общините. Изследването бе съобразено
и с необходимостта на общинската администрация в гр. Берковица и гр. Вършец да разработят планове за регионално развитие на общините.
Ръководейки се от тези цели и задачи в разработката най-напред е направен кратък преглед на
природно-икономическия потенциал на БерковскоВършечкия регион (природни ресурси, икономика,
население, баланс на земите и др.). След това подробно е разгледан горскоресурсния потенциал на
региона. На тази информационна основа по-нататък се предлагат възможности за многофункционално стопанисване на горите и тяхната значимост
в екологичен и социално-икономически аспект.
Резултати от изследването (изводи и препоръки)
Първо. Берковско-Вършечкия регион притежава разнообразни природни ресурси. Те са свързани с умерения климат, минералните води, добре
съхранени гори и висока степен на лесистост, наличие на достатъчно водни ресурси, сравнително
добри почвени условия, разнообразен ландшафт,
чиста и красива природна среда. Съществуващият
в тези измерения комплекс от природни дадености
е добра основа за успешно социално-икономическо развитие.
Второ. Регионалната икономика понастоящем
не съответства на наличните природни дадености.
Тя е повлияна от нейното преструктуриране в условията на прехода. Много от съществуващите в
близкото минало производствени единици и сектори са разрушени - промишленост, селско
стопанство, туризъм и др.
Вече - в продължение на 10-15 години, се търсят нови възможности и решения за стартиране и
растеж на икономиката в условията на новата законова основа, плурализма в собствеността и пазарната среда. Разработват се стратегии и проекти на различно ниво по отделни направления за съживяване на икономиката при новосъздадената икономическа среда, характерна за цялата страна.
Част от материално-техническата база е физически и морално остаряла, а друга целенасочено
разрушена. За нейното обновление и модернизация са нужни големи инвестиции с които общините
не разполагат. Посредством разработваните про-
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екти се търсят възможности за външни инвеститори.
Застоят на икономиката - обхванал всички основни сектори през последното десетилетие, както
и съпровождащите я драстични инфлационни процеси са причина за обедняване на основната част
от населението, силно увеличаване на безработицата и активна миграция на млади хора.
Трето. Отличителна черта на Берковско-Вършечкия регион е неговата екологична чистота. В този
смисъл застоят в икономиката се е трансформирал в благоприятна предпоставка за привличане на
туристи, които приоритетно търсят чиста и съхранена природна среда. Не съществуват сериозни източници на замърсяване на околната среда. Изключение правят водните течения и деретата, където
по бреговете им се изхвърлят битови и животински
отпадъци. В тази насока са предприети мерки от
различен характер - за опазване чистотата на водите, почвите, градските и крайселищните площи.
Липсват забележими последствия от отрицателното въздействие на антропогенното натоварване на земеделските и горските територии.
Пашата в горския фонд е съобразена с действуващия Закон за горите и Правилника за неговото
приложение. Конкретните предписания, норми и режими в тази насока са определени с лесоустройствените проекти на ДЛ “Берковица” и УОГС “Петрохан”.
Пашуването в горите вече е ограничено поради значителното намаляване на домашните животни - овце и крави. В определена степен е създаден
проблем свързан с опазване на горите и възобновителните процеси в тях от вредното влияние на
козите. Техният брой през последното десетилетие е рязко увеличен.
Четвърто. Горите като природен и икономически ресурс са в добро лесовъдско-таксационно и
здравословно състояние. Притежават значителни по
обем и разнообразни по вид горски ресурси.
Регионът се отличава с висока лесистост, а тук се
намират едни от най-ценните букови високостъблени гори във цяла Европа.
Ползването на ресурсите на гората се извършва съгласно действуващите лесоустройствени
проекти. Анализите доказват, че това ползване отговаря напълно на принципите за устойчиво развитие. Същевременно, трябва да се знае (в това следва да се убеди цялата общественост), че устойчивото развитие на горите в района е важна и безусловно необходима предпоставка за цялостното му
социално-икономическо развитие.
Горите в района притежават достатъчно ресурси за успешно развитие на горската промишленост, на екотуризма, на водно-енергийното сто-
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панство, на животновъдството, за опазване на екологичното равновесие и биологичното разнообразие.
За ефективно усвояване на горскоресурсния потенциал на региона, е необходимо да се предприемат
съответни активности от общинските управи с оглед успешното интегриране на горския сектор в общинската икономика. Целта трябва да бъде ежегодно добиваната дървесина да се обработва на територията на общината. Разбира се, че за това са
необходими сериозни дейности, в т.ч. и новосъздадените дървопреработващи предприятия (фирми)
да си осигуряват добра конкурентноспособност в
условията на пазарната икономика, спрямо външните дървопреработватели. От постигането на тази цел ще се осигурят главно следните ползи за
района:
- ограничаване износът на дървесина в други
общини;
- осигуряване на заетост на населението и износ на овеществен труд;
- увеличаване доходите на населението;
- увеличаване доходите на общините като постъпления от данъци, наеми и други дейности в сферата на търговията и услугите.
Горите в региона притежават във висока степен необходимите показатели и качества като среда за развитие на екотуризма и здравеопазването.
Коефициентът на тяхната рекреационна ценност е
висок - между 1,36 и 1,58. Това обстоятелство е
важно условие за извеждане на туристическия сектор в приоритетна дейност. Разбира се, в тази насока е необходимо най-напред да се създадат съответни нормативно-организационни и устройствени решения в горите, свързани с тяхното опазване
от антропогенния натиск. Следва да се проучат капацитетните възможности на горските територии
обект на туризъм, изграждане на екопътеки (тази
дейност е започнала), да се определят норми и режими на рекреационното ползване. За правилното
решаване на част от тези въпроси са необходими
и съответни промени в Закона за горите и Закона
за туризма. При сегашните им издания те не са
взаимно съгласувани по отношение развитието на
туризма на територията на горите.
Богатството и разнообразието на недървесните горски ресурси в региона, също представлява
добра база в социално-икономически аспект. За тази цел следва да се регламентира, регулира и контролира дейността свързана със събиране на тези
ресурси. Те, същевременно, могат да бъдат и суровинна база на бъдещи цехове за преработка на
диворастящи горски плодове, билки и гъби.
Създаването на тези цехове не е свързано с големи инвестиции, а пазарният ефект от екологично
чиста продукция може да бъде голям.
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Приоритет на региона е и водно-енергийното
стопанство. Неговото развитие е пряко свързано с
лесистостта и състоянието на горите. Поддържането на защитно-водоохранните функции е свързано с провеждане на специфични горскостопански мероприятия, за които са необходими разходи
значително над тези в горите с дърводобивни
функции. А понастоящем, не са намерени подходящи финансови механизми за компенсиране на
тези разходи. В това отношение са нужни съответни промени в Закона за водите и в Закона за горите,
с които да се регламентират взаимоотношенията в
тази посока и да се отчете, че водния дебит и количеството на водните ресурси е силно зависим от
състоянието на горите, а за поддържане на желаното състояние са нужни пари.
Пето. Горските територии в региона се управляват и стопанисват съгласно стопанско-организационни решения утвърдени с лесоустройствените
проекти. В зрелите насаждения се водят възобновителни сечи съгласно принципите и технологията
на постепенната и групово-изборната сеч в различните им разновидности. Със сечите се създават
добри условия за поява на младото поколение гора,
чрез осигуряване на жизнен подраст и от желани
дървесни видове, посредством които да се осигурява оптимален бъдещ състав на гората. В зависимост от приоритета на горските функции този състав следва да бъде обект на регулиране и
оптимизиране.
В горите със специални функции се води предимно групово-изборна сеч, а на площ от 300 ха в
УОГС “Петрохан” е организирано воденето на изборно стопанство в разновъзрастни букови насаждения.
Известно изоставане има в извеждане на отгледните сечи (прореждане и пробирки), което е добре познато явление и за горите в цялата страна.
Обемът на санитарните сечи е значително (над три
пъти) увеличен на територията на Берковското
лесничейство, поради съхранението на иглолистните култури и издънковите гори от благун и зимен
дъб. В резултат на проведените сечи е подобрено
санитарно-хигиенното състояние на горите.
Обемът на залесителните работи през последните години е значително ограничен, което е
свързано с липса на достатъчно незалесени годни
за залесяване земи от горския фонд, с влиянието
на икономическата криза, несполучливите реформи в горския сектор и като резултат от проведената реституция на земеделските земи и земите от
горския фонд.
Пак по същите причини е подценена и дейността свързана с проектирането и строителството на
горски пътища, а съществуващата горскопътна

мрежа се нуждае от реконструкция.
Независимо че здравословното състояние на
горите се оценява общо като добро, съществуват
различни повреди в насажденията, като с най-голям дял са суховършията - за ДЛ “Берковица”
18,1% от общата площ на горите. В Петроханската
гора здравословното състояние на горите се оценява като много добро, независимо от застаряването на голяма част от буковите високостъблени
гори. Известна тревога съществува с увеличаване
на лъжливото ядро по буковата дървесина, което с
времето може да понижи цената й на пазара.
Изсичането на надлесните дървета в младите
насаждения се провежда едновременно с извеждане на отгледните сечи, което е правилно.
В част от зрелите букови насаждения в УОГС
“Петрохан” възобновяването е затруднено поради
високата им пълнота (0,8 - 1,0) и наличие на дебела мъртва горска постилка от листа и клони.
Шесто. Като се има предвид големият дял на
защитно-водоохранните гори и тяхното важно значение за водно-енергийното стопанство в региона,
е необходимо в тези гори да се проведат съответни лесовъдски системи и техники, осигуряващи една бъдеща постепенна трансформация на сечищната форма на стопанисване в интензивно-изборна.
Това е един бавен във времето процес, свързан е с
повече разходи, изисква строг и умел лесовъдски
подход, висока технологична дисциплина и т.н., но
крайният резултат е свързан със създаване на
сложни по строеж и видов състав разновъзрастни
насаждения, като сред многото им предимства,
най-важни са:
- явяват се като устойчиви, постоянно продуциращи и високопроизводителни горски екосистеми;
- изборното стопанисване е важна стъпка от
разрешаване на проблема свързан със застаряването на буковите високостъблени гори;
- посредством разновъзрастовия характер на
горите при изборното стопанисване се създава възможност за поддържане на богато видово разнообразие на растителния и животинския свят;
- изборното стопанисване на горите най-добре отговаря на изискванията свързани с организация на многофункционално горско стопанство, при
което се цели едновременното използване на разнообразни горски функции от дадена гора.
Теоретичните въпроси свързани с изборното
стопанисване на горите и утвърждаване на многофункционалния подход при тяхното лесоустройство са добре разработени в нашата горскостопанска литература. Необходима е в случая една целенасочена и конкретна дейност при проектирането
и провеждането на мероприятията в горите (на ниво насаждение) с оглед на тяхното комплексно пол-
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зване и възпроизводство.
Седмо. В региона съществуват многообразни
интереси спрямо горите от различните обществени (целеви) групи:
- интересите на местното население спрямо
горите, като източник на дърва за горене, тъй като
годишно всяко семейство използва средно между
7 и 10 м3;
- горите като място за осигуряване на работа;
- горите като източник на допълнителни доходи от продажба на недървесни горски ресурси;
- горите като възможност за прехрана чрез
събиране и консервиране на гъби и горски плодове;
- горите като място за провеждане на ловен
спорт;
- интересът към горите от страна на водноенергийното стопанство;
- интересът към горите за развитие на животновъдството;
- интересът към горите за развитие на туризма във всичките му форми на проявление;
- интересът към горите от общините и частните предприемачи за развитие на дървообработващата промишленост;
- интересът към горите от природозащитните
и неправителствените организации.
Осмо. Направеният в изследването анализ на
природно-икономическия и горскоресурсния потенциал на Берковско-Вършечкия регион убедително
доказва, че горите с техните ресурси имат висока
степен на значимост в екологичен, икономически и
социален аспект.
Приоритизирането на горските ресурси (функции) според степента на тяхната значимост е представена в следната схема:
I. В екологичен аспект
1. Защитно-водоохранна функция.
2. Природозащита и биоразнообразие.
II. В икономически аспект
1. Водно-енергийно стопанство.
2. Дървесният ресурс като основа за развитие на дървообработващата промишленост.
3. Горите като среда за развитие на
екотуризма.
III. В социално-икономически аспект
1. Горите като място за осигуряване на трудова заетост.
2. Горите като източник на дърва за енергия.
3. Горите като източник на строителна
дървесина.
4. Горите като източник на допълнителни доходи и за прехрана от събиране на недървесни продукти и ловуването.
Представеното в тази схема приоритизиране
на горските функции за изследвания регион, в из-

121

вестна степен има условен характер.
Освен на информационната основа за общините, като териториален комплекс от ресурси, техният анализ и оценка и извеждане на съответните
аргументи в екологичен, икономически и социален
аспект, приоритизирането на горските функции е
подкрепено и посредством експертни оценки свързани с ресурсите, регионалните специфични особености и възможно най-добрия сценарий за успешното устойчиво и комплексно развитие на
региона.
Едно последващо конкретизиране и най-вече
обективизиране на посочените приоритети е свързано с по-задълбочени икономически анализи и
разчети, посредством които да се остойности икономическата полза от отделните горски функции.
На тази основа по-нататък може да се изведе техния относителен дял като положителен принос и
степен на значимост, в регионалната икономика и
екология.
Девето. Добра и реална възможност за устойчиво развитие на горите и техните функции, а с
това и задоволяване на обществените изисквания
спрямо тях, се предлага от многофункционалния
подход при организацията на стопанството в горите.
Този подход изисква и необходимостта от провеждане на парична оценка на различните видове горски ресурси.
По-нататък, като резултат от проучванията и
анализите свързани с определяне на обществените потребности от горски ресурси (функции) и оценките за горско-ресурсния потенциал на горите, се
създава възможност за обективен подход при съгласуване и балансиране на “потребностите” с
“възможностите”.
Стопанската дейност в горите при многофункционалния подход е свързана с постигането на система от цели продиктувани и конкретно насочени
към:
- задоволяване на обществените интереси
спрямо многообразните функции на горите;
- своевременно възпроизводство на горските
ресурси в съответствие със структурата на обществените изисквания като продукти, ресурси, ползи
и услуги.
В заключение, горските ресурси на територията на общините Берковица и Вършец притежават
необходимия потенциал за развитие на различни
направления и дейности в общинската икономика.
Те са свързани с възможностите за комплексно
използване на горите и техните ресурси от материален и нематериален характер.
В целия комплекс от обществени интереси
спрямо горите (разнообразните им по вид ресурси)
следва да се потърси и намери една балансирана

122

Кирил Богданов, Васил Стипцов

интеграция на горските богатства на региона в
Плановете за регионално развитие - като екология,
икономика и социални интереси.
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FOREST RESOURCE POTENTIAL AND ITS ROLE FOR THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE BERKOVITZA – VARSHETZ REGION
Kiril Bogdanov - University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Vassil Stiptzov - Bulgarian-Swiss Forestry Programme

ABSTRACT
The report presents a brief review of the natural and economic potential of the region. Special attention is turned
to forests and their resources. Forest resource potential is analyzed according to forest types, functional purpose and
types of resources (timber, non-timber and special functions).
An attempt is made to prioritize forest functions according to the rate of their significance in ecological, economic
and social aspect. The possibilities for multipurpose use of the variety of forest resources and their role for the forest
industry, water and electrical economy, ecotourism development, nature protection and biodiversity conservation are
revealed.
The report provides evidences that forests possess resources with a high degree of importance for the sustainable
development of the Berkovitza and Varshetz region. In a further priorities specification of the forest functions through
economic analyses and assessments, directly linked to the specific regional peculiarities, an objective base will be
created to establish the best possible scenario for the successful sustainable and complex development of the region.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНОТО ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ –
НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИ НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ
Кирил Богданов - Лесотехнически университет – София
Васил Стипцов - Българо-швейцарска програма по горите
Промените в горският сектор навлизат твърде бавно и твърде често след промените в другите сектори на
обществено-икономическия живот. Причините за този порядък са много и не може постоянно да се посочва, че
това се дължи на дългия производствен процес в горите. Не е причина и факта, че горите са особен вид собственост,
с малко участие в брутният вътрешен продукт, но твърде значим средообразуващ фактор и т.н. Горите и горският сектор бавно, но сигурно, вървят към децентрализация на управлението и демонополизация на
производството. Добивът на дървесина и материални ресурси от горите постепенно ще се балансира с използването на нематериалните функции на горите (водоохранни, водорегулиращи, почвозащитни, средообразуващи,
за отдих, туризъм и пр.)
Обществото все по-малко се интересува от дървопроизводствените функции на горите и дори изпитва
открита неприязън към подобна неконтролируема дейност и превишаване на ползването. Горите в България,
като планинска и полупланинска страна, играят особена роля и именно за това обществото е особено чувствително при вземането на управленски решения за стопанисването и ползването им. Изход от това положение е
включването на гражданското общество в управлението на горите на локално ниво и това става чрез механизмите на многофункционалното стопанисване на горите и разработването на Планове за многофункционално стопанисване на горите.
Заложените в нормативните документи за горите (Закон за горите, Правилник за прилагане на закона за
горите, Национална горска политика и стратегия и пр.) текстове за включване на гражданското общество за сега
стоят повечето като пожелания. Докато горският сектор, действително достигне онова ниво на демократизация
и децентрализация, при което диалога между горските служители и гражданското общество стане осъзната
необходимост се налага етапите на изграждането на многофункционалното стопанисване и планиране в горите
и разработването на Плановете за многофункционално стопанисване на горите да бъдат нормативно
регламентиране.
В материалът са посочени конкретни текстове за включване в нормативните документи за горите, с които
да се даде възможност да се регламентира участието на всички заинтересовани страни в управлението на горските територии и ресурси за постигане на обществен консенсус и визия за стопанисването и управлението на
горите на дадената територия за по-продължителен период от време. Разработването на тази материя и включването и в уредбата на горите ще доведе до обществена ангажираност за взетите решения и намаляване на възможността за значими промени под влияние на политически промени.
Ключови думи: нов подход на управление, устойчиво развитие, обществени интереси, ресурсен потенциал
на горите, многофункционално стопанство, лесоустройство.
Key words: sustainable development, multifunctional forest planning,

Същност на многофункционалното стопанство в горите
Идеята за многоцелево горско стопанство се
заражда през последните няколко десетилетия под
влияние на съвременните процеси, които се наблюдават в природата, горите и обществото. Ролята
на горите в тези процеси е значителна и това е найсериозния научен мотив за влагане на новото съдържание в целите и задачите в сегашната и бъдещата горскостопанска дейност. Новото отношение
към горите е едно обективно наложено обществено изискване. Горите в света намаляват, а потребностите от тях се увеличават. Това предизвиква
много и сложни проблеми. Научното разрешаване
на част от тях са свързани с възможностите за един
нов подход при организация на многофункционално стопанство в горите.
Същността на многофункционалното (многоцелево) стопанство в горите се изразява в изработване на принципи и системи за управление

(създаване, производство, ползване и опазване), насочени към оптимално регулиране и адаптиране на
всички процеси, свързани с възпроизводството и използването на горските екосистеми в новата икономическа и екологична среда. Основната цел при
разработване на теоретичните основи на едно ново
стопанско поведение в горите е по-безболезнено и
по-успешно да се преодоляват конфликтните ситуации в системата на лесоползването. Посредством
новото стопанско управление се решава обобщената задача за осигуряване на многофункционално използване на горите при строго спазване на
условията за тяхното възпроизводство и устойчиво
развитие. Този подход е единствената алтернатива за постигане на висок екологичен, икономически и социален ефект от използването на мултиресурсния потенциал на горите.
Концепцията за многофункционалното горско стопанство опира до широк кръг от научни въпроси, за природата и обществото, част от които изграждат научните основи и принципи на стопанска-
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та организация в горите. Необходима е ясна научна стратегия по отношение характера на бъдещата гора, която безспорно ще има широк спектър на
ползване. Необходимо е посредством съответни
целесъобразни усилия в днешния ден да създадем
условия за предотвратяване на неблагоприятни изненади в бъдеще.
Отношението на хората към горите е преминавало при едно подчертано поведение, свързано
преди всичко с тяхното използване, от което техните площи и дървесни запаси непрекъснато
намаляват. Грижите за горите, в това число и създаването на изкуствени гори се проявява в най-новата история от общественото развитие. Този етап
е свързан с отчитане на факта, че без стопански
грижи за горите, техните ресурси чувствително ще
обедняват. В епохата на интензивната индустриализация идва и проблемът за влошаване на растежната среда на дървесните растения. В редица райони на света горите страдат от замърсяването на
въздуха, водите и почвите. Пак по същото време
потреблението на дървесина продължава да нараства значително поради увеличаване на населението на Земята.
Този темп на увеличаване през ХХ век може
да се определи като “демографски взрив”, който
пък съответно се отразява и върху увеличаване на
обществените изисквания към съвременните гори.
Тези изисквания - освен дървесината, засягат и значението на горите за природозащитата и екологията на Земята като цяло, също и потребностите на
хората да търсят естествена горска среда за възстановяване или укрепване на техните духовни и физически сили. Повишено е значението на горите за
съхраняване на водните запаси и чистотата на
водите, за прехраната на населението.
Като резултат от проблемите на съвременното обществено развитие и състоянието на горите,
понастоящем се оформя едно ново отношение към
горите. То е свързано с обстоятелството, че горите
в глобален аспект намаляват във времето и
пространството, а обществените интереси към тях
се увеличават. И при всяко следващо поколение тези потребности ще продължават да се увеличават.
Новото отношение към горите се изразява преди всичко в това, че тяхното използване и създаване се превръща в голям и сериозен обществен
проблем. Едно развито, цивилизовано и с висока
култура общество не бива да бъде безразлично, когато изчезват от лицето на земята представители
на животинския и растителния свят. От досегашното обществено развитие са натрупани много
проблеми. И ако те не се решават своевременно,
то тяхното бъдещо решаване ще бъде усложнено
или пък няма да бъде възможно някои от тях въоб-

ще да се решат. Един от тези обществени проблеми е свързан с горите. Новото стопанско поведение спрямо горите следва да постигне няколко цели:
• горите да се оценяват като комплекс от
ресурси;
• да се увеличават средствата за стопанисване на горите и създаване на нови гори;
• да се утвърди многофункционалния подход
при тяхното използване;
• да се утвърди разбирането, че горите са уникални екосистеми, които имат пряко отношение за
опазване на основните блага на човека, поради което те трябва не само да се съхраняват, но и активно да се подобряват.
При многофункционалното стопанство в горите
пред отделното насаждение се поставят няколко
цели, свързани с ползването на определен брой значими горски ресурси. При този подход един от видовете горски ресурс също е с основно или приоритетно значение, а другите се подреждат по степен на значимост от втори, трети и т.н. порядък.
Същността на многофункционалното стопанство се
изразява в това, че то се характеризира със система от цели, свързани с използването на различни
видове горски ресурси върху една и съща горска
площ. Една от тези цели е приоритетна (основна,
водеща), а другите имат подчинено значение.
Системата от цели включва само значимите горски ресурси, които са тясно свързани с обществените интереси и се проявява конкретно за всеки регион или отделно лесничейство. Географският фактор или местоположението на горите определя една конкретна инфраструктура, която е тясно свързана със значението на един или друг горски
ресурс.
Според приведената схема (фиг. 1) пред всяко насаждение са поставени няколко цели, едната
от които е приоритетна. Тези цели са съгласувани
и балансирани помежду си, поради което ги определяме като “система от цели”. Значимостта на
отделните видове горски ресурси се предопределя
от специфичните потребности от горски ресурси
във всеки конкретен географско-икономически
регион.
Многофункционалното стопанство в горите
налага да бъдат изпълнени следните условия или
задачи по време на тяхното устройство:
1. Да извърши инвентаризация на всички значими ресурси на ниво насаждение.
2. Да направи количествена и качествена оценка на видовете ресурси.
3. Всички значими видове ресурси да бъдат
оценени и като парична стойност.
4. На основата на паричната им стойност видовете ресурси да се определят по степен на тях-
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Фигура 1. Схема на многофункционално стопанство в горите
ната значимост (степен на важност).
5. За видовете значими ресурси да бъдат определени норми. Тези норми на възможно ползване на отделните ресурси да бъдат съгласувани и
балансирани помежду си спрямо общия комплекс
“горски ресурси”.
6. Видът и обемът на мероприятията по използване и възпроизводство на значимите горски
ресурси да бъдат в тясна връзка със системата от
цели. Задачата е посредством проектираните мероприятия да се осигури регулирано (балансирано)
ползване и устойчиво възпроизводство на интересуващите ни ресурси.
7. Системата от цели по възможност да съответства най-добре на обществените потребности от горски ресурси, а резултатът от използването им да бъде максимално ефективен.
От казаното по-горе се разбира, че многостранното значение, което имат горите, е само една
необходима предпоставка за организация на многофункционално стопанство. Многофункционалното стопанство в горите (МФСГ) е една насочена
организирана дейност към комплексно използване
на ресурсите на гората в условия на един завишен
обществен интерес към много от ресурсите, които
в миналото са имали само потенциална значимост.
При съвременните условия на дефицит на гори и
нарушено екологично равновесие, е повече от
необходимо, горските площи да се използват комплексно и максимално ефективно.
Според Моисеев, Н.А. (1983 г.) и други учени с международна известност като Фр. Папанек,
В. Антанайтис, А. Гаспершич организацията на
МФСГ е изключително актуална задача на
лесоустройството. В същото време досегашният
опит в това направление е крайно недостатъчен.
Има се предвид факта, че в досегашната си история лесоустройството се е интересувало само от

дървесния ресурс и разчетите, свързани с ползването и възпроизводството на горите са били единствено по отношение на дървения ресурс. Другите
продукти и полезности от гората, макар и да се
признават като важни и незаменими, не са били
свързани с никакви разчети за тяхното ползване и
възпроизводство. В този смисъл лесоустройството продължава да стои пред входната врата на
проблемите, свързани с организацията на многофункционално стопанство в горите, което по “същество ще се яви като нова епоха в лесоустройството”.
По мнението на други автори (Кузьмичев,
Асмаев, 1978 г.; Туркевич, 1977 г.; Янушко,
Костенко, 1980 г.; Бобруйко, 1978 г.; Позывайло,
1980 г.; Папанек, 1978 г.) наред с многото предстоящи за решаване задачи, свързани с комплексното използване на горите, един от централните
проблеми в теорията, свързана с организация на
МФСГ, е свързан с методите за икономическа оценка на всеки един от горските ресурси, било то от
материален или от нематериален характер. Целта
е ценността на горските ресурси от различен характер да се изрази с един еквивалент. Намирането
на тези еквиваленти на видовете горски ресурси
ще създаде обективна основа за съставяне на модели за оптимална структура на ползването от горите (Богданов, 1996 г.).
Разбира се, че организацията на МФСГ е един
труден и продължителен процес, както от
теоретична, така и от практическа гледна точка. За
съжаление, част от затрудненията идват и от неправилното разбиране или нежеланието да се възприеме същността на МФСГ. Не са наясно с проблема тези, които смятат, че различните цели, които се представят пред групите или категориите
гори, представляват същността на “многото цели”,
т.е. многофункционалността на стопанството.
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Такова разбиране е погрешно и в основата му лежи неспособността да се “открият” различията между термините “многостранно значение на горите”
и “многофункционално стопанство в горите”. Всъщност с първия термин се изразява една констатация,
един факт, докато втория термин означава целенасочена управленска и стопанско-организационна
дейност в горите, насочена към комплексно използване на различни по вид ресурси по една и съща
горска територия.
Проблеми на управлението на многофункционално стопанство в горите
При съвременната социално-икономическа и
екологична обстановка, горският сектор придобива
важна роля за устойчивото развитие на обществото.
Това налага горите като възобновим природен ресурс да бъдат управлявани въз основа на следните
принципи:
• принцип за устойчивото ползване на горите;
• принцип за единство между ползването и възпроизводството на горите;
• принцип за демократичност, публичност и
прозрачност за обществеността относно действията на горския сектор;
• принцип за многофункционалност.
Като най-актуален се явява принципа свързан
с многофункционалността в управлението на
горите. Той се налага от факта, че понастоящем
обществените интереси спрямо горите са твърде
завишени, а всъщност техния потенциал не само
че не се увеличава, а в известна степен се ограничава (причина за това са незаконните сечи, пожарите, заниженият обем на залесителните работи,
съхненето на горите, влиянието на плурализма в
собствеността и др.).
Многофункционалното управление на горите
се състои от три важни и взаимно допълващи се
елемента:
Многофункционално планиране - неговата задача е да интегрира горския сектор в общественоикономическия живот на даден регион. Засягат се
взаимоотношенията на горския сектор, посредством потреблението на ресурсите на гората, с почти всички останали сектори на материалния и културния живот на общностите в регионален и национален аспект.
Многофункционално стопанисване - негова задача е да усъвършенства методите за стопанисване на горите с оглед създаване и поддържане на
такива горски екосистеми, които в бъдеще ще са в
състояние да отговорят на завишените обществени изисквания към тях. Обект на многофункционалното стопанисване е гората и по-конкретно отделното насаждение като основна стопанско-организационна и отчетна единица в горския сектор.

Посредством многофункционалното стопанисване се цели създаването на устойчиви гори, тъй
като те ще продължат да бъдат подлагани на все
по-силен антропогенен натиск.
Многофункционалното стопанство в горите може да се осъществи само ако успешно са решени задачите на многофункционалното планиране и стопанисване на горите. Обект на неговата
дейност е управление на горските ресурси
(възпроизводство, ползване, опазване) и търсене на
възможности за по-пълно задоволяване на обществените потребности на основата на един научен и
разумен подход, свързан с регулиране (балансиране) на икономическите, екологическите и социалните интереси към горите. То може да се осъществи единствено в условията на многофункционалното лесоустройство като нов подход при устройството на горите.
При този нов подход най-напред е нужна правилна философия на промяната. Проблемът “управление на многофункционалното стопанство в
горите” е достатъчно сложен. От гледна точка на
разрешаващите го задачи, той съдържа в себе си
верига от проблеми. В случая ни е нужна една здрава философия, която да бъде развита във времето
и пространството. Философия, свързана с природата на гората в биологичен, икономически и екологичен аспект и философия за анализ и оценка на
общественото развитие, сега и особено в бъдеще.
Структурата на потребностите от гори и горски ресурси по своя характер е динамична във
времето, тя постоянно придобива нови измерения.
В същото време добре познато на лесовъдите обстоятелство е, че гората като система се отличава с
динамика на параметричната характеристика и
здравословното й състояние.
И тук идва един голям въпрос пред управление
то, свързан с отговор на задачата: Доколко е възможно (на всеки етап от общественото развитие)
така да се управляват процесите в горския сектор,
че да се поддържа съответствие между обществените интереси и възможността на горите да задоволяват тези интереси. Тази обобщена задача е пряко свързана с теорията и практиката на многофункционалното горско стопанство. В един конкретен
план лесовъдите са задължени успоредно с промените във времето да търсят средства и лесовъдски системи за доближаване на реалните (сегашните) възможности на гората към нейния природен
потенциал. Това е постоянна тяхна задача и сама
за себе си е трудно и бавно решима, като се имат
предвид причини от природен и финансов характер.
Философията на промяната е тясно свързана
с необходимостта от внасяне на едно ново
разбиране, а именно че гората и всички нейни ресурси трябва икономически да се осигуряват. Тя е
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престанала да бъде “дар от природата” по причина
на това, че “вземането” от гората е вече по-голямо
от “даването” за гората от страна на обществото,
с цел да се подпомогне или ускори нейното
развитие. В бъдеще всички функции (така както
дърводобива) ще бъдат резултат от насочено проведен и добре инвестиран производствен процес,
т.е. ще се явят като краен продукт от управлението
и икономиката на горския сектор.
В предвид на това, че ползването на горските
ресурси и тяхното възпроизводство представляват
единен горскостопански процес, се разбира, че не
може да се осъществява управление на многофункционално стопанство при нарушени горски
екосистеми. Следователно сегашното състояние на
част от горите следва да послужи като изходна информационна основа за разработване на система
от стопански въздействия върху тях с оглед привеждането им в нормално естествено състояние.
На тази основа по-нататък може да се изгражда
оптимална структура на ползването в горите, която е свързана с достигането на максимален сумарен ефект от многофункционалното използване
на горските ресурси.
Същевременно горскостопанското управление трябва да се разработи като интеграция на
икономика, екология, социални интереси и сегашно състояние на горите. При многофункционалното стопанство се обосновава система от цели пред
горския сектор, отличаващи се с дълговременния
им характер. Икономическите цели трябва строго
да бъдат съгласувани с екологичните, в резултат
на което да се намалят конфликтите при осъществяване на управленски процес.
В условията на пазарна икономика в едно с
екологичните проблеми на днешния свят, горското
стопанство е поставено в една много сложна
ситуация: стремеж към бърза печалба от
дърводобива, разделение на горския фонд по видове собственост (ще рече различни интереси), наблюдаващите се процеси на общото влошаване на
здравословното състояние на горите и други. Тези
явления може да се окажат вредни за успеха на
общественото развитие. В този смисъл оправдана
е сегашната горска политика и законова основа,
насочена към създаване на условия за по-голям
контрол при ползването, охраната и опазването на
горите и въвеждане на задължителен режим в провеждането на стопанската дейност в горите, независимо от тяхната собственост, съобразно решенията и мероприятията, заложени в лесоустройствените проекти, планове и програми.
Лесоустройството - като форма за научна организация на стопанството в горите, заема свое определено място при управление на процесите, свързани с възпроизводството и ползването на горите.
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Като изходим от разбирането за сложната природа на гората от една страна, и от друга - за сложността на процесите в обществения живот, се налага изводът, че стопанското управление на горите и в частност лесоустройството като необходим
етап от управлението, не са в състояние бързо и
окончателно да решат всички нерешени проблеми
на съвременното горско стопанство. Това може да
се постигне в резултат на една постоянна и целенасочена дейност в по-близко или по-далечно
бъдеще. Философията на стопанското управление
следва да ни подскаже, че всички тези сложни въпроси на управление на многофункционалното стопанство в горите следва да се решават поетапно.
Добра възможност на този подход за поетапно вземане на решения и тяхното реализиране в практиката ни предоставят лесоустройствените проекти,
които както се отбелязва, се изработват (актуализират) на всеки десет години. Степента на новаторството и актуалността на всеки последващ лесоустройствен проект ще зависи от настъпилите
промени в икономиката, екологията, промените в
характеристиката на горите и тяхното състояние,
и не на последно място на нивото на развитието на
науката за гората.
Необходими са нови знания за биологическата,
икономическата и екологическата природа на
гората, необходим е пълноценен горски кадастър,
а също и подходящи правилници и справочно-нормативна база.
Многофункционалното горско стопанство се
нуждае от един нов лесовъдски режим на стопанисване и ползване на горите. Този факт от своя
страна заставя лесовъдството да разработва нови
или постоянно да усъвършенства познатите лесовъдско-технически системи и методи за стопанисване на горите, за да може посредством тях да се
осигурят реални възможности за комплексно и пълноценно използване на горските ресурси. Всеки принос в това отношение би бил особено важен, тъй
като формата на стопанисване предопределя основните принципи при организацията на стопанството в горите.
Понастоящем идеята за многофункционално
стопанство в горите среща всеобщо съгласие, но
това е само в областта на общите пожелания и словесния напредък (което също е необходим етап).
На другия край на истината стоят тези, които мислят че многофункционалното стопанство в горите
е вече факт. Понастоящем то започва да се оформя като теория и да се провеждат първи реални
стъпки в практиката.
В сферата на лесовъдството част от тези промени са налице. Лесовъдската дейност вече излиза от рамките на класическото лесовъдство, чиято
единствена цел беше да произвежда и добива дър-
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весина суровина. Съвременното лесовъдско мислене и действие вече се свързва с обстоятелството,
че наред с производството на дървесина, лесовъдския режим следва да осигурява възпроизводството и ползването и на редица други ресурси, присъщи на гората и към които обществото вече е поставило своите сериозни изисквания. Бъдещите поколения на България няма да ни простят ако не възприемем този подход.
Задачата на лесоустройството е посредством
лесовъдско-технически форми за организация на
многофункционалното стопанство да обедини естествено-историческите, икономическите и биологическите условия в единна лесовъдска система
(режим), подчинена на многоцелевото стопанство
в горите. Целите трябва да бъдат взаимно свързани,
съгласувани и оптимизирани посредством специфичния лесовъдски режим, възприет при функционалното устройство на горите.
Единствено на основата на внедряването на
нови лесовъдски системи и търсене на подходящи
форми на организация на стопанството в горите, в
целите на горското стопанство ще се включат и
тези функции на гората, които все още определяме като косвени, извънпродуктивни или
съпътствуващи. Нека отново да подчертаем, че споменатите функции, които ние обединихме като “нематериални функции” на гората, развиват инфраструктурата на обществото и заслужават същото
внимание както и продукцията на дървесина
суровина. Като основа за многофункционално управление на горите могат да послужат единствено
такива лесоустройствени решения, когато те са
представени като интегрирана система от горскостопански мероприятия, посредством които процесите в горите могат да се регулират и адаптират
съобразно многостранните изисквания към тях.
Теорията на многофункционалното стопанство налага всички горски ресурси по принцип да се приемат като равностойни. При функционалното устройство на всяка една гора по-нататък се поставя
практическа задача да се извърши степенуване на
ресурсите в зависимост от тяхната важност (значимост). Този въпрос се решава на основата на информационното осигуряване за редица обстоятелства, свързани с влиянието на външни и вътрешни
фактори. Проучват се конкретни условия и обстоятелства, засягащи както горите и техните възможности, така и природните условия и околната
инфраструктура.
Ползването на комплекса от горски ресурси
следва да се подчини на принципите за непрекъснатост и дълготрайност, за икономическа и екологическа целесъобразност, диференциран и системен подход, комплексност и оптималност. Целите
или ползите могат да бъдат независими, допълва-

щи се или конкуриращи се, което от своя страна
налага балансирането им. Едно много сполучливо
балансиране на целите се определя като оптимално,
когато се постига максимален ефект от ползването на единица площ. Това е друга задача от дейността на лесоустройството, като необходим етап от
управлението на съвременното горско стопанство.
Успехът на практическите лесоустройствени
решения и техния реален принос за управление на
многофункционални стопанства е тясно свързан с
обемът и качеството на набраната информация при
функционалното устройство на горите. От съществено значение са и методологичните подходи при
избор на елементи на основите на организацията
на стопанството. При избора на основните параметрични характеристики на бъдещата гора трябва да се заложат такива важни условия като
производителност, жизненост и устойчивост. Естественото възобновяване на насажденията трябва
да се положи в основата на екологичната стабилизация на горите. Бъдещата гора трябва да бъде непрекъснато продуцираща, устойчива и екологично
осигурена посредством установените лесовъдски
режими при лесоустройственото проектиране. В това отношение задачата се решава чрез увеличаване делът на естествените и смесени гори, двуетажните насаждения, насажденията за изборно стопанство, разнообразяване на видовия състав, с предпочитание към местни видове и въобще залагане
на всички решения, които благоприятстват за разширяване делът на природоустойчивите и с богато
видово разнообразие горски системи.
Съвременното общество не може още дълго
да си позволява лукса на монофункционалното
(едноцелево) използване на горите. Подобно отношение е свързано с наличие на достатъчно гори. А
действителността днес е точно обратната - горите
в света непрекъснато намаляват своята площ.
При това положение проблемът за търсене на
решения и възможности за комплексно и оптимално използване на горските ресурси стои с цялата
си актуалност пред дългосрочния мениджмънт на
горския сектор. Макар и достатъчно сложен, той
поетапно би трябвало да бъде решаван с общите
усилия на всички научни дисциплини по горско стопанство и реализиран в практиката посредством
комплексни лесоустройствени проекти. Те именно
ще послужат като основа на управлението на
процесите, приближаващи ни с течение на времето към многофункционалното и устойчиво горско
стопанство.
Рано или късно този подход ще се наложи,
защото наистина друга алтернатива за развитие и
управление на горския сектор няма. Едно по-ранно
внедряване на многофункционалното стопанство в
горите ще ни предпази своевременно от по-ната-
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тъшното задълбочаване на негативните тенденции,
появили се в условията на досегашния режим на
ползване на горите (пример за дърводобивното ползване в горите от първа и втора група). Съставянето
и перманентното актуализиране и подобряване съдържанието и качеството на лесоустройствените
проекти създава една добра практическа възможност на базата на получените резултати на даден
етап непрекъснато да се доразвиват и обогатяват
теоретичните принципи на лесоустройството с оглед създаване на реални условия за дългосрочно и
устойчиво управление на многофункционални горски екосистеми.
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MULTIFUNCTIONAL FOREST PLANNING – A NEED OF NEW
NORMATIVE DECISIONS
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ABSTRACT

Changes in the forest sector enter with a slow pace and quite often follow the changes in the other sectors of the
public and social life. There are a number of reasons for this and it should not be continuously stated that this is due
to the long production process in forests. The fact that forests are a special type of ownership with a small share in the
gross domestic product is not a reason also, because it is of high importance as an environmental factor, etc. Forests
and forest sector are moving slowly but with confidence towards decentralization of the management and decentralization of the production. Harvesting of timber and other material resources from the forest is gradually balancing with the
use of non-material forest functions (water protection, water regulation, soil protection, environmental, recreation,
tourism, etc.)
Nowadays, society is less interested in timber production functions of forests. Furthermore, it have an aversion to
such uncontrolled activity and enhancing of the usage. Forests in Bulgaria, as a mountainous and semi-mountainous
country, play an important role and that is the exact reason for society to be so sensitive when taking managerial
decisions concerning their management and use. A way to exit this situation is the involvement of civil society in forest
management at a local level. That can happen through the mechanisms of multifunctional forest management and the
development of Multifunctional Forest Management Plans.
Currently, the texts about the involvement of civil society, imposed in the normative documents for forests (The
Forest Act, The Regulation for the Implementation of the Forest Act, National Forest Policy and Strategy, etc.) remain
as a good will. While the forest sector really reaches the level of decentralization and democratization, at which the
dialogue between forest servants and civil society will turn into consciously understood necessity, there is a need to
normatively regulate the stages of the multifunctional forest planning and management as well as the development of
the Multifunctional Forest Management Plans.
This material presents concrete texts to be included in the normative documents concerning forests, which will
provide an opportunity to regulate the participation of all stakeholders in forest areas and resources management in
order to achieve public consensus and vision for forest management over a certain territory for a longer period of time.
The further development of this topic and its inclusion in forest regulation will result in public involvement in decision
making and decreasing the opportunity for significant changes under the pressure of political changes.
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Увод
Горският сектор на България и връзка с ISO
стандартите.
Природата и горите на България са национално богатство. Те са нашата визитна картичка и национална идентичност пред външния свят. Страната
се характеризира с планински и полупланински характер на релефа, затова и ролята на горите за
устойчивото развитие и неоценима, но поддържането на баланса между екологическите, социалните и икономически им функции в национален и глобален мащаб не са достатъчно добре решени.
България и малка по-площ страна и именно
характиристиките на горите и красивата природа
прявят много добра впечатление на посетители и
гости. Общата горска площ на България възлиза
на 3.9 млн. ха., което представлява 34 % от територията на страната, като 3.4 млн. ха. са покрити
с гори. Запасът на дървесина е около 520 млн.
куб. м. при годишен прираст от около 12.3 млн.
куб. м. Средната възраст на горите е 49 год., като
широколистните видове преобладават в състава на
горите- 67 %. През последните 50 години са залесени около 1.5 млн. ха. горски култури с основна
цел увеличаване на горската площ на България, увеличаване производителността на горите и борба с
почвената ерозия. Горите съхраняват над 80 % от
защитените растения и над 60 % от застрашените
от изчезване видове животни в страната. За запазването на това разнообразие са обособени 3
Национални парка (Рила, Пирин и Централен
Балкан), 10 Природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата. Българските гори осигуряват
около 85 % от водния отток в страната или около
3.6 млрд. куб. м. ресурс от чиста питейна вода.
Горите имат значителна роля за намаляване емисиите от парниковите газове в атмосферата, като
свързват въглерода в натрупаната биомаса и фактически поглъщат въглеродния двуокис. Общият
поглъщателен капацитет на горите се изчислява на
около 142 млн. тона въглерод или на около 516
млн. тона въглероден двуокис – еквивалент.
Като страна по Паневропейския процес за
опазване на горите, по рамковата конвенция на
ООН за изменение на климата (респ. Протокола
от Киото) и решенията на Световната среща за
устойчиво развитие в Йоханесбург, България е определила подкрепата си за ефективно производст-

во и използване на биоенергия от устойчиво управляеми възобновими горски ресурси като един от
главните акценти на своята национална горска политика и стратегия (НГПС, вариант 2003). Важно
значение в тази насока има цялостното изпълнене
на Националния план за действие по изменение на
климата и реализирането на двата пилотни проекта за енергийно използване на дървесна биомаса,
които се предвижда да се осъществят с подкрепата на Японския доверителен фонд (Световна банка).
Наред с подкрепата на проекти за технологично развитие в областта на енергиините системи
на базата на биогаз, МЗГ-НУГ насочва усилията си
и към гарантиране на допълнителен енергиен
ресурс, чрез създаване на нови гори. Потенциалът
и в това направление е много голям предвид огромните площи на опожарени гори през последните гдодини и наличието на стотици хиляди декари
изоставени и неизползваеми земеделски земи.
Страната разполага със значими недървесни горски ресурси-билки, гъби, горски плодове и др.
България има богат световен опит, традиции и постижения в производството и разселването на дивеча и ловностопанската дейност.
Въпреки това не можем да отминем и негативните процеси в горскостопанската дейност през
последните 10-15 години. Те се свързват с незаконния дърводобив, бракониерство, корупцията и засилената антропогенна дейност. Няма приемливо
обяснение, че годишно незаконно се отсичат около
1 млн. куб. м. дървесина. Едва ли можем да приемем за нормално, че за задоволяване на нуждите
от дърва за огрев и строителен натериал за местното население се заделят до 1 млн. куб. м. и те
са достатъчни при положение, че в България се водят на отчет 1 234 х. Бр. Домакинства ползващи
само дърва за отопление. Тук също можем да открием че около 1 млн. куб. м. се ползват от това
население баз заплащане и отчитане. Не е обясномо и поведението на държавата спрямо местното
население, когато се знае че тези количества се
“присвояват” и че средствата получени от продаването на ползването по такса на корен на местното
население са най-бързият и сигерен начин държавата да си прибере навреме необходимите
средства. Ако съберем промишлиния дърводобив
с незаконния дърводобив, местно население и “неотчетеното количество” за месно население и при
промишления дърводобив ние следва да кажем, че
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в България се добиват количества почти близки до
предвижданията на ЛУП - 7 млн. куб. м.
Проблем станаха и съхненещите и разпадащи се иглоистните култури, както и рязкото влошаване на състоянието на издънковите гори. Пожарите
засегнаха над 133 000 ха., което съответства на
3.5 % от горската площ на страната. Средногодишният добив на обла дървесина през последните години се движи около 4 млн. куб. м. , което
е 84 % от предвижданията на Лесоустройствените
проекти. От ползването, 72 % е промишлен дърводобив и 28 % е за задоволяване на нуждите на
местното население.
Дърводобивните процеси се характеризират
с ниско ниво на техническа и технологична
обезпеченост. В дърводобива и дървопреработването преобладават малките и средни предприятия,
като характерното за тях е наличие амортизирана
техника с висок разход на енергия и използване на
неефективни технологии,. Около 35 000 човека работят в горския сектор, като по-голямата част от
тях са ангажирани в горската индустрия. Работещите в горския сектор горски работници са с ниско
образователно равнище, а държавата и наемателите на работната ръка отдавна не полагат никакви грижи и изисквания за обучение, квалификация
и спазване на елементарни базопасни условия на
труд. Факт е, че годишно в горите при извършване
на сечта и дърводобива, както и при извършване
на елементарните процеси при рязане, разбичване
и обрабатка на дървесината загиват 5-6 работници.
Не може да се направи точна сметка колко работници биват осакатени и остават инвалиди за цял
живот, тъй като практиката да се наемат временни
работници без трудови договори е най-порочната
практика в горския сектор. За това, че горските работници нямат образователен ценз и квалификация,
както и че работят без защитни работни облекла и
инструменти не обръща внимание нито НУГ, нито
контролните органи по трудова медицина. НУГ
твърди, че работниците не са “негови”, като забравя че в 39-те ДДС работят и “собствени работници”. НУГ забравя основната си функция на стопанисващ орган и не бива да допуска в горите да работят неквалифицирани работници. За какво природосъобразно ползване и мултифункционално и
устойчиво стопанисване говорим и пишем всеки ден
по медиите след като в горите се извършва такава
“професионална сеч”, че е трудно да се опише.
Това, което се извършва при сечта и извоза на материалите в горите през последните 10-15 години,
не е познато на българското лесовъдство през цялата горска история. При отбелязването на “великите” дати и годишнини показваме цифри и им правим нам угоден коментар. Контролните органи от-
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давна са забравили горския сектор, защото, за да
провериш, трябва да отидеш в горите, а и кой ще
допусне контрол в предприятие, където от години
се преработва незаконен материал. Като че ли няма изход –пълна безотговорност-декларации - без
действия. А тези действия въобще не са трудни за
приложение, но я няма политическата воля. Защото
пътната мрежа не принадлежи и не е собственост
на МВР, но нека някой излезе с верижната машина
на магистралата и да видим тогава чия собственост е пътната мрежа и трактора и кой е назначил
тракториста.
България е нетен износител на мебели и износът надвишава вноса 2.6-2.7 пъти, макар че горският сектор има скромен принос към БВП на
страната.
Следвайки гореказаното и прочитайки текстовете, записани в НГПС за развитието на горския
сектор, виждаме ясно записани декларации и
намерения: -”Българската гора е национална
ценност. Ресурсите на горските екосистеми запазват своите екологически, социални, и икономически функции за подобряване качеството на живот на
хората. Горите се управляват професионално в стабилен горски сектор, с широка обществена
подкрепа, при взаимно зачитане и интегриране на
интересите на всички заинтересовани страни”.
Основните цели на бъдещата политика в горския сектор са записани в НГПС и са насочени към:• Устойчиво развитие на икономически жизнен
горски сектор, в условията на пазарна икономика,
чрез многофункционално стопанисване на горите;
• Привеждане на целите и средствата на устойчивото развитие на горския сектор в съответствие с международните критерии и поетите в това
отношение ангажименти;
• Създаване и осигуряване на национални и
международни финансови ресурси в подкрепа за
развитие на сектора.
Трябва определено да подчертаем, че като заявка и намерение на НУГ в областта на горската
политика и стратегия тези текстове звучат отлично.
Но посочените по-гора само част от негативни
явления, както и факта, че по отношение на внедряване на СУК горския сектор не прави абсолютно
нищо е едно доказателство за разминаване между
думи и дела. Факт е, че на Балканския форум по
качеството (Пампорово, 24-25. 06. 3004 г.) не
присъстваше, въпреки поканите, нито един от партньорите на НУГ – ползуватели, преработватели, и
др. заинтересовани страни от стопанисването и ползването на горите и горските ресурси. Те, разбира
се, много добре знаят, че при досегашните условия на работа в горите, няма защо да внедряват
СУК. Първо “никой не им го изисква и налага” и
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второ, тогава защо да “излизат на светло и да работят на чисто” след като държавата не изисква и
не дава сигнали за намерение да внедрява или изисква подобни системи. Държавата се задоволява да
изпраща на различните форуми експерти на принципа “кой е свободен днес или кой е на работа и
може да попълни бройката”, за да присъства и да
“информира Ръководството с някакъв доклад”. НУГ
отдавна се критикува, че на различни форуми
“пристигат” различни експерти, все неподготвени
и все не можещи да вземат отношение по въпроса.
На всичкото отгоре на редица международни форуми пристигат по 7-8 експерти, които “нямат правомощия или не желаят” да коментират по разисквания въпрос.
Какво става в това време извън системата на
горския сектор – например в бизнеса, в общинските публични администрации и другаде. В пресата
се изнася информация, че над 20 български общини се борят да получат сертификат по международната система за управление на качеството ISO
9001, като 4 общини вече работят по този стандарт.
Местните власти масово се интересуват как да получат свидетелство за качество на управлението
заради изискванията на чуждестранните
инвеститори, за участието в международни проекти и грантови схеми по европейски проекти.
Западните компании поставят условие пред българските общини да отговарят на определени изисквания включително и да са сертифицирани по ISO,
за да инвестират в региона. Тези кметства подобряват реномето си пред гражданите и бизнеса, защото предлагат обслужване на едно гише, а самите услуги са по-разнообразни и бързи. Кметствата
със сертификат имат предимства при кандидатстване за финансиране по пред присъединителните
фондове на ЕС, а в бъдеще ще могат да получат и
по-големи суми от структурните му фондове. Като
цяло сертификатът от серията ISO 9000 гарантира,
че в общината има изградени добри управленски
практики, условия за бизнес, административните
процедури са бързи и качествени. Притежаването
на сертификат означава, че ръководството и контролът са в съответствие с международно приетите
принципи, стандарти и практики и затова обикновено чуждестранните партньори на български общини и фирми го изискват. Документът е своеобразна членска карта за принадлежност към цивилизования свят и той гарантира, че договорените условия при строежи и инвестиции ще се спазват.
Процедурата по получаване на този сертификат е
трудна, тъй като трябва да се покрият много
изисквания, документацията е обемна. Пренастройването на дейността на екипа отнема около година
време. Бъдещото членство на България в ЕС неми-

нуемо ще изисква въвеждането на европейските
принципи и норми и в общините, въпреки че за тях
сертифицирането не е задължително. Общините
правилно отчитат, че не можеш да очакваш съвместна дейност с европейски партньори, ако не си
равностоен с тях. Със сертификат за качество са
общини като Пазарджик, Велико Търново, Лясковец,
Кърджали, Шумен. Подчертава се, че банките гледат с друго око на общините със сертификат за
качество.
Информацията е, че сертификат за ISO 9 000
притежават 900 компании, което е с около 200 в
повече от миналата година. Най-голям дял сред
фирмите, внедрили сертифицирането, работят в
сферата на електронните елементи и ел. апаратура, машиностроенето и химическата индустрия.
По стотина компании от информационните технологии и търговията също притежават сертификат.
Все по-често доказателство за перфектно управление търсят учебните заведения. Десет са издадените сертификати в публичната администрация.
Да се върнем след тази информация в горския сектор. Общините разбраха, а кметовете се заеха с тази дейност, макар че те са мандатни
чиновници. Защо от около 260 общини-20 усилено
работят, а другите започват да се включват? В същото време в системата на горите от около 200
единици (РУГ, ДЛ-ДДС, ГСС, ЛСЗ и пр.) нито една
не е започнала работа в това направление. Нима
западният свят няма да гледа с друго око, ако например Горска семеконтролна станция Пловдив или
София, е с внедрена Система за управление на
качеството? Нима не е същото за Лесозащитните
станции? Тези два вида станции издават различни
сертификати и документи, но я да се опитаме да
ги задължим да се сертифицират по ISO
9001:2000 и ще видим, че те 3-4 години няма да
могат да получат нужния сертификат. Причината
е, че те не работят като съвременни предприятия те продължават да работят по един допотопен начин на документиране и проследяване на въпросите,
те просто работят ден за ден и на парче.
Как биха изглеждали нещата, ако едно от
“прословути и печеливши” 39 бр. ДДС - та има
стандарт по ISO. Дали западните ловци, ловни туристи и гости нямаше да се чувстват “по-сигурни”
и да предпочетат това ДДС, защото са уверени, че
именно там се работи на европейски ниво и всичко
може да бъде проследено, проверено и доказано.
Надяваме се, че проблемът нито едно от ДДС-тата
до сега да не е сертифицирано не е финансов.
Груба сметка може да покаже, че разходът за сертификация е по-малък от една организирана “национална” работна среща, кръгла маса, форум,
конференция, семинар и т.н. Така че, ако започ-
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нем да намаляваме тези и без това високо ефектни и ниско ефективни мероприятия скоро може и
да се намерят средства и да видим сертифицирана организация в горите.
І. Практическата насоченост.
След всичко казано до тук се вижда, че горският сектор е може би на едно от последните места.
Другите сектори вече са се заели с внедряване на
системите за управление на качеството и са осъзнали необходимостта от внедряването им преди влизането на страната в Европейския съюз.
Горският сектор не е в безнадеждност, но все
пак от къде да започнем? На първо място е необходимо насърчаване на конструктивния диалог между участниците в управлението и ползването на
горите, горските ресурси ( дървесина, дивеч, не дървесни горски ресурси-билки, плодове, гъби, паша,
сено, лико и т.н.) и горските територии
(икономическа, екологическа и социална страна).
Колкото и да се опитваме да демонстрираме, че
провеждаме диалог с “играчите”, резултатът не
само, че не е добър, но и държавата продължава
да се държи като монополист и собственик на цялата горска територия. Все още го няма елементът на децентрализиране на процесите на вземане
на решения, а дори се наблюдава засилване на централизацията и затормозяване на пазарните принципи-създаване на условия за преференции, заобикаляне на едни закони чрез текстове в други и пр.
Съвсем ясно е, че времето да си мислим, че
управляващите и работещите в горите сме най-добрите професионалисти-специалисти и че сме сами на планетата отмина или нека бъдем по-реалистични-малко време остава да се самозалъгваме. В
страни с далеч по развито горско стопанство се
стигна до закриване на факултетите по горско стопанство и дори до закриване на самия горския
отрасъл. Без да коментираме причините и да навлизаме в подробности, трябва да кажем, че една
от причините, която се сочи, е че “горските” не осъзнаха навреме ролята си в обществото и то ги изхвърли като ненужни.
Участниците на сцената -“гори и горски сектора” станаха прекалено много и започват да стават и все по-взискателни. Затова е ясно, че трябва
да се изгради платформа за ефективно партньорство. Кои са основните участници и какви са
техните функции, изисквания и т.н.:
• Държавата – от една страна контролен орган и регулатор на интересите, а от друга страназаинтересована страна, като най-големия собственик с нужда за попълване на бюджета за издръжка
на държавната горска администрация от провеждане на дейностите в горите;
• Собственици на гори-от една страна пак дър-
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жавата също е собственик на около 85 % от горския фонд на страната и от другата страна само 15
% са не държавните гори
• Ползувателите на горските ресурси- много
на брой фирми, работещи в горите и горския
сектор, от които нито една не е сертифицирана по
ISO; липса на достатъчна прозрачност и публичност при провеждане на процедурите за отдаване
на ползването (големи ползуватели, малки и средни фирми и т.н.); нормативна база - много лесно
променяща под натиск на заинтересованите страни или финансови интереси;
• Ползувателите на горски площи- наличие на
много желаещи за “разрешаване на процедури” по
изключване и предоставяне на горски територии с
една единствена насока - предимно за комерсиални цели. Това се оказва най-лесния начин за попълване на бюджета на някои РУГ. Тези изключвания от територии от горския фонд е един вид
продажба. Никой не иска да си даде сметката, че
плащането на тези огромни такси се оскъпява, понякога дори осуетява производството на даден вид
стока или услуга-най-често производство на енергия (изключване за язовири, табани, хвостохранилища и пр.). В края на краищата в цената на бъдещото производство (например електроенергия) с неимоверно висока лихва ще се включи и заплатената сума за предоставеното ползване или изключване на тези горски площи. Естествено е, че ползувателите ще реализират приход за да покрият направените разходи, но няма да отделят средства и
да инвестират в подобряване на околната среда.
• Ползуватели на не дървесните ресурси:-стотици фирми, най-често явяващи се като не идентифицирани и нерегламентирани ползуватели, а да
не говорим че е трудно и дори е невъзможно да се
определи произхода на получените суровини-дали
са от горски фонд или ССФ. Твърде затруднен контрол и дори невъзможност да се ограничи незаконния добив и унищожаване на горските не дървесни
ресурси.
• Ползуватели на странични ползи от горите и
горските територии, които не се оценяват и не се
заплащат на собственика на гората или горската
територия. Например горите произвеждат водата,
но тя се ползва и заплаща на ВиК. Производство на
кислород, което също е в по-голямата част от горите-него никой не го заплаща. Ползата от провежданите отдих и различните видове туризъм (ловен,
селски и пр.) за сега са само в полза на туристическите фирми и хотелската мрежа. Спортна
дейност-колоездене, ски, туристическо
ориентиране, катерене и пр. често пъти са пряко
свързани с използването на горските територии.
Развитието им не само че би било немислими без
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тях, но от друга страна при провеждането им често
се стига до сериозно увреждане на околната среда
при неразумно ползване. В крайна сметка икономическите резултати отново са само в полза само
на спортните и свързаните с тях фирми, а не на
тези които се грижат за горите и горските територии.
ІІ. Платформа за ефективно партньорство.
Платформата за партньорство се налага да
се изгради защото:• Държавата, като най-голям собственик на гори е с право да упражнява контрол върху всички
гори и земи от ГФ. Тя следва да бъде, не само
ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА, а да е ГАРАНТ и
НОСИТЕЛ на идеите за въвеждане на ISO стандартите в горския сектор. Тя трябва да регламентира правилата за работа в горите, защото ТЯ разрешава да се използва националното богатствогорите. Не можем постоянно да се търсят оправдания и да подминаваме горите и горския сектор
защото видите ли те са в категорията на т.нар. “възстановими природни ресурси”. Държавата като възложител за провеждане на дейности в горите трябва да въведе строги, справедливи и еднакви за всички правила на играта. Какво означава “ГОЛЕМИ
ПОТРЕБИТЕЛИ”, на които се разрешава ползване
на гори без търгове и конкурси? Това означава открита форма на държавна корупция, защото се дава възможност за големи печалби. Да не говорим,
че тези “големи потребители” сами си избират
районите, пакетите от насаждения и кога и как ще
усвояват насажданията в дадено ДЛ или ДДС. Не
може в една пазарна икономика да се говори за
“големи” и “малки” потребители. Има потребители и цената на дървесината за всички следва да е
еднаква. Дървесина има достатъчно, а както се вижда от прогнозите и предвижданията на НГПС добивите могат да се увеличат 1.5-2 пъти. В пазарното
стопанство всички са равни и дървесината, както
се вижда не е в недостиг, но даването на огромни
територии за ползване на “големите потребители”
е анахронизъм при пазарно ориентирана
икономика. Как тогава т.нар. “малки” потребители ще спечелят средства за да се развиват и да
устояват на пазара. Те следва да се явяват на търгове и конкурси да намаляват цени за да ги спечелят и то за територии, които не са дадени на “големите” потребители или са крайно не атрактивни?
Отговорът на този въпрос е ясен на всички работещи в сектора- работа с минимална печалба; обреченост на бавно загиване или с провеждане на незаконна сеч за сметка на горите. В горския сектор
насоката за “насърчаване” на малкия и среден бизнес и развитието на малките и средни предприятия
е нечувана или може би “мръсна” дума, макар дори има Държавна Агенция за малки и средни

предприятия.
• Собствениците на недържавните гори също
трябва да бъдат защитени от незаконните сечи в
горите им. Все още съществуват нерегламентираните взаимоотношения между тях, държавната горска администрация и ползувателите на горските
ресурси.
• Ползувателите на гори също се нуждаят да
работят при ясно регламентирани правила.
Въвеждането на прозрачна и твърда данъчна политика за всички е назряла отдавна. На всички е ясно,
че ако нямаше възможност да се крият данъци-нямаше да има и незаконен дърводобив в горите.
Опитите на държавата да въведе правила на
работа в горите през последните 10-15 години
срещнаха и продължават да срещат “организирана тиха съпротива” на държавния горски чиновник
в цялата палитра на горското управление и на ползувателите на горските ресурси. Каквито и закони
и наредби да се правеха и приемаха, ползувателите на националното горско богатство – горите, негласно се обединяваха срещу тях. Под икономически и политически натиск тези нормативни документи
бяха променяни толкова често, че последните варианти нямат нищо общо с първоначалния, където
целта и идеите залегнали в тях бяха за въвеждане
на пазарно стопанство в горите. За най-голямо съжаление горския сектор се превърна в арена за защита на отживелиците от миналото.Съвсем естествено е на първата линия на борбата за “възвръщане на миналото” да бъдат неграмотните или не
дотам образовани люде и хората на преклонна
възраст, пред които не е имало и няма да има друга алтернатива освен социалистическата организация на труда и плановата икономика.
Опитите чрез лицензиране на лесовъди за частна лесовъдска практика и лицензиране на горските фирми да се въведе някакъв ред не дадоха добър резултат. Горската история ще помни един
професор, който освен основната си работа, бе лицензиран лесовъд във горски фирми от най-различни краища на страната. Горските фирми доказваха “наличието” на изискващата си по наредбите
необходима техника и печелеха търговете. Когато
трябваше да започнат сечите и извоза на дървесината се оказваше, че тази техника се намира във
“Вторични суровини” за скрап, но иначе “законите
бяха стриктно спазени”. Срещу тези чисто български прийоми за “спазване на законността” не ни
остава нищо друго освен да въведем западните
стандарти за качествено управление на
предприятията. Така ще имаме, от една страна
проследимост на процесите, а от друга - документиране и доказване.
За да внедрим СУК, трябва да повторим
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отново, че държавата в лицето на МЗГ -НУГ трябва
да въведе ясни, строги и задължителни за всички
правила на играта чрез законодателството.
Законодателство, в което нарушенията се таксуват “ОТ….- ДО….”, винаги води след себе си
КОРУПЦИЯ. Правилата на играта са задължителни
и еднакви за всички “ИГРАЧИ” и най-вече
ГОЛЕМИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ и за ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ. Напълно възможно е държавата да въведе, чрез данъчната политика и другите
финансови механизми, проследимост и прозрачност при провеждане на сделките за отдаване на
дейностите. Известна истина е, че документацията в горския сектор е в пълен хаос и безпорядък.
Ако държавата въведе данъчна политика тогава няма да има преработвател, който с разрешение за
100 куб. м. да е изнесъл 500 куб. м. детайли или
полуфабрикати. Явно е, че държавата е загърбила
горския сектор, но, ако горския сектор иска да се
изправи, една от възможностите е да въведе и изисква на търговете и конкурсите за отдаване на
дейностите да участват фирми със сертификат по
ISO. Така ще отпадне задължението на горската
администрация да “проверява” складове и да “гони” бракониери. Чрез въвеждане и спазване на държавна данъчната политика може да се пресече не
законната търговия с дървесина и не дървесни
продукти, а чрез изискванията за сертификат по
ISO, фирмите ще са задължени да спазват данъчната дисциплина. Това ще доведе до намаляване
на незаконните сечи и плащане на съответните данъци и такси на държавата от преработвателите на
горските ресурси.
Какво ще спечелим ако въведем изисквания
за сертификат за ISO 9001:2000 за ползувателите и преработвателите на горски суровини2
• ще имаме възможност за проследяване на
процесите;
• ще има прозрачност и възможност за контрол при движение на материалите;
• документирането и доказването на
процесите, на сделките и движението на материали ще доведе до възможност намаляване на възможностите за злоупотреби.
Какви са очертаващите се ТРУДНОСТИ пред
това начинание?
1. Необозримо поле на действие - гора и горски територии - “МАГАЗИН БЕЗ КАТИНАР”, но като че ли “МАГАЗИНЕРЪТ”, в лицето на държавата,
НЕ Е достатъчно ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА, за
да се пребори да се въведе сертифицирането или
да наложи въвеждането му.
2. Ползувателите нямат интерес от този
сертификат, защото ги ограничава и те трябва да
работят “на светло” и законно. Нежеланието от

135

всички страни да се наложи въвеждането на стандартизацията е, защото все още има възможност
да се “присвоява от горите”, без да се плащат
данъци, без да се полагат грижи за възстановяването на горите и т.н. Няма лош ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
- има заинтересовани страни, на които какъвто и
Закон да им предложиш все ще са против и все ще
са недоволни.
3.. Не се вижда заинтересова страна в
държавата, за да се въведе РЕД И ЗАКОННОСТ.
Всички подкрепят тези слова, но на практика ситуацията е точно обратната.
4. Може определено да се твърди, че, за да
не се опазват горите от горската служба, причината не е в ниското заплащане на горските
служители. Факт е, че на тях им липсва мотивация
и перспектива за развитие. Ниското заплащане в
никакъв случай не е основателна причина за ниската професионална култура, която от години наред бележи застрашаваща тенденция към дъното.
5. Липсата на диалог между “ИГРАЧИТЕ” в
горския сектор е основна причина за сегашното
състояние. Провеждат се десетки срещи годишно
със заинтересованите страни (ползуватели,
собственици, кооперации и пр.), но от години САМО
ПРИПЕВА СЕ ПЕЕ на една и съща песен• да се “проучат” проблемите- (срещи,
семинари, конференции и т.н.);
• да се “направят предложения”;
• “работна група” да обобщи предложенията;
• да “МИ” се представят предложенията;
• и така до следващата среща, но без никакви
съществени решения.
6. Наблюдава се пълно отсъствие на съгласуваност на действия и сътрудничество между
“ИГРАЧИТЕ” в горския сектор. Всеки “граби за себе си и гледа да се спасява по единично”. Това е
така защото, държавата разговаря с “ИГРАЧИТЕ”
по отделно или ги избира селективно. Защо и докога това ще продължава всеки може да си
отговори, но официален отговор никога няма да се
получи.
7. НПО и други сдружения – наблюдава се липса на позиции, мотивации, възможности
(финансови, човешки и дори интелектуални
ресурси), както и диспергенция на силите в десетки екологически формации. НПО - от “Коректив”
на властта се е превърнала в “Послушник” и очакващ от държавата поръчка за изпълнение на някакъв проект, тема, разработка за да просъществуват.
ІІІ. Защо трябва да въвеждаме ISO в горите?
1. Защото държавата трябва да възвърне доверието на обществото към себе си като ДОБЪР
СТОПАНИН И ОТГОВОРЕН ПАЗИТЕЛ,
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ПОЛЗУВАТЕЛ И КОНТРОЛЕН ОРГАН ЗА
ПРИРОДОСЪОБРАЗНОТО И УСТОЙЧИВО
СТОПАНСВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БЛАГА –
ГОРИТЕ. Държавата не е направила необходимото,
за да въведе правилата на играта при използването
на горите като национално богатство.
2. Въвеждането на ISO ще даде възможност
на държавата да изисква:
• прилагането на СИСТЕМЕН ПОДХОД;
• въвеждане СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ;
• ПРОЗРАЧНОСТ на действията;
• ПРОСЛЕДИМОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ;
• ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ;
• МОНИТОРИНГ и гарантиране на МАКСИМАЛНА АНГАЖИРАНОСТ към устойчивото стопанисване на горите.
3. Държавата е задължена да взисква стриктно спазване на подписаните международни
документи, свързани с горите, биологичното разнообразие и околната среда. Разработване и спазване на национално горско законодателство, в което ясно да са разписани клаузи за внедряване на
стандартите на ISO, е една от формите за постигане на това. Държавата следва да регламентира
законодателно и нормативно взаимноизгодни и равноправни взаимоотношения с всички партньори, потребители и ползуватели на горските ресурси.
Държавата следва да дефинира и въведе чрез горското законодателство резултати от въвеждането
на ISO стандартите, които да са:- измерими; достижими и определени във времето
ІV. По-важните ISO стандарти и приложението им в горите.
ІV. 1. Системи за управление на качеството-ISO 9001:2000.
1. Сертификатът може да се очаква че ще стане основно изискване за доставчиците на дървесина и дървени материали и ще играе важна роля в
международния бизнес. Така, че в близко бъдеще
българските производители особено на мебели и
дървесни производи и техните доставчици ще бъдат задължени да имат сертификат, ако искат да
бъдат износители на суровини, готова продукция,
заготовки или полуфабрикати.
2. Изискванията за сертификат за ISO
9001:2000 за ползувателите и преработвателите
на горски суровини.
– ще даде възможност за проследяване на
процесите при проверка;
– ще доведе до прозрачност при движение
на материалите;
– ще ги накара да документират и доказват
процесите, сделките, собствеността и движението
на материали.

ІV. 2. Какво представляват Системите за управление на околната среда (СУОС)– ISO 14001
каква би била връзката им с горския сектор.
Тяхната цел е да се осигури инструмент Система за управление на околната среда (СУОС),
който да подпомогне организациите при ограничаване на негативното влияние от техният бизнес
дейности върху околната среда, както и стремеж
към постоянно подобряване на въздействието им
върху околната среда.
ISO-14 001 определя изисквания към СУОС,
позволяваща на организацията да формулира политика и цели, вземайки предвид законовите изисквания и информацията за значими въздействия върху околната среда, които организацията може да
управлява и върху които може да се очаква
въздействие. Стандартът не определя резултатност
спрямо околната среда. Организациите са все позаинтересовани да постигнат и докажат добра резултатност спрямо околната среда чрез контролиране въздействието на своите дейности, продукти
или услуги върху околната среда, отчитайки политиката и общите си цели към околната среда.
В среда на разработване на мерки за насърчаване опазването на околната среда, както и на
общото нарастване на загрижеността на заинтересованите страни по въпросите на околната среда,
включително и за устойчивото развитие, може да
се каже, че стандартът ISO-14 001 е приложим за
организации от всякакъв вид и размер и е приспособен към различните географски, културни и социални условия. СУОС трябва да насърчава организациите да въвеждат най- добрата достъпна
технология, като трябва да окуражи организацията
да отчита и аспекти, свързани с управление на здравето и безопасността на труда.
Всеобщо схващане е, че ISO 14001 НЕ Е
ДОСТАТЪЧЕН. Необходимо е да се разработи
стандарт, който да насърчи еволюция в посока на
устойчивото развитие и корпоративната социална
отговорност. Макар и екологическите цели да не
са задължително силно застъпени в стратегиите
на организациите, регистрирани по ISO 14 001, наблюдава се, че управленските ангажименти (да се
постигнат целите и да се направят по-измерими)
се засилват след регистрацията на организацията.
ISO-14 001 отделя твърде малко внимание на
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ (голямата картина на
екологосъобразното, икономическо и социално
поведение) на организациите. Стандартът може да
мотивира с резултатите, които могат да постигнат
с него, тези, които го въвеждат и им позволява, да
бъдат гъвкави в начините му на прилагане.
Въпреки всичко, казано и не казано, за стандарта ISO-14 001, към този стандарт могат да се
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отправят още следните въпроси1. СУОС ще осигурят ли по-всеобхватно въвличане на заинтересованите групи и ще отговорят
ли на нуждите от информация за околната среда?
2. СУОС могат ли да бъдат развити, за да обхванат СОЦИАЛНИТЕ проблеми и въпроси, свързани с УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ?
Ключовите фактори за развитие на СУОС са:
- въвличане на заинтересованите групи и понагледна информация за околната среда;
- остойностими и измерими подобрения на въздействията върху околната среда;
- разгръщане на СУОС за обхващане на
социални, етически и устойчиви цели, защото стандартът се отнася и до хората и техните днешни и
утрешни нужди;
- търсене на начини за минимизиране на влиянието върху околната среда (в горите са провеждат редица действия, където отчитането на влиянието върху околната среда е твърде важно - сеч и
извоз на дървесината; събиране на борина, пънове,
билки и пр.);
Всичко това налага държавната горска администрация да изисква от организациите, работещи
в горите, да намаляван негативното влияние, което техният бизнес дейности биха могли да предизвикат върху околната среда.
ISO 14000 и приложението му в горите трябва да отговори още и на следните въпроси - Този
сертификат “Прикритие за ефективен бизнес” ли е
или е “Пътепоказател към конкретни резултати в
управлението на въздействието върху околната среда”? Защото сертификатът ще “изглежда прекрасно на стената”, а бизнесът може да си продължава да се развива по старому. Може би сертификатът на някого му трябва за “марка за легитимност”
и е удобен за отбиване на критиките, че производството не е екологосъобразно. Дали сертификатът
наистина няма да се окаже ”Разход без полза” и
дали въобще ще води до някакви подобрения на
околната среда?
Важно за околната среда и горите е да се намери и отговор на въпросите:
1. Довежда ли ISO 14 001 например до редукция на вредните газове и емисии от производствата свързани с потреблението на горски ресурси?
Дали няма връзка с това и настъпването на процесите за преразглеждане на въпросите за смяна на
горивата?
2. Може ли да се намали вредното въздействие върху околната среда на горскостопанските
производства?
Общият извод е, че чрез въвеждането на този
стандарт ИМА ПОТЕНЦИАЛ и сертификатът на
СТЕНАТА може да означава нещо. Разликата меж-
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ду ISO-9001-2000 и ISO-14 001 най-общо е, че
ISO-9001:2000 – разглеждат нуждите на
потребителите, а ISO- 14 001 са насочени към широк кръг от заинтересовани страни и нарастващите потребности на обществото за опазване на околната среда. Изискванията на ISO 14001:1996 и указанията на ISO 14031 могат да се използват за
разработване на програми за ефикасно управление и предотвратяване на природни бедствия, каквито са например горските пожари. Тези международни стандарти предоставят инструментите за превенция с оглед намаляване на вредното въздействие върху околната среда и намаляване на щетите
от природни бедствия – пожари, наводнения и др.
ISO 14001 (и особено ISO 14031) дават възможност за определяне на аспектите–
прогнозиране, откриване, потушаване на пожари и
възстановяване на щетите, поддържане на залесените и затревените площи чрез планирано
изгаряне; идентифициране и измерване на резултатността на операции, свързани с ключовите аспекти на околната среда – ограничаване на опасността от възникване на пожари; определяне на
мястото, времето и начина за провеждане на мероприятията по поддържане на залесени площи чрез
изгаряне и контролиране на количеството използвано гориво.
Стандартите дават възможност за определяне на индикатори за състоянието на околната среда – събиране на полеви данни, свързани с
пожарите, за потвърждаване на състоянието на
средата; управление на постъпващата
информация; повишаване на нивото на информираност на населението, по отношение на опазването на околната среда; обучение, свързано с борба с пожарите; сравняване на регионалните различия в методите за прогнозиране на пожарите, както и сравняване на данните за естествените пожари,
прогнозираните пожари и възникването на
пожарите.
ІV. 3. Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - ISO 18001.
Излишно е да споменаваме, че дори и горският сектор да не вземе никакво отношение по тези проблеми тези изисквания първи ще влезат в
употреба във всички организации. Европейските норми за работа в горите ще бъдат наложени
безпрекословно. В черната статистика се отбелязва,
че годишно загиват по 5-6 горски работници при
сеч, извоз и първична обработка на материалите.
В горите работят стотици фирми, но те предпочитат да не назначават работниците на трудов договор или да назначават неквалифицирани работници,
заради по-ниското заплащане на положения труд.
Дейностите в горите са трудоемки и опасни за здра-
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вето на работниците, а обектите на работа са отдалечени от населени места с не възможност за оказване на бърза медицинска помощ.
Какви трябва да бъдат минималните и задължителни изисквания за работа в горите, за да отговорим поне на част от изискванията на Закона за
безопасни условия на труд ?
- обучение на горските работници за работа с
моторни триони и други технически средства;
- обучение за провеждане на безопасна работа в горите;
- изисквания и създаване на безопасни условия на труд в горите;
- доставка на професионална техника и екипировка за работа;
- изисквания за лицензиране за работа за различните дейности.
V. Какво трябва да се направи за да сме сигурни че системите на ISO ще намерят приложение в горския сектор?
1. Необходимо е провеждане на пропаганда и
обучение на персонала на държавната администрация за системите ISO;
2. Подготовка на високо квалифицирани
специалисти, консултанти и сертифицирани одитори специално за горския сектор;
3. Изисквания към ползвателите в горите и
дървопреработвателните фирми за внедряване на
системите на ISO. Това може да бъде обект на дискусия за даване на предимство на фирми със сертификат по ISO при провеждането на търговете и
конкурсите за работа в горите;
4. Разработване на програми и специализирани методики за образование и обучение в горския сектор и специализираните средни и висши
учебни заведения;
5. Провеждане на специализирани обучения
по спектъра от теми свързани с горите и горския
сектор и внедряването на СУК;
6. Оптимизация и развитие на системите за
постигане на СИНХРОН между действия и
резултати. Превръщане на НУГ във фасилитатор и
фактор за хармонизиране на дейностите и практиките на стопанските субекти, работещи в горите, в
процеса на присъединяването към ЕС. Стремеж за
развитие и усъвършенстване на системите и покриване на всички звена в системата на НУГ и територията на страната;
7. Развиване на Системите във все по-тясна
специализация, свързана с горите и горския сектор - пожарна опасност, безопасни условия на труд,
проследимост на процеси и документация;
8. Чрез внедряването на Системите за
управление, НУГ да се опита да разшири обхвата

на приоритетите със стремеж за по-качествено и
пълноценно обслужване на горския сектор и заинтересованите страни.
Какви са положителните и отрицателни страни от внедряването на СУК в горския сектор?
Положителна страна е, че стандартите от серията ISO 9001:2000 определят това, което организацията трябва да направи, за да се създадат
условия, гарантиращи стабилно, качествено и подобряващо се във времето производство (услуги,
търговия и пр.) или предполагаемо и предсказуемо
равнище.
Като отрицателна страна може да се посочи,
че стандартите не дават РЕЦЕПТА и не посочват
как да се направи или постигна това.
Административните единици в горския сектор
(държавни, частни, общински, кооперативни и пр.)
сами трябва да изберат средствата, методите и
формите на работа по управлението и осигуряване на качеството на услугите и производството.
Това изисква управление на процесите и качеството за всяка дейност, което от своя страна е
свързано с трудности, породени от спецификата
на горския сектор- много на брой, разнородни и невзаимосвързани по между си процеси;
- трудно проследяване на процесите;
- трудно управление на процесите, които зависят не само от човешкия фактор, но и от природни и климатични процеси.
Проследяването на процесите в горския сектор е затруднено от факта, че работните площадки са на огромни разстояния една от друга, работата налага контакти с много подизпълнители и често достъпът до информация и документацията е
свързан с т. нар. “фирмена тайна”. С въвеждането
на СУК всяка организация, в т.ч. и в горския сектор,
трябва да прилага различни подходи за
проследимост, а системите ще доведат до ред, документираност и прозрачност в сектора. Разбира
се не може да се очаква, че СУК може да бъде
мултиплицирана за всички фирми в горския сектор.
Затова се налага да се провежда обмяна на опит
между организациите в сектора, което може да
подпомогне процеса на разработване и внедряване на ефективна СУК. За структурните звена на
НУГ, каквито са РУГ и ДЛ и ДДС може да се разработят “типови” СУК. Те следва да се адаптират за
всяка една единица. Шаблонното пренасяне на СУК,
което може да се очаква, е обречено на провал и
затова е необходимо предварително да се обучат
консултанти и одитори за системата на горите.
Разработването и внедряването на СУК, както
и самото сертифициране е сложна, трудоемка и
продължителна работа. “Чиновническото държание”
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и незаинтересоваността на държавния служител ще
са в състояние да затруднят и дори могат да осуетят внедряването на СУК. Преди да се започни
разработване на СУК Ръководството на отрасъла
следва да декларира своята ангажираност към това.
Трябва да се подчертае още в началото, че разработването на СУК е свързано с ПЪЛНО,
ЗАДЪЛБОЧЕНО и ИЗЧЕРПАТЕЛНО документиране,
което е основна слабост на горския сектор.
Системата не е само “ВЪТРЕШНА” т.е. за нуждите на горския сектор, напротив, тя е обвързана с
редица външни организации и фактори изпълнители, доставчици, клиенти. Системата е
свързана с устойчивост на приеманите нормативни документи за устройство и дейност на организацията- Устройствен правилник, Правилник за вътрешния ред, Наредби, Инструкции и т.н.
В нормативната уредба следва да се регламентира ЯСНО, ТОЧНО и НЕДВУСМИСЛЕНО:-отговорността на всяко длъжностно лице в
организацията; изпълнителите на взетите решения
и качеството на изпълнение на поставените задачи
и производство.
Организацията (разбирай всички нива на НУГ)
трябва да реши някои нерешени до сега въпроси,
както и да въведе коренно нови дейности, които са
свързани с:- приемане, огласяване, разбиране и прилагане на Политика на качеството;
- промяна или разработване на процедури по
събиране, обобщаване, анализиране и вземане на
конкретни мерки по отношение на ползите и разходите във връзка с качеството;
- идентификация и проследимост на документи, горски продукти и ресурси, суровини,
материали, съоръжения, инструменти, складове,
горски площадки и други терени;
- прилагане на статистически и други методи
за контрол и регулиране на качеството;
- управление на процесите, свързани с пожарната и аварийна безопасност;
- създаване на условия за провеждане на безвредни за околната среда процеси по ползването
на горските ресурси;
- създаване на безопасни условия на труд;
Видно е, че гаранцията за успешната сертификация е изпращането до сертифициращия орган
на ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството за готовността
да бъде сертифицирана Организацията.
Ръководството на горския сектор не бива да
храни илюзия, че дейността по разработването на
СУК е лек и кратък процес и че те няма да бъдат
внедрени и задължителни за ползвателите в горите.
Очакването трябва да бъде точно в обратната
посока. Европейските изисквания за прозрачност,
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качество, проследимост и пр. ще бъдат наложени
и за българските фирми, работещи в горите с горските продукти и суровини. Освен това в горският
сектор се работи със суровини, които са национално богатство и затова той трябва да се отнася национално отговорно към този въпрос. Негово задължение е да не допуска за ползването на горските ресурси ползуватели, без доказан стремеж за
подобряване на производствата им, оказващи вредно въздействие върху околната среда.
Ръководството и работещите в горския сектор трябва
да са наясно, че ползването на горските ресурси
трябва да става при ясно разписани, регламентирани и документирани правила.
Естествено е, че процесите на внедряване на
СУК са с различна дълготрайност и зависят от:- процесите протичащи в организацията
- числеността на персонала;
- документацията, с която се работи;
- работните площадки и складови бази и пр.
Въпреки трудностите горския сектор трябва да
започне от някъде това нова за България начинание.
Няма определен ред, но естествено е да се очаква,
че първи ще изпитат нуждата от притежаване на
сертификат дървопреработвателните предприятия.
Те ще трябва да доказват произхода на производството и доставките си, ако искат да се явяват на
международния пазар. Дърводобивните фирми ще
бъдат следващите, защото те ще трябва да въведат правила за намаляване на вредното въздействие върху околната среда от тяхното производство,
да въведат изискванията по ЗБУТ, както и да доказват и документират собствеността на продукцията,
която продават. Никак не е трудно, например, да
се разработи СУК за РУГ, за да се проследи работата на всеки служител и на всяка дейност.
Казахме, и следва да повторим отново, за имиджа
на звената на НУГ, свързани със горски семеконтрол и лесозащита. Съвсем друг поглед биха имали всички западни фирми и туристи към ДДС със
сертификат по ISO. В ДДС въпросът не е финансов,
защото както се отбелязва те притежават този
ресурс, но няма кой да ги задължи да се
сертифицират. Това може да стане единствено ако
Ръководство на отрасъла декларира, че ще води
отрасъла към Европа. Изводът, който може да се
направи е, че ГОРСКИЯТ СЕКТОР НЕ Е В
БЕЗНАДЕЖНОСТ. ПРОСТО ТРЯБВАТ ПОВЕЧЕ
УСИЛИЯ, ЗА ДА СЕ ПРОПАГАНДИРАТ, РАЗБЕРАТ
И ПРИЛОЖАТ НОВОСТИТЕ. От друга страна
ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ИЗИСКВА ПОВЕЧЕ ОТ
ПОЛЗУВАТЕЛИТЕ НА ГОРИТЕ, НО И ОТ СЕБЕ СИ,
защото тя е не само контролен орган, но е НАЙ ГОЛЕМИЯТ СОБСТВЕНИК НА ГОРИ. Съвсем естествено е, че РЕЗУЛТАТИТЕ НЯМА ДА ДОЙДАТ
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САМИ и че НИЕ ТРЯБВА ДА ИЗИСКВАМЕ ОТ
ДРУГИТЕ И ТЕ ОТ НАС, защото процесът на стандартизацията е ДВУСТРАНЕН И ВЗАИМОЗАВИСИМ.
VІ. Заключение
Горският сектор на България, макар и да не е
твърде съществен за БВП на страната, е от изключително важно значение за опазването на околната
среда, за опазване и увеличаване на горските ресурси и биологичното разнообразие, за запазване
и развитие на поминъка на населението в полупланинските райони, за задоволяването на редица
екологични, икономически и социални нужди на
обществото. Този принос на горския сектор досега
се подценява поради факта, че голяма част от ползите за отделния човек и обществото като цяло все
още не се оценяват и нямат стойностно изражение.
В горския сектор работят около 35 000 човека,
което, погледнато реално, не е голяма цифра, сравнявайки я с другите отрасли на икономиката.
Преобладават дребните и средни предприятия, характеризиращи се с амортизирана техника и неефективна технология на производство.
Горската територия възлиза на 3.9 млн. ха. и
покрива 34% от територията на страната. Горите
формират 85% от водния отток и са важен фактор
за намаляване на влиянието на емисиите от парниковите газове в атмосферата. Те са най-силния средообразуващ фактор. Средногодишният прираст на
горите е 12.3 млн. куб.м., а добивът на дървесина
през последните години се движи около 4 млн. куб.
м. Недървесните горски ресурси са с високо качество и са важна суровина за вътрешния и международен пазар. В горския сектор има доста нерешени проблеми, свързани с незаконния
дърводобив, бракониерството, антропогенен натиск
върху горските територии, корупцията и разхищаването на горските дървесни и недървесни ресурси.
България е страна по Паневропейския процес
за опазване на горите; по Рамковата конвенция на
ООН за изменение на климата (Протокола от
Киото); решенията на Световната среща за устойчиво развитие в Йоханесбург и т.н. Това потвърждава ангажираността на страната за природосъобразното, устойчиво и многофункционално
стопанисване на горите.
Политиката на страната в областта на горите
е ориентирана към устойчиво развитие на икономически жизнен горски сектор в условията на пазарна икономика, чрез многофункционално стопансване на горите в интерес на собствениците на гори и на цялото общество. Горите са национално
богатство и държавната горска администрация
следва да стопанисва горските ресурси за запазване на екологичните, икономическите и социални

им функции, свързано с подобряване на качеството на живота на хората. Стремежът е целите и средствата за устойчиво развитие на сектора да се приведат в съответствие с международните критерии
и поетите в това отношение ангажименти.
Ясно е, че чрез внедряването на СУК в организациите на горския сектор и изискванията за сертификат на организациите работещи в сектора е
едно от условията за подобраване на работата и
намаляване на въздействието върху околната
среда. За целта е необходимо да се започне с изграждане на капацитет на държавната горска администрация по отношение на изискванията на ЕС за
стопанисването и ползването на горските ресурси.
Работата в панела “Гори, дърводобив и дървообработване” на Балканския форум по качеството
(Пампорово- 23-25. 06. 2004 г.) показа, че Горският
сектор отчита необходимостта от въвеждане на ЕС
изискванията и ISO стандартите в горите, но за целта се изисква да се повишава компетентността на
горската администрация. Слабата подкрепа на изпълнителната власт към проблемите на сертификацията може да бъде преодоляна само чрез непрекъснато лобиране и информиране за предимствата от стандартизацията в горския сектор и чрез
спазване на поетите международни договорености
и споразумения.
В документа на НГСП няма ясно очертана визия за внедряване на ISO стандарти, което отново
извиква на преден план необходимостта от лобиране и подпомагане за осъзнаване на
необходимостта, както и обучение на персонала.
Определено трябва да се посочи, че доста текстове от НГПС са пряко свързани с някои от клаузите
на редица стандарти по ISO. Внедряването им би
било доста по-леко и ефикасно, ако записаните текстове бъдат поети за изпълнение. Изостаналостта
на сектора в прилагането на стандартите не му пречи да се сравнява с другите отрасли и страни. Това
налага да се правят периодични анализи за сравнение на напредъка в това отношение на принципа –
“Къде са другите и къде сме ние”? Отсъствието
на всякакво обучение на специалистите от горския
сектор (държавна горска администрация, администрация и работници на ползуватели и потребители
на горските ресурси, НПО и пр.) трябва да се свързва със започване на активен процес за повишаване квалификацията на всички заинтересовани страни в сектора с цел устойчиво ползване на ресурсите и постигане на баланс между различните функции на горските територии.
Въпреки доста ангажиращите текстове в проекта за НГПС не е трудно да се забележи и известна пасивност и липса на желание да се въведат
европейските норми за стандартизация. Това про-
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лича и по ангажираността на висшата горска администрация към работата на Първия балкански
форум по качеството. В панела “Гори” отсъстваха
основните партньори на държавната горска администрация - ползувателите на горите и преработвателите на горските суровини, както и екологичните
НПО. Ползването на националното богатство –
горите, трябва да се свързва с прозрачни действия.
Това налага отново лобиране и предлагане на материали и текстове за включване в ЗГ, ППЗГ и др.
нормативни документи за горите свързани с въвеждането на стандартите по ISO. Държавната горска
администрация, за сега, няма мотивация и тя твърде малко е запозната с изискванията на ЕС и ISO
стандартите. Тя се нуждае от своевременно обучение по тези въпроси, за да може да фокусира
своето внимание върху информационната осведоменост на ползвателите и преработвателите на горските ресурси.
Запознаването и фокусирането върху значимостта на процеса на сертификация за запазването на националното богатство –горите, ще провокира мисленето на Ръководство на горския сектор,
което ще доведе до осигуряване на финанси за
обучение и сертификация.
Основно предизвикателство в горския сектор
остава липсата мотивация и нагласа за внедряване
на стандартите в организациите на потребителите
и преработвателите на горските суровини и ресурси.
Държавната горска администрация следва да започне незабавно разясняване за изискванията за
прилагане на СУК и СУОК по ISO 9011 и 14 000,
както и по Закона за безопасни условия на труд. Тя
е отговорна за стопанисването на горите и горските ресурси, инфраструктура и правилно функциониране на горския сектор. Внедряването на стандартите няма да бъде едно “допълнително умствено и физическо натоварване”, а изискване на обществото към нея.
Това че досега горската администрация все
още не е осъзнала ролята си в процеса за стандартизация, показва, че е налице необходимостта от
обучение на персонала на всички заинтересовани
страни. Внедряване на СУК се налагат и от необходимост за установяване на качеството на работа и
мотивацията на всеки един държавен служител.
Проведената дискусия в панела “Гори, дърво-
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добив и дървообработване” показа, че, въпреки че
е осъзната или се чувства необходимостта от стандартизация в организациите, все още се налага да
се проведе допълнително анонсиране на ползата и
необходимостта от започването на процеса. Това
задължително трябва да стане в звената на НУГ,
свързани с провеждане на стопанска дейност в горите (Държавните дивечовъдни станции) и звената
за контрол и лесозащита (Горски семеконтролни
станции, Горски лесозащитни станции, Опитни станции и пр.).
С провеждането на Първият международен
форум по качеството се отвори дискусията по въвеждането на ISO стандартите в горският сектор.
Съгласно международните документи, които страната е подписала, както и съобразно изискванията
на ISO стандартите, важната част от отговорностите за изпълнението на договореностите и изискванията се падат на т. нар. Висше ръководство. То
следва да предприема мерки и стъпки за изпълнението на поетите ангажименти и да декларира готовността за внедряването им в сектора.
Стандартите са една от системите, доказващи на
практика дали има разминаване между “дела-документи”, “пожелания, намерения, обещания – изпълнение в срок и качество”, “политически обещания-практическа реализация” и пр.
В заключение следва да отбележим, че ако
горският сектор не намери сили да въведе и изиска въвеждането на стандартите от ползувателите и
преработвателите на горски ресурси, той с право е
бил наричан и ще продължи да бъде “суровинен
придатък на промишлеността”.
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ABSTRACT
The forest sector in Bulgaria, although not very important to the GDP of the country, is from great importance to
the environmental protection, preserving and enlarging forest resources and bio-diversity, for keeping and developing
occupations of population from semi-mountain areas, for meeting variety of ecological, economic and social needs of
people. That contribution of the forest sector was underestimated so far due to the fact that most of benefits for
individuals and the society as a whole are not appreciated yet and are not measured in terms of money.
The implementation of QMS in organizations from the forest sector as well as introducing requirements for a
certificate for ones performing activities in the sector is one of the circumstances for improving the functions and
decreasing the impact over environment. The discussions in the Forests, Wood production and Wood processing Panel
of Balkan Forum of Quality (held in Pamporovo between 23 – 25. 06.2004) stated that the forest sector became aware
of the importance of implementation of the EU requirements and ISO standards in forests, but for the purpose is
necessary the competence of the forest administration to be increased. Familiarisation and focus over the importance of
the certification process for keeping the national wealth – the forests, will provoke the Forestry Management’s way of
thinking, which will provide for funds necessary for training and certification.
The fact that up till now the forest administration has not realized its role in the process of standartisation, states
that there is a necessity from training the staff of all stakeholders. The implementation of QMS becomes important
because of establishing the quality and motivation of each employee within the organization.
Through conducting the First International Forum on Quality the discussion over implementation of ISO standards
into the forest sector was established. According to the international documents adopted by our country as well as the
requirements of ISO standards, the most important part of the responsibilities for their implementation is assigned to the
so called “Senior Management”. It is entitled to adopt measures and steps towards implementation of the engagements
taken and to declare its readiness to implement them into the sector. The standards are one of the ways to prove in
reality if there arе discrepancy between word and deed; wishes, intentions, promises and implementation in time and
quality; political promises and practical realization, etc.
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КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ НА ЧАСТНИ ГОРОВЛАДЕЛЦИ В
БЪЛГАРИЯ - РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ
Елена Ангелова, К.-Р. Фолц
Институт за горска политика и политика на околната среда
Алберт - Людвигс - Университет, Фрайбург, Германия
През последните години интереса на учените беше привлечен от източноевропейските страни намиращи се
в преход, с разнообразието от политически и институционални промените в тях, както и тяхното развитие като
част от трансформационният процес оказващ влияние върху социалните, икономически и политически условия
в страните, където горският сектор в България неправи изключение. Възстановяването на собствеността върху
горите и земите от горският фонд на бившите собственици или наследници доведе до промяна в отношението на
собствеността и към собствеността и поставя съвсем нови задачи пред Националното управление по горите
както и нови форми на организация. Появата на нови играчи на горскополитическата сцена поставя нови въпрос
за ролята на държавната администрация относно горската политика и стопанисването на горите в България
Чуждестранната помощ за развитие на горския сектор както и бъдещето членство на България в Европейския
съюз изискват също така по-нататашното синхронизиране на горската политика.
Изследването разглежда процеса по прилагането на “Kонцепцията за консултиране и обучение на недържавните горовладелци в България” и свързаните с това институционални промени в Националното управление
по горите и се концентрира върху установяване възможностите на Националното управление по горите за
прилагане на тези консултации и обучение. От една страна трябва да бъде изяснено, какво влияние оказват
вътрешните фактори, като напр. неформални структури в административният сектор, отношението на участниците в този процес и т.н.. От друга страна е важно да се проучи каква роля играят външните фактори, като
дейността на другите участници, присъединяването към международните процеси и др.
За целта като целесъобразно за събиране и оценка на данните се явява използването на качествените методи на емпиричното изследване. През 2004 бяха проведени експертни интервюта с ключови личности от горската
администрация, сдружения на собственици, международни проекти НПО и др.
Ключови думи: горска политика, горска администрация, собственици на гори, консултации, обучение,
интервю.
Key words: forest policy, forest administration, private owners, training, advice, interviews

Преходът от централно планово стопанство
към пазарна икономика и приемането през 1997
година на Закона за възстановяването на собствеността върху горите и земите от горският фонд на
бившите собственици или наследници, както и
Правилника за неговото приложение, доведе до промени по отношение на собствеността на горите.
Тези промени поставят съвсем нови задачи пред
Националното управление по горите (НУГ), а така
също изискват и нови форми на организация.
Появата на нови играчи на горскополитическата сцена поставя нови въпроси за ролята на държавната
администрация относно горската политика и стопанисването на горите в България. Чуждестранната
помощ за развитие на горския сектор, както и бъдещото членство на България в Европейския съюз
изискват също така по-нататъшно синхронизиране на горската политика.
Последните промени и допълнения в Закона
за горите и Правилника за неговото приложение дадоха възможност изготвените напълно за нуждите
на държавата лесоустройствени планове, проекти
и програми да бъдат променяни за облекчение при
стопанисването на частните гори, но все още не са
в синхрон с интересите на собствениците. От дру-

га страна новите собственици нямат познания,
възможности, както и мотивация за стопанисване
на горите си. Освен това нормативната база е твърде сложна и подложена на промени, което допълнително утежнява и ограничава възможностите на
собствениците да стопанисват пълноценно горите
си. Частните гори в България с малки изключения
(напр. регион Бургас) са малки по площ и разпръснати, което допълнително затруднява тяхното стопанисване. Към недържавните гори се причисляват и малкият брой горски кооперации (например в
Родопите), общински гори, както и тези, които са
собственост на религиозни общности, училища и
др.
Устойчиво и многофункционално ползване на
частните гори може да бъде постигнато единствено чрез интензивна подкрепа на частните
горовладелци. Съществува и необходимост от обучение и консултации на новите собственици. За тази цел през 2001 година в един съвместен проект
на Лесотехническия Университет - София и
Института по горска политика към Albert – Ludwigs
- Universitдt, Freiburg, Германия беше проведено
изследване и изготвена “Концепция за консултиране и обучение на частните горовладелци в Бъл-

144

Елена Ангелова, К. -Р. Фолц

гария”. По-късно, през 2003 година с помощта на
Българо- Германският проект по горите беше разработена нова “Концепция за консултиране и обучение на недържавните собственици на гори в
България” с участието на Националното управление по горите и представители на заинтересованите групи. През месец септември 2003 година тази
концепция беше приета от Колегиума на
Министерството на земеделието и горите.

не и обучение на недържавните собственици на гори”, какво виждане имат служителите по горите и
останалите актьори по отношение на необходимостта от консултации и обучение
- формулиране и провеждане на политика (каква е ролята на другите актьори, оказват ли влияние
върху прилагането на концепцията и какво)
- има ли проблеми при комуникацията между
отделните структури, както и между НУГ и другите
актьори
- разпределението на силите в структурите на
НУГ и между НУГ и другите актьори, има ли конфликт между личните интереси и тези на управлението
- с какви ресурси разполагат служителите за
прилагането на концепцията и какво е разпределението на ресурсите

1. Цел на изследването
Изследването разглежда процеса по прилагането на “Kонцепцията за консултиране и обучение
на недържавните горовладелци в България” и свързаните с това институционални промени в Националното управление по горите (НУГ). При това следва
да се обърне особено внимание на следните фактори:
- анализ на политически решения и цели относно стопанисването на частните гори и особено
подкрепата на частните собственици на гори чрез
консултации и обучение
- определяне на най-важните актьори, които
вземат участие в този процес, тяхната характеристика (цели, ресурси, мнение)
- проучване на структурните изменения в НУГ
за изпълнение на задачите на различните йерархични нива
- представяне на частните структури за консултиране и обучение
- анализ на успеха и трудностите при прилагането на концепцията за консултиране и обучение
на частните собственици на гори
Изследването се концентрира върху установяване възможностите на Националното управление по горите за прилагане на тези консултации и
обучение. От една страна трябва да бъде изяснено
какво влияние оказват вътрешните фактори като
напр. неформални структури в административният сектор, отношението на участниците в този процес и т.н. От друга страна е важно да се проучи
каква роля играят външните фактори, като дейността на другите участници, присъединяването към
международните процеси и др.

3. Метод на изследването
Изследването използва комбинация от няколко емпирични методи за проверка на ръководещите изследването хипотези. Като най-подходящи бяха определени следните методи:
• анализ на документи (Закони, Наредби, Директиви, Концепции за консултиране и обучение)
• интервю с ключови личности (НУГ и подчинените структури, сдружения на собственици на
гори, неправителствени организации (НПО), международни проекти и др.)
• наблюдения с участие на изследователя (обучение на консултанти, мероприятия за консултиране и обучение)
• Workshop с експерти (обсъждане на получените резултати)
През лятото на 2004 година бяха проведени
задълбочени изследвания с помощта на 23 интервюта с ключови личности от НУГ, регионални управления по горите (РУГ), държавни лесничейства
(ДЛ), както и с представители на различни НПО,
сдружения и международни проекти. Резултатите
бяха оценени по метода на качествения анализ на
съдържанието, по метода на Philipp Mayring и с
помощта на програмата за оценка на резултатите
MAXqDA.

2. Изследователски въпроси
За формулиране на изследователските въпроси бяха използвани различни теории като тези
на социалната психология, теория на комуникация,
на организацията и др., които оформиха въпросите в следните теми:
- отношение на служителите по горите и останалите актьори към частните горовладелци, към
частните гори и тяхното стопанисване
- роля и значение на консултациите и обучението, важността на “Концепцията за консултира-

4. Резултати
Получените резултати могат да бъдат обяснени с помощта на основаната от Martin Fischbein,
Icek Ajzen und Thomas Madden “Теория за заплануваното поведение” (theorie of planned behavior),
(Fischbein & Ajzen 1975, Ajzen & Fischbein 1980,
Ajzen 1985, Ajzen & Madden 1986). Областта на
приложение и целта на тази теория е прогнозиране
и обяснение на човешкото поведение. Теорията
предвижда като важна директна зависимост намерението за осъществяване на определено пове-

Консултации и обучение на частни горовладелци в България - Ролята на ...

дение, което пък от своя страна зависи от 3 фактори: Отношението, Субективни норми на действащия/ постъпващия (като критерий за въздействие
на социалната среда) и възприемането на контрола на поведението като израз на възможността на
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действащия да осъществи наистина заложеното
намерение, което повлиява от части и върху
поведението. Горепосочените връзки са представени на схема 1.

Отношение
към
поведението

Субективни
норми

Намерение

Поведение

Субективна
поведенческа
контрола
Схема 1 Теория за заплануваното поведение (Ajzen 1985,1987)
Поведение:
Изследването разглежда поведението относно осъществяването на консултации и обучение на
частните собствениците на гори (като изключва
кооперациите) от служителите на НУГ, РУГ и ДЛ,
на които е възложена тази дейност. Трябва да се
подчертае, че теорията не извежда резултатите от
поведението на служителите (качеството на провежданите консултации и обучение) а извежда начина на поведение относно провеждане на консултации и обучение.
Поведенческо намерение:
Според теорията за заплануваното поведение,
най-важната директна зависимост на поведението
е намерението, следователно намерението или плана на една личност да извърши или не дадена
дейност. ”Най-добрия предикатор на поведението
е намерението. Ако човек иска да знае, какво ще
направи някой, най-добре е да го попита какво възнамерява да направи” това го установява Herkner
(1991: 216). Ajzen (1985: 24) дефинира намерението за дадено поведение като повече или по-малко вероятно да настъпи дадена цел: “(...) strictly
1 В оригинал

speaking, every intended behaviour is a goal whose
attainment is subject to some degree of uncertainty„1 . Следователно намерението за дадено поведение е “Субективната вероятност относно появата на определен начин на поведение” (Herkner
1991: 216).
Отношение (нагласа) :
Първата зависимост според теорията за заплануваното поведение са отношенията (нагласата)
на действащия (този, който извършва това
действие). Според Herkner (1991: 181) отношението на една личност към определен обект се определя като субективна преценка на този обект.
Тази субективна преценка може да бъде
положителна, отрицателна или неутрална с всички
степени (нюанси). Нагласата се състои от сумата
на всички отделни мнения към даден обект. Според
Ajzen & Fischbein (1980) съществуват три групи от
фактори, които биха могли да действат върху образуването на нагласата:
• вътрешни фактори (напр. опит, знания, предубеждения)
• социално влияние
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• външни фактори (напр. натиск, принуда от
социални, икономически и др. обстоятелства)
Оценката на интервютата показва, че принципно отношението на служителите към частната
собственост, частните собственици и стопанисваните от тях гори е положително. Положително е и
отношението към консултациите и обучението на
частните горовладелци и се оценява важността на
тази дейност. Това абстрактно положително отношение се конфронтира с действителността, с
проблемите, които възпрепятстват и обезсмислят
според интервюираните тяхната работа. Най-често
изтъкваните проблеми са големият брой наследници и неяснота кой от всичките трябва да бъде
консултиран, както и възрастовата им структура,
многото на брой и разпокъсани частни парцели, което затруднява работата на служителите, незаинтересоваността на собствениците към горите им
или търсенето предимно на икономическите изгоди от горите.

Субективни норми:
Теорията за заплануваното поведение разглежда субективните норми като степента на въздействие на социалната среда за поведението на дадена
личност. Тук играе роля от една страна желанията
на трети лица във връзка с даденото поведение ,
които действащото лице възприема. А от друга желанието (волята) на самото действащо лице да приложи или не тези желания или виждания. Конкретно
за изследването това са вижданията и желанията
на експертите от НУГ, които изтъкват важността и
необходимостта от провеждане на консултиране и
обучение. Превес обаче имат личните убеждения
на служителя повлияни от практиката.
Възприетата поведенческа контрола:
Субективната поведенческа контрола е критерий за това, доколко действащото лице смята, че
неговото поведение бива повлияно. Ако провеждането на дадено действие зависи само от неговото
желание, то поведенческата контрола е пълна. Той
може да контролира изцяло своето поведение.
Свързано ли е обаче с наличността на ресурси (като време, пари), то поведенческа контрола става
важен фактор за анализиране.
Факторите в областта на поведенческа контрола според Frey et. al. (1993: 381ff) могат да бъдат подредени както следва:
• Вътрешни фактори:

- Индивидуални различия
- Информация, умения, способности
- Самодисциплина и сила на волята
- Принуди и привички

• Външни фактори:

- Наличност на ресурси и възможности
- Поведение на други личности
Ajzen & Madden (1986: 457f) установяват:
“People who believe that they have neither the resources nor the opportunities to perform a certain
behavior are unlikely to form strong behavioral intentions to engage in it even if they hold favorable
attitudes toward the behavior and believe that important others would approve of their performing the
behavior.”
Получените резултати сочат, че служителите
разполагат с ограничени средства за провеждане
на консултации и обучение: неясно е регламентирано как се извършва тази дейтост, в редица случаи кой и колко, разглежда се като допълнителна
дейност или се дава приоритет на дейността обвързана със срокове, липсва информация, финансови средства и умения.
Ролята на други фактори
Според тази теория, всички други фактори, които биха могли да окажат влияние върху
поведението, въздействат само индиректно чрез
нагласата, субективните норми и поведенческата
контрола върху намерението и поведението.
Като друг фактор оказващ влияние върху тези 3 зависими, съответно намерението и поведението бе установена комуникацията. Резултатите
показват, че докато служителите от НУГ често контактуват с представители на НПО, проекти и сдружения то на регионално и локално нива служителите освен с членове на Браншовото сдружение на
лесовъдите на частна практика в горите и околната
среда “Булпрофор” (на места няма и такива), липсват контакти с представители на организации и
др. имащи различни виждания и интереси от тези
на служителите по горите.
Изследването продължава. През месец март
2005 започна провеждането на вторите интервюта
с експерти, като интересът на изследването наложи в по-голяма степен обхващане мнението на служителите от структурите на НУГ и за сравнение –
това, на няколко лесовъда на частна практика. От
една страна целта беше провеждане на дискусия с
интервюираните относно получените резултати от
оценката на първите интервюта, а от друга страна
провеждане на разговор, чрез който да се събере
информация за проверка на новите хипотези.
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ADVISING AND TRAINING OF PRIVATE FOREST OWNERS IN
BULGARIAN - THE ROLE OF THE NATIONAL FOREST ADMINISTRATION
Elena Angelova, K.-R. Volz
Institute of Forest and Environmental Policy
Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany

ABSTRACT
The Eastern European economies in transition serve as ideal case studies to analyse various policies and institutional developments as part of the transformation process, which affects the social, economic and political conditions.
The Bulgarian forestry sector is no exception as the formerly nationalised forests have been returned to their former
owners or heirs. This requires a new institutional setting to address the variety of new forestry issues. Additionally, the
emergence of new actors in the forestry prosses, such as forest owner associations, private forestry entrepreneurs, or
NGO’s, reopen the debate on the present and future role of the state’s agencies in forest policy and forest management.
A peculiarity of the present transformation process is the integration of the Bulgarian forestry sector into international
processes. International organisations, as well as the European Union provide support for the development of the
forestry sector, by means of a long-term forestry strategy, scientific research and the implementation of projects which
serve the objectives of the reform.
This research project focuses on the concepts of consulting services and training for private forest owners. The
aim of the study is to analyse and assess the institutional capacity of the reformed forest administration to implement
the existing system of supplying extensive services to private owners. On the one hand, the performance of such a
system depends on endogenous factors, such as the informal structure of the administration sector, potential conflicts
over internal resource allocations, as well as the attitude and position of consultants. On the other hand, the role of
exogenous factors (e.g. the role training and consulting play at the governmental level, the participation of other actors
in these activities, the integration of national forestry into international processes) are also examined.
For this purpose qualitative methods of empirical research have been employed. Expert interviews with key
representatives of the forest administration agencies, forestry districts, forestry associations, NGO’s, as well as management units of international projects were already conducted in summer 2004. Therefore, first results of the empirical
research can be presented, illustrating the problems that arise from the implementation of the designed system of
training and consulting provided to the private forest owners.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ТЕНДЕНЦИИТЕ В ИЗМЕНЕНИЯТА НА НАЧИНИТЕ НА ПОЛЗВАНЕ И
ПРОДАЖБИТЕ НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА – ПОКАЗАТЕЛ ЗА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР
Любчо Тричков - Национално управление по горите
Ваня Хаджиева – Лесотехнически университет - София
Анализирани са тенденциите в количествените и стойностните изменения при различните нормативно регламентирани начини на ползване и продажба на дървесина от ДГФ в периода 2002-2004 година, както и изменението на ценовите равнища на дървесината при различните начини на ползване и на продажби. Акцентирано е
на стремежа на държавната горска администрация да намери най-правилния път, дори в рамките на действуващата нормативна уредба в горите, чрез съответните й изменения и допълнения да осигури повече приходи от
дейността си с цел осигуряване на средства за инвестиции в горския сектор, абсолютно необходими за устойчивото и многофункционалното му развитие. Изведени са съответните изводи и заключения и са направени конкретни препоръки.
Ключови думи: анализ, тенденции, ползване, дърводобив, продажби на дървесина на сечища, продажби на
дървесина на сортименти, цени на обезличен куб.м дървесина
Key words: analysis, tendencies, utilization, harvesting, timber sales from cutting areas, assortments sales, prices
per cubic meter timber

Въведение
Пробуждането на българската икономика и
предстоящото присъединяване на РБългария към
ЕС през 2007 год. наложи сериозна преценка на
състоянието на горския сектор и перспективите
пред него. Разчупен беше държавния монопол върху дървопроизводството - около и над 20% от горите и земите в горския фонд вече не са държавна
собственост. Дървопреработвателната промишленост премина изцяло в частния сектор, като част
от големите предприятия бяха приватизирани от
чуждестранни инвеститори и през последните няколко години тази промишленост започна да се нуждае от все по- сериозни количества дървесина за
задоволяване на производствените си нужди.
Необходимост и цел на разработката
През последните три години Държавната горска администрация в Р. България упорито търсеше правилния модел и подход за преструктуриране на горския сектор, който да осигурява достатъчно приходи за устойчивото и многофункционално
стопанисване на българската гора. С помоща на
международни институции и организации беше разработен проект на Закон за Национална горска
компания, както и съответния модел за преструктурирането на горския сектор. Успоредно с това с
цел устойчивото развитие на сектора в периода
2003-2013 беше разработена и приета през 2003
год. от Министерски съвет Национална горска политика и стратегия под мотото “Горите – наше национално богатство”.
Проектът на Закона за Националната горска
компания обаче не получи необходимата поддръжка в Парламента, което наложи да се търсят ком-

промисни, не дотам радикално реформиращи варианти за преструктуриране на горския сектор. В
края на 2004 и в началото на 2005 год. в
Парламента бяха внесени два нови варианта за реформиране на държавния горски сектор, визиращи създаването на съответни Държавни предприятия. В единия случай е предвидено реформирането му да стане чрез създаване на Държавно
предприятие „Българска гора” с основен предмет
на дейност: осъществяване на инвестиционна политика в горите, финансиране на дейностите в областта на управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите, дивеча и непромишленото рибно стопанство, както и търговия и разпореждане с дървесина, недървесни и други горски ресурси и горски репродуктивни материали. В
другия случай, чрез създаване на Национално предприятие за горскостопанска дейност с основен
предмет на дейност: възпроизводство на горите и
земите, ползване и търговия с дървесина и недървесни горски продукти, организиране и провеждане на лесозащитни, противопожарни и противоерозионни мероприятия в горите и земите от ДГФ, изработване и изпълнение на лесоустройствени и ловоустройствени проекти и планове за управление,
стопанисване и ползване на дивеча, проектиране и
строителство в горите и др.
Независимо от конкретните модели и техните детайли, основната мисъл на позитивномислещата част от горската гилдия, в т.ч и на държавната горска администрация, беше излизане на горскостопанската дейност от бюджетната сфера и обществените поръчки и създаване на собствен паричен фонд, средствата от който да могат да бъдат сравнително свободно акумулирани, инвести-
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рани и реинвестирани, насочвани и пренасочвани и
т.н, в името на устойчивото и многофункционално
стопанисване на българските гори.
Успоредно с тези, сравнително радикални намерения за реформиране на горския сектор, ръководството и експертния състав на държавната горска администрация(НУГ и неговите органи и
поделения) през тези три години непрекъснато търсеха усъвършенствуването на действуващите нормативни и бюджетни актове, документи и правила
с основна цел - намиране на оптималните начини
Количество в куб. м .

4530446
125 %

2004 г.
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на ползване и продажби на дървесина, за увеличаване на приходите в горския сектор, а оттам и на
възможността за реинвестиране на част от тях.
Анализ на количествените и стойностни изменения на различните нормативно регламентирани начини на ползване и продажби на дървесина
Най-общо изменението на добитите количества обла дървесина, ценовите равнища на единичната цена на обезличен кубически метър, както и
на приходите през отделните години от периода на
анализ- 2002 – 2004 год. е посочено на фиг. 1.
Единична цена - лв/куб. м.
20,93
131,7 %

2004 г.

4523757
124,8 %
2003 г.
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Фигура 1 Изменение на общия размер на ползването от ДГФ, на единичната цена на обезличен
куб.м. дървесина и на общите приходи от продажби
В количествено отношение се наблюдава значителен ръст с 25,04% в общия размер на ползването и продажбите от 2002 към 2004 г., което представлява нарастване с
907 168 куб.м спрямо 2002 г. Основният ръст
в размер на 24,85% е постигнат през 2003 год.
Единичната цена на обезличен кубически метър продадена обла дървесина нараства с 31,72%, съответно от 15,89 лв./куб.м за 2002 год. на 20,93 лв./
куб.м за 2004 г. Увеличението е по-значително, с
над 20% от 2003 към 2004 г. Среднопретеглените
цени на обезличен кубически метър обла дървесина, добита за промишлени нужди нарастват с
около 5 лв. или с 26% през 2004 спрямо 2002 г.
При анализиране на общия размер на при-

ходите, след приспадане на разходите за дърводобив(сеч и извоз) само за реално продадените количества дървесина през съответната година, без тези добити и останали на склад или със заплатен
добив, но недобити, се наблюдава мултиплициране на ръста на приходите вследствие нарастването на количествата и на цените. Ръстът на приходите през 2004 г. спрямо 2002 г. е в размер на
64,71% или на 37 251 018 лв., разпределен съответно – от 2002 към 2003 –37,02% и от 2003
към 2004 – 27,68%. Сравнението с ръста на размера на ползването показва, че увеличението му
от 2002 към 2003 г. с 24,85%, носи нарастване
на приходите в размер на 37,02%, а ръста в размера на ползването от 2003 към 2004 г. с 0,19%,
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носи 27,68% ръст в приходите.
Ако приемем, че през краткия тригодишен период на анализ, вида и структурата на добиваната
дървесина през отделните години са били близки,
големите разлики в ръста на ползването и на приходите трябва да се търсят в различните ценови
равнища и различните приходи които носят конкретните начини на ползване и продажби на дървесина.
Анализът на количествените изменения, при-

ходите и съответните ценови равнища при различните начини на ползване и продажби на дървесина
от ДГФ през периода 2002-2004 г., очертава тенденциите проследени по-долу:
1. Ползване на дървесина на сечища и продажби чрез търг, конкурс и преговори, съгласно
чл.80 ал.2, т.3 от ППЗГ(фиг. 2):
Количествата дървесина продадена на сечища значително намалява от 2002 към 2004 г., съответно от 2 184 518 куб.м (100%) на 645 293
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Фигура 2 Изменение на размера на ползването на сечища от ДГФ, на единичната цена на обезличен куб.м. дървесина и приходите от продажби на дървесина на сечища
куб.м (29,54%) за 2004 гд. Приходите от този вид
продажби намаляват още по-драстично вследствие
намаляването на единичната цена на обезличен
куб.м дървесина с над 15%, от 20,56 лв. през
2002г. на 15,30 лв. през 2004 г., което е редукция
с повече от 5 лв./куб.м.
През 2004 г. реализираните приходи от продажби на дървесина на сечища са едва 9 874 749
лв., което представлява 22% от приходите от продажби по този начин през 2002 г.
2. Ползване на дървесина на сечища и продажби на дървесина чрез преговори с потенциални
ползватели на големи дървопреработватели съгласно чл. 87в, ал.5, т.4 от ППЗГ (фиг. 3)
Количествата дървесина продадена на сечища на големи дървопреработватели нарастват от

2002 към 2004 г. с 273,24%, съответно от 339
445 куб.м на 927 485 куб.м. Единичната цена на
обезличен кубически метър дървесина нараства с
около 2 лева или 20%, съответно от 9,64 лв./куб.м
през 2002 г. на 11,63 лв./куб.м през 2004 г.
Нарастването на продаденото количество дървесина и на ценовото равнище води до мултиплициран
ръст в приходите от тези продажби в размер на
около 330% - от 3 271 612 лв. (100%) през 2002г.
на 10 785 683 лв. (329,67%) през 2004 г.
1+2. Независимо от ръста при продажбите
на дървесина на сечища на големите
дървопреработватели, общите тенденции при продажбите на дървесина на сечища за промишлен
дърводобив през периода на анализ показват сериозен спад, както на продадените количества, така
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Количество в куб. м.
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Фигура 3 Изменение на размера на ползването от ДГФ, на сечища от големи дървопреработватели,
на единичната цена на обезличен куб.м. дървесина и на приходите от продажби на дървесина на
големите дървопреработватели
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Фигура 4 Изменение на общия размер на ползването от ДГФ на сечища, в т.ч. и от големите
дървопреработватели, на единичната цена на обезличен куб.м. и на приходите от продажби на
дървесина
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и на единичната цена на обезличен куб.м дървесина.
Това от своя страна води до намаление на приходите от тези продажби над 2 пъти/фиг. 4/.
При редукция с около 48% на продадените количества от 2 523 963 куб.м през 2002 г. на 1 572
780 куб.м през 2004 г. и спад с около 41% (с 6лв.)
на единичната цена на обезличен кубически метър,
съответно от 19,09 лв. на 13,14 лв., намалението
на приходите от продажби е значително – с
57,13%, от 48 189 021 лв. (100%) за 2002 г. на
20 660 432 лв. за 2004 г.

3. Продажби на дървесина по тарифна такса
на корен за нуждите на местното население, съгласно чл.80, ал.2, т.1 от ППЗГ
Тези продажби или по-скоро количествата дървесина предоставени за ползване по този начин,
ценовите равнища изразени чрез събираните тарифни такси, както и общия размер на приходите са
относително постоянна величина през периода на
анализ (фиг.5).
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Фигура 5 Изменение на размера на ползването на дървесина по тарифна такса на корен за местното население от ДГФ, на единичната цена на обезличен куб.м. и на приходите от предоставяне на
дървесината
Предоставеното количество дървесина на местното население варира в рамките на 10-15% спрямо 2002 г., като от 985 943 куб.м нараства до 1
124 411 куб.м през 2003 г., след което намалява
до 885 817 куб.м през 2004 г. Единичната стойност на кубически метър дървесина е относително
постоянна, тъй като е определяна като среднопретеглена величина на тарифните такси по ПМС
№266 с измененията и допълненията към него умножени по съответните количества и категории иглолистна и широколистна дървесина отдадена за
ползване по този начин. Тя варира от 6,26 лв./куб.м

до 6,47 лв./куб.м. Общият размер на приходите
също варира едва в рамките на 10-12% спрямо
2002 г., съответно от 5,7 млн.лв. за 2004 г. до
7,04 млн.лв. за 2003 г.
Тук по-интересна е тенденцията на намаляване на относителния дял на продажбите по тарифна
такса на корен от 2002 г. към 2004 г., съответно
от 27,21% за 2002 г. до 24,86% за 2003 г. и до
19,55% за 2004 г. от общия размер на ползването
на дървесина от ДГФ на фона на общото му нарастване за периода с 907 168 куб.м.
Общо продажбите на сечища, в т.ч за промиш-
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Количество в куб. м.

Единична цена - лв/куб. м
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Фигура 6 Изменение на продажбите на сечища, в т.ч. промишлен дърводобив и местно населениеколичества, единична цена на обезличен куб.м. дървесина и приходи
Единична цена - вл/куб.м.
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Фигура 7 Изменение на добитите количества дървесина от ДГФ продадена на сортименти, на
единичната продажна цена на обезличен куб.м. дървесина и на приходите от продажби

154

Любчо Тричков, Ваня Хаджиева

лен дърводобив и за местно население показват
ясна тенденция на спад в количествено, ценово и
стойностно изражение(фиг. 6).
Редукцията на продаденото количество обла дървесина и на единичната цена на обезличен
кубически метър от 2002 г. към 2004 г. е с около
30%, съответно от 3 509 905 куб.м на 2 458 597
куб.м и от 15,55 лв./куб.м на 10,71 лв./куб.м води
до мултиплицирано намаление на приходите за периода в размер с около 54% - от 54 570 623 лв.
за 2002 г. на 26 321 628 лв. за 2004 г.
4. Продажба на дървесината на сортименти,
в т.ч чрез: предварителна продажба, продажба от
временен горски склад чрез явен търг или пряко
договаряне, съгласно чл. 87п, ал.2, т.1 и ал.1, т.т
1 и 2 от ППЗГ(фиг. 7)
През анализирания период, НУГ положи сериозни усилия чрез нормативни и административни
мерки да промени съотношението между начините на ползване и продажба на дървесина, от силно
преобладаващи продажби на дървесина на сечища,
към увеличаване делът на продажбите на
сортименти. Определено може да се каже, че тези
усилия се увенчаха с успех. Количествените съотношения между продажбите на дървесина на сечища към продажби на дървесина на сортименти се
променяха: през 2002 г. - 96,87:3,13; през 2003г.

- 79,24:20,76 и през 2004 г. – 54,27:45,73.
Съотношенията на приходите от продажбите на дървесина на сечища към приходите от продажбите
на дървесината на сортименти са достатъчно красноречеви и показват значително по-голяма тежест
на приходите от продажбите на сортименти. Тези
съотношения са както следва: през 2002 г. –
94,8:5,2; през 2003 г. – 61,53:38,27 и през 2004г.
– 27,76:72,24, т.е количествата дървесина в размер на 54,27 % продадени на сечища са донесли
едва 27,76% от общите приходи, а продадената
на сортименти дървесина в размер на 45,73 % е
донесла приходи в размер на 72,24% (фигура 8).
Изменението на количествата продадена дървесина на сортименти, на брутната продажна цена
на обезличен кубически метър(с разходите за
дърводобив) и на брутните приходи от продажбите
на сортименти през анализирания период са посочени на фигура 7. Нарастването на тези продажби
в количествено отношение от 2002 г. към 2003 г.
е 8 пъти (828%) от 113 373 куб.м на 939 334куб.м,
а общия ръст на продадените количества от 2002г.
до 2004 г. е 18 пъти(1827%) – до 2 071 849 куб.м.
Единичната брутна продажна цена на обезличен кубически метър обла дървесина е относително постоянна и варира едва с 3-6% от 48,13 лв./куб.м за
2002 г. до 51,02 лв./куб.м за 2003 г. и 49,93 лв./

години
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Фигура 8 Количествени съотношения и съотношения на приходите при продажбите на дървесина от
ДГФ на сечища и на сортименти
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куб.м за 2004 г. Относително близката единична
брутна цена на продажби за периода запазва и възходящия тренд на брутните приходи(с включени разходи за извършване на дърводобива) от продажби
на сортименти, зависещ основно от нарастването
на продадените количества дървесина. Ето защо,
брутните приходи, подобно на продадените количества дървесина нарастват от 2002 г. към 2003г.
с 8,8 пъти(878%) и към 2004 год. с около 19

Единична цена - вл/куб.м.

пъти(1895%), от 5 457 105 лв. на 47 930 189 лв.
за 2003 г. и на 103 440 856 лв. за 2004 г.
По-интересни и значими са измененията на
единичните нетни продажни цени на обезличен кубически метър обла дървесина(цените след приспадане на разходите за извършване на дърводобива), както и на нетните приходи от продажби
на сортименти(фиг. 9).
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Фигура 9 Изменение на единичната нетна продажна цена на обезличен куб.м. дървесина и на
нетните приходи от продажби на дървесина на сортименти
Добити количества в куб. м.

Единична цена за добив - лв/куб.м.
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Фигура 10 Изменение на добитите количества дървесина, на единичната цена за добив на обезличен
куб.м. и на разходите за възлагане на дърводобива, в т.ч. и при самостоятелното му извършване
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Тук вече с намаляване на разходите за дърводобив през периода на анализ, се наблюдава ръст
в нетните продажни цени с 25% от 2002 г. към
2004 г., съответно от 26,42 лв./куб.м на 33,06 лв.
/куб.м, което от своя страна води и до по-сериозен
ръст в нетните приходи от този вид продажби. Те
нарастват , съответно от 2002 г. към 2003 г. около 10 пъти – от 2 995 315 лв. на 30 190 194 лв. и
към 2004 г. – 23 пъти до 68 495 328 лв. Основен
принос за този сериозен ръст, както беше казано
по-горе има намаляването на разходите за добив
на обезличен кубически метър дървесина при значителното нарастване на добитото количество през
анализирания период(фигура 10).
При нарастване на добитото за продажби на
сортименти количество дървесина от 2002 г. към
2004 г около 16 пъти(1637%), разходите необходими за осъществяване добива на тези количества
дървесина за същия период нарастват около 13
пъти(1272%), което е в резултат от по-ниските единични цени за добив на обезличен кубически метър.
През 2004 г. тези цени са спаднали с около 22%
спрямо 2002 г. – от 21,71 лв./куб.м на 16,87 лв./
куб.м.
Количество в куб. м.
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5. Тенденции в измененията на количествата,
цените и приходите при продажбите на сечища и
на сортименти от промишлен дърводобив
(фигура11)
Краткият анализ на промишления дърводобив
очертава съвсем ясни тенденции на нарастване на
общия размер на ползването и продажбите на дървесина за промишлени нужди, на нетните единични продажни цени на обезличен кубически метър(цените получени след приспадане на разходите за
дърводобив), а оттам и на реализираните приходи
от тези продажби.
Нарастването на продадените количества дървесина от 2002 г. към 2004 г. е с около 39%, съответно от 2 637 336 куб.м на 3 664 629 куб.м,
което в абсолютна стойност представлява ръст от
1 027 293 куб.м. Единичната нетна цена на обезличен кубически метър дървесина за същия период е нараснала с 26% - от 19,41 лв./куб.м на 24,46
лв./куб.м. Това води до ръст от 74 % в нетните
приходи(след приспадане на разходите за
дърводобив) от продажбите на дървесина за
периода, от 51 184 336 лв. за 2002 г. на 89 155
760 лв. за 2004 г.
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Фигура 11 Изменение на общия размер на ползването от ДГФ за промишлени нужди и търговия, на
единичната цена на обезличен куб.м. дървесина и на приходите от продажби на дървесина
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Направените анализи и установените тенденции на изменение в количествено, ценово и стойностно изражение на ползването и продажбите на обла дървесина добита от ДГФ в периода 2002 –
2004г., позволяват да се направят следните изводи и заключения:
1. Налице е траен ръст в общия размер на
ползването, нетната цена на обезличен кубически
метър и приходите от продажби на дървесина:
- в количествено отношение нарастването е в
размер на 25%, което в абсолютна стойност е 907
168 куб.м;
- в ценово отношение ръстът на нетната единична цена на обезличен кубически метър е 31,7%,
съответно от 15,89 лв. /куб.м на 20,93 лв. /куб.м;
- в стойностно отношение нарастването на нетните приходи(след приспадане на разходите за
дърводобив) е 64,71%, което в абсолютна стойност
възлиза на 37 251 018 лв.
2. Вследствие на целенасочените промени в
нормативната уредба в горите и съответните административни мерки е постигната сериозна промяна в количествените съотношения между продажбите на дървесина на сечища към продажбите
на дървесина на сортименти, които през периода
на анализ се променят: през 2002 г. - 96,87:3,13;
през 2003 г. - 79,24:20,76 и през 2004 г. –
54,27:45,73. Съотношенията на приходите от продажбите на дървесина на сечища към приходите
от продажбите на дървесината на сортименти показват значително по-големия принос на приходите от продажбите на сортименти, съответно: през
2002 г. – 94,8:5,2; през 2003 г. – 61,53:38,27 и
през 2004 г. – 27,76:72,24, т.е през 2004 г. количествата дървесина в размер на 54,27 % продадени на сечища са донесли едва 27,76% от общите
приходи, а продадената на сортименти дървесина
в размер на 45,73 % е донесла приходи в размер
на 72,24%.
3. Общо продажбите на сечища, в т.ч за промишлен дърводобив и за местно население показват ясна тенденция на спад в количествено, ценово
и стойностно изражение. Изключение правят ползването на дървесина на сечища и продажбите й на
големи дървопреработватели, където продадените
количества и приходите от тях нарастват около 3
пъти, а единичната цена на обезличен кубически
метър продадена обла дървесина нараства с 20%,
съответно от 9,64 лв. на 11,63 лв. .
4. Налице е сериозен ръст в продажбите на
дървесина на сортименти. Нарастването на тези
продажби в количествено отношение е 18 пъти –
от 113 373 куб.м през 2002 г. до 2 071 849 куб.м
през 2004 г. Значими са измененията на единичните нетни продажни цени на обезличен кубически
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метър обла дървесина(цените след приспадане на
разходите за извършване на дърводобива), както и
на нетните приходи от продажби на сортименти.
Тук вече с намаляване на разходите за дърводобив
се наблюдава ръст в нетните продажни цени с 25%
от 2002 г. към 2004 г., съответно от 26,42 лв./
куб.м на 33,06 лв./куб.м, което от своя страна води и до по-сериозен ръст в нетните приходи от този вид продажби. Те нарастват около 23 пъти от 2
995 315 лв. за 2002 г. до 68 495 328 лв. за
2004г. Основен принос за този сериозен ръст има
намаляването на разходите за добив на обезличен
кубически метър дървесина при значителното нарастване на добитото количество.
5. Единичните цени за добив на обезличен кубически метър дървесина през 2004 г. са спаднали с около 22% спрямо 2002 г. – от 21,71 лв./
куб.м на 16,87 лв./куб.м.
6. При промишления дърводобив са установени съвсем ясни тенденции на нарастване: на общия размер на ползването и продажбите на
дървесина, на нетните единични продажни цени на
обезличен кубически метър(цените получени след
приспадане на разходите за дърводобив), а оттам
и на реализираните приходи от тези продажби.
Направените анализи, изводи и заключения ни
позволяват да направим някои препоръки:
1. Необходими са съответни корекции в нормативната уредба и предприемане на административни мерки за да може, от една страна да се
постигне увеличаване на общия размер на ползване от ДГФ и достигането му до предвижданията на
Лесоустройствените проекти, а от друга страна да
се търси опростяване на отделните начини и процедури за продажба на дървесина от ДГФ с цел
преминаване към кратко-, средно- или дългосрочно договаряне на количества и цени в зависимост
от съответните клиенти;
2. Необходимо е увеличаване на дела на продажбите на дървесина на сортименти, като в количествено изражение да се преследва съотношението 30:70 на продажби на сечища към продажби
на сортименти;
3. Изработване на правилна търговска политика на Държавната горска администрация, базирана на съответни маркетингови проучвания с цел
реализиране на максимални приходи от продажбите на дървесина. Увеличаването на тези приходи
ще създаде възможности за реинвестиции в горскостопанския сектор и по-конкретно: във възобновяването и стопанисването на горите, в строежа,
ремонта и поддръжката на горските пътища, както
и в други мероприятия, така необходими за устойчивото и многофункционално стопанисване на горите в Р.България.
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TENDENCIES IN THE CHANGES OF THE TYPES OF UTILIZATION AND
SALES OF ROUND TIMBER – INDICATOR FOR THE FORESTRY SECTOR
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ABSTRACT
Through the last few years the State Forest Administration in Republic of Bulgaria was searching for the proper
model and approach for reproduction, management and utilization of the Bulgarian forest, aiming sustainable long-term
forestry sector development.
Parallel with seeking for radical changes for reforming of the forestry sector, the management and expert staff of
the State Forest Administration (National Forestry Board – NFB, and its units) through all these years continuously
searched for improvement of the acting legislative and budgetary regulations, documents and rules with one major
purpose – discovering of optimal types of timber utilization and sales, for increasing the income in the forestry sector,
and the opportunity for reinvestment of part of it.
In this study different tendencies in the quantitative and value dimensions of separate legislatively postulated
types of utilization, harvesting and round timber sales from the State Forestry Fund for the period 2002-2004, have
been analyzed, and they are an indicator for the sustainable development of the forestry sector. Comprehensive analysis in years of the harvested and sold quantities of round timber, of the changes in single prices per cubic meter sold
timber and of the income of these sales is presented in details.
This publication is focused on growing of the timber utilization, of the harvesting and of the store sales, aiming
to reach the foreseen quantities in the Forest Management Plan, and on building up of the relative share of timber sales
on the road through the last few years. These two moments, together with the gradual timber prices lead to significant
income increase in the forestry sector, which offers more and more opportunities for reinvestment in forest reproduction, technique and equipments, for constructions, forest roads’ repair and maintenance and etc.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)
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БИОМАСАТА В ГОРИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НЕЙНОТО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
Любчо Тричков
Национално управление по горите
Дефинирана е биомасата като възобновяем енергиен източник, направена е обща оценка и кратък количествен анализ основно на дървесината и дървесните отпадъци при дърводобива като биомаса и възможностите за
нейното оползотворяване като ресурс за производство на енергия. Очертани са новите моменти в нормативната
уредба по въпроса и са изведени съответните изводи, заключения и препоръки.
Ключови думи: биомаса, възобновяеми енергийни източници, дърва за огрев, дървесни отпадъци при
дърводобива, анализ, ползване,
Key words: biomass, renewable energy sources, woodfuel, wood wastes from the harvesting, analysis, utilization, harvesting

Въведение
Енергопотреблението в световен мащаб непрекъснато нараства, което налага от една страна
да се търсят възможности за по-ефективното оползотворяване на ресурсите и произведената енергия,
а от друга страна да се търсят и нови източници на
енергия, съобразени с екологичните изисквания на
новото време.
Европейската енергийна политика и законодателството в областта на възобновяемите енергийни източници(ВЕИ) доста напреднаха през последните десет години, тъй като Европа търси пътища
за намаляване на енергийната си зависимост от
конвенционалните горива и енергии. Налице са поредица от важни нормативни документи, съответните бели книги за енергийната политика и за ВЕИ,
зелената книга за сигурност на енергийните
доставки, няколко директиви, системи за търговия
със зелени сертификати и др.
Необходимост и цел на разработката
Приоритетната национална цел на РБългария,
свързана с бърз и устойчив икономически растеж
е пряко зависима от енергиен сектор с висока
конкурентноспособност, със сигурност на енергоснадбяването, задължително спазване на изискванията за опазване на околната среда при енергопроизводството, енергоспестяване и широкомащабно внедряване на възобновяеми енергийни източници, в т.ч на биомасата като енергиен ресурс с
най-голям дял в тях.
Задължително трябва да отбележим обаче, че
новата визия за енергийна ефективност при използуването на биомасата и по-конкретно на дървесината като възобновяем енергиен източник е пряко
свързана с мултифункционално и устойчиво стопанисване на горите и горските територии, защото
дървесния ресурс е както възобновяем, така и
изчерпаем, ограничен от гледна точка на териториалното му разположение.

Видове биомаса
Въпреки голямото разнообразие на различните видове биомаса, практически интерес от гледна
точка използването им за енергийни цели имат:
• дървесината, в т.ч дървата за огрев и отпадъчната дървесина при дърводобива и дървопреработването;
• бързорастящи култури от дървесни видове
(топола, върба и др.) и маслодайни и етерично-маслени култури(слънчоглед, рапица и др.);
• селскостопанските отпадъци, съответно
твърди от земеделски култури(слама, царевични
стъбла и др.) и течни – животински и др.;
• градските отпадъци и утайките от пречиствателните станции.
Биомасата може да се използува чрез:
• пряко изгаряне (без преработка, след надробяване или след пресоване, съответно във вид на
дърва за огрев, дървесни трески и кори, дървесни
брикети, пелети и др.);
• индиректно изгаряне (след преработка в: газообразни биогорива-биогаз, сметищен и канализационен газ; в течни биогорива-растително масло,
биоетанол, биометанол, биодизел; след пиролизатермохимично разлагане в пиролизни котли).
Обща оценка и кратък количествен анализ на
дървесината като биомаса и ВЕИ
С най-висок енергиен потенциал от биомасата като ВЕИ се явява дървесината, като у нас найпопулярно е прякото й изгаряне във вид на дърва за
огрев, предимно за отопление в бита. Употребата
на дърва за огрев в периода от 1997 до 2004 година в битовия сектор се е увеличила над 3 пъти.
Селскостопанските твърди и течни отпадъци също
представляват сериозен ресурс и имат голям енергиен потенциал, но поради разпокъсаността и разпределението му в голям брой стопанства в повечето случаи употребата на този вид биомаса се смята за икономически нерентабилно.
Определено може да се каже, че през пос-
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ледните години са налице икономически условия
за увеличаване използуването на дървесината за
отопление за сметка на електро- и топлоенергията
и течните горива. Ето защо това е една допълнителна предпоставка за интерес към инвестиции в
областта на дърводобива, дървопреработката и изгарянето на дървесината и нейните производни и
разработването и внедряването на проекти за заместване на течните и някои твърди горива и електроенергия с дървесина и дървесни отпадъци.
За да бъде получена по-ясна представа за съществуващия горско-дървесен ресурс в РБългария
той трябва да бъде определен в динамика. Вземайки
това впредвид в Таблица 1 е дадено изменението
на основните показатели характеризиращи българската гора за периода 1960-2000 год.
По последни данни, към края на 2004 год.
площта на горския фонд в България възлиза на
4 063 555 ха и заема около 34% от територията
на страната. Залесената площ, без клековите формации е 3 624 692 ха или около 89% от общата
горска площ. По своята лесистост в размер на
30%, България заема 19 място в Европа.
Иглолистните насаждения и култури, без клека заемат площ в размер на 1 127 366 ха или около 31%, а площта на широколистните гори възлиза на 2 497 356 ха или на около 69% от общата
залесена площ на страната. Общият запас на българските гори към края на 2004 година се изчислява на 598 710 620 куб. м стояща дървесна маса.
Средният годишен прираст на 1 ха горска площ
възлиза на 4 куб.м, а общия годишен прираст на –
14,5 млн. куб.м . Средният запас на 1 ха е 163
куб.м.
Поради големия мащаб на залесяванията през
последните 50 години, особено периода до 1990
год. са залесени около 1,5 млн. ха, което определя преобладаването на младите гори, като тези до
40 години са 1,83 млн. ха или 54%, оттук и средната възраст на горите в България възлиза на 49
год.
Динамиката на предвиденото годишно ползване на обла дървесина съгласно статистиката на
НУГ (форма 5-ГФ), като стояща и лежаща дървесна маса, добив на строителна дървесина, дърва,
отпад и вършина е посочена в Таблица 2.
Действителното ползване на дървесина за последния осем годишен период от 1997 до 2004
год. е средно 5502047 плътни куб.м стояща дървесна маса, което е около 0,92% от общия дървесен запас и 37,95% от общия годишен прираст за
2004 година.
Основният енергиен компонент получаващ се
при дърводобива са дървата за огрев. Общо за страната през последните осем години количеството на

добиваните в национален мащаб дърва възлиза
средно на 2 548 182 куб.м (46,31%), от които
354839 куб.м иглолистни и 2 193 343 куб.м
широколистни. От общото количество дървесина
от категорията “дърва” около 1 700 000 куб.м са
дърва за горене, в т. ч 266 000 куб.м иглолистни и
1 634 000 куб. м широколистни. Тук трябва да
отбележим, както бе посочено по-горе, че през последните няколко години и в настоящия момент съществува сериозен пазар на дървата за огрев и то
на сравнително добри цени – от 30 до 60 лв/куб.м
от склад в зависимост от региона и вида на
дървесината.
Нарастналата употреба на дървата за огрев у
нас се дължи от една страна на относително ниската й цена спрямо непрекъснато покачващите се
цени на дребно на течните горива, природния газ и
въглищата, както и на произведената от тях електрическа и топлинна енергия, а от друга страна на
незначителните инвестиции за съоръжения, необходими за трансформирането й в топлинна енергия.
На диаграмата по-долу са дадени средните
относителни дялове на добиваната дървесина в периода 1997-2004 год., разпределена в зависимост
от предназначението й, в т.ч отпада при дърводо-

18,40%

34,34%

0,94%

46,31%
Строителна дървесина

Дърва

Вършина

Отпад

Диаграма 1 Среден дял на добитата дървесина
по предназначение за периода 1997-2004 г.
бива и вършината.
Прогнозите на експертите показват, че използването на биомасата и по-конкретно на
дървесината, дървесните отпадъци и производните им, при усъвършенствуване на техниката, технологията и оборудването за трансформирането им
в енергия ще продължи да бъде икономически поизгодно, имайки впредвид и факта, че тази биомаса е местен и възоновяем енергиен ресурс за разлика от останалите горива.
От друга страна трябва да отбележим, че през

1960
1965
1970
1975
1
2
3
4
5
1.Обща площ,ha
3635093 3510856 3603933 3694315
%
100
96,6
99,1
101,6
2.Залесена площ,ha
3189741 3049397 3066594 3134258
%
100
95,6
96,1
98,3
3.Процент гори със спец.предназначение
10,3
12,2
15,6
19,0
4.Дървесен запас,х.м3
243478 247472 256852 267781
%
100
101,6
105,5
110,0
3
5.Запас на 1ha, м
76
81
84
85
6.Среден прираст,х.м3
6114
5915
6594
6846
%
100
96,7
107,9
112,0
7.Среден прираст на 1ha,м3
1,9
1,9
2,2
2,2
8.Средна възраст, год.
37
37
37
38,0
9.Процент на иглолистните
16,7
23,5
26,5
29,7
10.Средна пълнота
0,66
0,70
0,72
0,72
3
11.Ползване по ЛУП,х.м
6678
6840
6918 6862,0
в.т.ч. бук
2472
2438
2284 1844,0
12.Действително ползване,х.м3
8568
8161
7141 6823,0
в.т.ч. бук
2990
2665
2267 1615,0
13.Ползване от отгледни сечи,х.м3
2017
1635
1812 1405,0
14.Процент на ползване от отгледни сечи
23,5
20,0
25,4
22,2
15.Процент на добитата дървесина от предвиденото
128,3
119,3
103,2
99,4
16.Процент на добитата дървесина от прираста
140,1
138,0
108,3
99,7
17.Процент на ползване от запаса
3,5
3,3
2,8
2,5
18.Ползване от 1ha,м3
2,69
2,68
2,33
2,18

Показатели

1980
6
3743123
103
3199936
100,3
25,9
296379
121,7
93
7616
124,6
2,4
38
33,1
0,75
6536
1446
5907
1175
1365
23,3
90,4
77,6
2,0
1,85

1985
7
3768255
103,7
3229369
101,2
29,2
336200
138,1
104
9107
149
2,8
40
33,8
0,77
6452
1247
5534
1032
1405
25,4
85,8
60,8
1,6
1,71

Състояние на горите с държавно значение за периода 1960-2000г.

Таблица 1

1990
8
3772493
103,8
3236758
101,5
30,9
395628
162,5
122
10922
178,6
3,4
42
34,0
0,75
6368
1094
4681
772
1425
30,4
73,5
42,9
1,2
1,45

1995
9
3876272
106,6
3356876
105,2
34,9
467180
191,9
139
12003
196,3
3,6
44
32,1
0,74
6519
1022
4852
558
1826
37,6
74,4
40,4
1,0
1,45

2000
10
3875600
106,6
3340600
104,7
34,2
522686
214,7
156
12300
201,2
4,0
49
33,0
0,73
5416
888
3729
592
1537
40,9
68,9
30,3
0,7
1,12
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м

3

%

14,41

562151

1,8

70305

60,43

2357436

911269

Строителна дървесина
м

3339010

Лежаща маса (отсечено)

Дърва

3901161

3

27,52

%

15,56

565001

1,33

48239

58,78

2134211

883425

3065875

3630876

26,54

502478

0,35

0,09
443571

%

6662

1456

м3

14,64

12,99

%
м3

Стояща маса (на корен)

3.Широколистни

Отпад

Вършина

277237

1107141

1391040

1893518

19,32

1067479

0,99

54901

43,65

2411448

1990566

4456915

5524394

1998

209301

957327

Строителна дървесина

Дърва

1611655
1168084

18,24

1005722

1,3

71761

46,56

Лежаща маса (отсечено)
3

%

м

3

%

м

3

%

2566737

Стояща маса (на корен)

2.Иглолистни

Отпад

Вършина

Дърва

1868596

Строителна дървесина
3

5512816
4507094

Лежаща маса(отсечено)

1997

Стояща маса (на корен)

1.Общо

Добита дървесина

14,55

493783

1,82

61748

59,82

2029530

807802

2899080

3392863

26,08

466347

0,24

4291

17,32

309730

1007980

1322001

1788348

18,53

960130

1,27

66039

45,15

2339260

1815782

4221081

5181211

1999

14,59

436447

1,66

49685

59,32

1774700

730835

2555220

2991667

26,77

438522

0,13

2166

20,48

335571

861884

1199621

1638143

18,9

874969

1,12

51851

45,58

2110271

1592719

3754841

4629810

2000

13,71

343859

1,27

31759

59,78

1498959

633026

2163744

2507603

26,27

427288

0,25

4098

23,44

381275

813641

1199014

1626302

18,65

771147

0,87

35857

45,48

1880234

1446667

3362758

4133905

2001

Година

13,81

469276

1,17

39741

62,12

2110373

778004

2928118

3397394

25,58

482532

0,11

2101

21,69

409149

992774

1404024

1886556

18,01

951808

0,79

41842

47,68

2519522

1770778

4332142

5283950

2002

13,72

576599

1

41866

64,95

2730224

855164

3627274

4203873

25,56

604725

0,12

2838

18,66

441474

1317008

1761320

2366045

17,98

1181324

0,68

44724

48,28

3171698

2172172

5388594

6569918

2003

13,94

625471

0,98

43963

64,89

2911311

905455

3860729

4486200

24,61

663060

0,09

2538

17,63

474971

1553599

2031108

2694168

17,95

1288531

0,65

46501

47,06

3386282

2459054

5891837

7180368

2004

Таблица 2 Динамика на добива на дървесина в плътни м3 за периода 1997-2004 г.

14,28

509073

1,36

48413

61,54

2193343

813123

3054881

3563955

25,98

503565

0,17

3269

18,31

354839

1076419

1434527

1938092

18,40

1012639

0,94

51685

46,31

2548182

1889542

4489408

5502047

Средно
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последните няколко години се пробудиха и големите дървопреработвателни предприятия, тези за
производство на различни видове дървесни плочи и
хартия, както и фирми и консорциуми за производство на дървени въглища, които преработват средногодишно над 1 млн.куб.м дребно- и средноразмерна технологична дървесина и дърва. Ето защо,
говорейки за използването на биомасата, в частта
й дървесина за енергийни нужди непременно трябва да обърнем особено внимание на отпадъчната
дървесина от дърводобива и от дървопроизводството.
При дърводобива неизползваните отпадъци
включват основно клоните и вършината, както и пъните и отчасти кората, които се получават от сечта
и първичната обработка на дървените материали и
остават на сечището. Съгласно нормативната уредба тези отпадъци се събират на купчини и се оставят да изгният на място.
Размерът на т.нар. отпад през последните
осем години се запазва относително постоянна величина – средно 1 012639 куб.м или 18,40% от
дървесината на корен, в т. ч. 503 565 куб. м
(25,98% ) от иглолистна и 509 073 куб.м (14,28%)
от широколистната дървесина на корен. За отбелязване е, че в този отпад са включени пъни, кора и
други отпадъци при сечта, които реално в настоящия момент не се събират и използуват като енергиен източник(пъните поради икономически и екологични съображения в повечето случай са
неизползваеми). Обемът на вършината е средногодишно 51 685 куб.м или 0,94% от добитата стояща дървесина, като от нея доминира вършината
при широколистната дървесина. Ако приемем, че
количествата на отпадъците от дърводобива, които
реално на настоящия момент могат да се използуват възлиза на около 700 000 куб.м годишно, теглото им в напълно сухо състояние ще възлезе на
около 315 000 тона, което от своя страна се равнява на около 160 000 тона течно гориво. Именно
тук трябва да се съсредоточат усилията, за да може този отпадъчен ресурс да бъде усвоен и
оползотворен.
В РБългария няма достатъчно опит за използуването на отпадъчната дървесина от дърводобива за енергийни нужди, още повече че поради преобладаващо стръмните терени за дърводобив, при
извоза се използва предимно животинска тяга, като при средно- и дребноразмерната дървесина се
извозват дървесни сортименти или окастрени
стъбла, а извоза на стъбла с короните е рядкост.
Направените опити и изследвания у нас показват,
че икономически най-изгодно е оползотворяването
на отпадъците от дърводобива да става чрез производството на технологични трески което да се из-
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вършва по възможност на сечището или на временните горски складове с подвижни дробилни
машини. Съгласно резултатите от тези проучвания
средната цена за услугата сеч и извоз(при средно
извозно разстояние за страната около 1000 м),
раздробяване, натоварване , транспорт до 40 км и
разтоварване при крайния потребител на един тон
технологични трески възлиза на 40-50 лв.
От друга страна трябва да бъде отбелязано,
че съществуват резерви по отношение достигане
размера на ползването на дървесина от горите на
Р България съобразно предвижданията в лесоустройствените проекти, особено от отгледните сечи,
от които се добива предимно дребно- и средноразмерна дървесина. Стимулирането на пазарно търсене на такава дървесина за енергийни цели би подпомогнало извършването на това лесовъдско
мероприятие, което има решаващо значение за състоянието и устойчивостта на младите гори. Въпреки,
че за последните години по лесоустройствен проект се предвижда увеличаване на тези сечи, делът
на действително проведените достига около 30%.
Съществуват резерви за увеличаване размерът на
ползването на дървесина и по отношение усвояването на дървесината от тъй наречените “затворени
басейни”.
Извън това, тук ние не правим анализ на количествата неизползваеми отпадъци от дървопреработващата, мебелната и целулозно-хартиената
промишленост, които също представляват значителен енергиен ресурс. По-голямата част от тези
предприятия обаче, особено по-големите, имат или
котли чрез които оползотворяват и превръщат в
енергия отпадъците от своето производство, или
имат линии за производство на дървесни брикети и
пелети.По-малките цехове, обикновенно продават
отпадъчните дървесни стърготини, трици и трески
на други фабрики, например на тези произвеждащи ПДЧ за влагането им в тяхните производства.
Очевидно е, че е необходимо да се създадат
подходящи условия за оползотворяване на дървесните отпадъци, както от дърводобива, така и от
дървопреработващата, мебелната и целулозно-хартиената промишленост. Във всички случаи трябва
да се използува опита на страните от Европейския
съюз, където през последните 10-15 години са разработени котли с висок КПД при изгарянето на технологичните трески, брикети, пелети и др. По този
начин ще бъде постигнат многостранен ефект- от
една страна ще се намали употребата на сравнително скъпи вносни горива, а от друга страна ще
се намали замърсяването на околната среда, свързано с намаляване главно на емисиите на въглеродния диоксид в атмосферата в резултат на замяната на използуването на минерални горива с

164

Любчо Тричков

производни на дървесината и дървесните отпадъци.
Към настоящия момент, по публикации в страните от Европейския съюз, делът на източниците
на възобновяема енергия, е около 6% в структурата на енергийното потребление (по данни от
2000г.), като се прогнозира към 2010 год. този дял
да достигне до 12%, а през 2030 г. – 29% (Бяла
книга на Европейската Комисия за възобновяемите енергийни източници, 1997). По данни от 2002
година, делът на биомасата от дела на ВЕИ в
Първичното енергийно потребление(ПЕП) в страните на ЕС е около 54%. Темповете за въвеждане на
биомасата в енергетиката на ЕС не са особено задоволителни и страните от съюза също имат за
разрешаване важни технически и финансови
проблеми, особено с въвеждането на енергийни
централи с ко-генерация.
Определено можем да кажем, че през последните няколко години , независимо, че все още
реалния принос на ВЕИ и в частност на биомасата
е скромен в енергийния баланс на страната, правителството в лицето на Министерството на
Енергетиката и Енергийните ресурси(МЕЕР), Агенцията по Енергийна ефективност(АЕЕ), Министерството на земеделието и горите(МЗГ), Министерството на околната среда и водите(МОСВ) и др. прави много за промяна на тази ситуация. Сериозни
промени претърпя Енергийното законодателство в
България. Във връзка с решението на Министерски
съвет от 05.09.2002 г. за присъединяване на Р
България към Програмата на Европейската комисия “Интелигентна енергия за Европа” и Енергийната
стратегия на РБългария, както на други правителствени решения беше приет Закона за енергетиката,
като в глава 11 от него е регламентирана държавната политика в областта на ВЕИ. От 2004 година
имаме нов Закон за енергийната ефективност, уреждащ обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по повишаване на
енергийната ефективност. Съществуващата енергийна стратегия на страната и разработващата се
в момента национална дългосрочна програма по
енергийна ефективност до 2015 год. са съобразени със Стратегията на България за присъединяване към ЕС и по-конкретно със стимулиране на усилията към увеличаване на Енергийната ефективност
и устойчивото използване на наличния потенциал
от ВЕИ.
Освен това, имайки впредвид Националния
план за действие по изменение на климата 20052008 г., изготвен в съответствие с Рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата и Протокола от Киото, РБългария е определила четири категории действия, съответно за въвеждане на мерки водещи до намаляване на емисиите

на парникови газове, мониторинг на тези емисии,
въвеждане и прилагане на Проекти за съвместно
изпълнение, Схема за търговия с емисии и др.
Определено можем да кажем, че МЗГ, респективно НУГ е определило и дало подкрепата си
за ефективното производство и използването на
биоенергия от устойчиво управлявани възобновими
горски ресурси участвувайки и организирайки пилотния проект за Смяна на горивата с безвъзмездната финансова помощ от Световната банка и
Японския доверителен фонд за смекчаване ефекта на климатичните промени.
Наред с подкрепа на проекти за технологично
развитие в областта на енергийните системи на база биомаса, МЗГ – НУГ възнамерява в бъдеще да
насочва усилията си и към гарантиране на допълнителен енергиен ресурс чрез създаване на нови
гори, в това число и плантации за биомаса. Потенциалът и в това направление е много голям предвид наличието на незалесени горски площи, площи
от опожарени гори и изоставени земеделски земи.
Промените в Закона за горите, както и използването на механизмите за съвместно изпълнение в смисъла на Протокола от Киото са предпоставка за
създаване на нови гори и за гарантиране на устойчив принос на нашата страна към намаляване
на емисиите на СО2 и увеличаването на възобновяемите енергийни ресурси.
Във връзка с изложеното по-горе могат да се
направят следните най-общи изводи, заключения и
препоръки:
1. Биомасата, в частност дървата за огрев,
дървесните отпадъци и техните производни имат
голям енергиен потенциал, но са ниско калорични
и със слаба степен на количествена концентрация.
Необходимо е да се извърши детайлен анализ на
реалното количество неизползвани отпадъци от дърводобива и другите дървопреработващи производства;
2. Съществува реална възможност на база оптимизиране на горската политика и стратегия в
РБългария и съответното преструктуриране на горския сектор да се увеличи общия размер на ползването на дървесина, а оттам да се увеличи и дървесната биомаса годна за енергийно производство;
3. Недостатъчната количествена концентрация на дървесния ресурс, наличието на сериозен
пазар на дървата за огрев, преобладаващо трудните теренни условия, липсата на достатъчно развита инфраструктура в горите, традиции и подходящи технологии за оползотворяване на отпадъците
от дърводобива предполагат изграждането на малки инсталации-отоплителни, за когенерация и др.
Необходимо е оптимизиране и усъвършенствуване на техническото оборудване за употреба на дър-

Биомасата в горите и възможностите за нейното оползотворяване

весните отпадъци, в т. ч. инсталации за производство на брикети и пелети от тях, производство или
внос на специализирани котли с висок коефициент
на полезно действие за получаване на енергия и
др;
4. Необходими са цял комплекс от мерки във
всички области за да може биомасата да се утвърди като алтернативен енергиен източник, конкурентен на конвенционалните горива:
• поредица от организационни мерки- създаване на: подходяща държавна горска структура с
по-голяма стопанска самостоятелност и оперативност, Национален съвет по използване на биомасата и др.;
• законови инициативи- в т.ч изкупуване на топлинна енергия произведена от биомаса на преференциални цени и задължаване на държавни и общински обекти при техническа възможност, да изкупуват топлинна енергия, произведена от биомаса;
• данъчни инициативи- въвеждане на система
за данъчно стимулиране чрез диференцирани данъчни ставки, съответно върху минералните горива и биогоривата, с цел увеличаване на конкурентноспособността на последните;
• финансови мерки – създаване на фондове,
съответно на държавно, регионално и общинско
ниво, както и отпускане на целеви средства за изграждане например на топлофикационни системи,
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инсталации, котли и др. съоръжения на биомаса.
5. Необходимо е да се повиши инициативността на местно, общинско и регионално ниво за подготвяне на проекти и предлагането им за
финансиране, чрез децентрализация на правата и
задълженията по политиката и дейностите свързани с енергийната ефективност и производството и
използването на енергия от ВЕИ.
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ABSTRACT
In this study the biomass as a renewable energy source is defined. General assessment and brief quantitative
analysis of the wood and wood wastes from the harvesting as a biomass is done and the possibilities of its utilization
as a resource for energy production are given. The new directions in the related legislation are outlined and the relevant
conclusions and recommendations are defined.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА ДЪРВЕСИНА
Даниела Георгиева - Лесотехнически университет - София
Груд Попов, Ивайло Марков - Институт за гората
Същностната характеристика на основните форми на ползване на дървесина от горите - търг с явно и
тайно наддаване, конкурс и преговори с потенциален ползвател, позволяват те да се разглеждат като разновидност на организираните пазари. В разработката се прави анализ на предложено, договорено и добито количество
дървесина, на очакваните и получени приходи от проведените продажби на дървесина в страната за периода
2000-2004 г.
Ключови думи: организирани пазари на дървесина, дървесина на корен, приходи от ползване на дървесина.
Key words – organized timber markets, stumpage, timber incomes.

През 1999 г. в системата на горите се извърши поредната структурна реформа, чрез която се
въведоха нови механизми при продажбата на
дървесина, характерни за организираните пазари.
Ползването на дървесина от горите в държавния
горски фонд се извършва възмездно и се осъществява чрез някои от следните начини:
• продажба на дървесина на корен;
• продажба на отсечен объл дървен материал;
• продажба на прогнозни количества по сортиментна ведомост на маркирания лесосечен фонд;
• продажба на дървесина за собствено потребление.
Прилагането на който и да е от изброените
начини изисква използването на определена
процедура. Видовете процедури са: търг с явно и
тайно наддаване, конкурс, преговори с потенциален
ползвател, концесия и такси на корен. Същностната
характеристика на някои от основните процедури
при продажбата на дървесина позволяват те да се
разглеждат и дефинират като вид сделка и заедно
с това като разновидност на организираните пазари.
Начинът за продажба на дървесината се определя от началника на Регионалното управление
по горите, по предложение на директора на съответното държавно лесничейство. Върху избора на
разновидност от различните процедури, както и върху конкретната организация и осъществяване на отдаване ползването на дървесина най-голямо влияние оказват особеностите на отделните
насаждения.
В табл.1 са посочени обектите, при които продажбата на дървесина трябва да се осъществи чрез
точно определена процедура според действащата
нормативна уредба.
От 2000 г. във всички държавни лесничейства на територията на страната се провеждат процедури за продажба на дървесина на корен, а от
2002 г. и продажба на отсечен объл дървен материал и предоставяне извършването на дърводобива в насаждения и части от тях. Натрупа се доста-

тъчно емпиричен материал, който дава възможност
да се оцени ефективността на отдаване ползването на дървесина по новите механизми. Ето защо,
ще бъдат показани резултатите от проведените
през периода 2000-2004 година продажби на дървесина от държавния горски фонд.
Цел на настоящата разработка е да се анализира отдаване ползването на дървесина през периода 2000-2004 г. и на тази основа да се направи
краткосрочна прогноза за ползването на дървесина до 2007 г.
Обект на изследване е отдаденото ползване
на дървесина от държавния горски фонд през периода 2000 - 2004 г.
Изследването е направено по данни, предоставени от Националното управление по горите.
Използвани са методите на сравнителния анализ,
корелационния и регресионен анализ, индексния
метод, статистически методи, графичен метод.
За да се оцени ефективността от отдаване ползването на дървесина са анализирани натуралните
и стойностни показатели, в т.ч.: предложено, договорено и добито количество дървесина, както и очакваните и получени приходи от проведените продажби на дървесина в държавния горски фонд.
Използвани са релациите: добито/недобито количество дървесина и реализирани/нереализираните
приходи [2], които са определени по следния начин:

iдоб. =

Q
Qдог.

⋅ 100 и iнед. =

∆Q
Qдог .

⋅ 100 ,

(1)

където iдоб. е индексът на добитото количество
дървесина, %;
Q - действителното добитото и заплатено
количество дървесина, m3;
Qдог. - предложеното количество дървесина по
документи, m3 ;
Iнед. - индексът на недобитото количество
дървесина, %;
∆Q - недобитото количество дървесина, m3,
което се получава така:
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Таблица 1 Основни начини и процедури при продажбата на дървесина
Параметри
тип
процедура
Обекти

Продажба на дървесина на корен
търг с явно
преговори с потенциален
или тайно
конкурс
ползвател
наддаване
всички
задължително
се 9 за обекти, пред-ложени на
търг или конкурс, за които не са
обекти, освен предоставя
тези
ползването за обекти, се явили кандидати;
предвидени
9 чиято на-чална 9 за обекти, в които се налага
при конкурс.
цена е над 100 000 лв; спешно усвояване на дървесината
9 в които освен поради повреди от биотични и
ползване
на абиотични
фактори
и
е
дървесина
е невъзможно дървесината в обекта
предвидено
и да се измери преди сечта;
извършване
на 9 за обекти, в които се
лесовъдски
и/или провежда учебнопроиз-водствена
ловно-стопански
и
научно-изследователска
мероприятия.
дейност;
9 за
задоволяване
потребностите на потре-бители с
годишен обем на преработваната
от тях технологична дървесина
над 50 000 m3.

∆Q = Qдог. − Q

iпол. =

R
Rочак .

(2)

⋅ 100 и iнереал. =

∆R
Rочак .

⋅ 100 , (3)

където iпол. е индексът на получените приходи
от отдаденото ползване на дървесина, %
R - действително получените приходи от
добитата дървесина, лв.
Rочак. - очакваните приходи, изчислени по
договореното количество и достигнатите на
процедурите цени на дървесината, лв.
iнереал. - индексът на нереализираните приходи
от отдаденото ползване на дървесина, %
∆R- нереализираните приходи от предоставеното ползване на дървесина, лв., които се
определят по следния начин:

∆R = Rочак. − R

(4)

Посочените показатели са обвързани с други
производни показатели. Обемът на предложеното
количество дървесина е свързан с производствените възможности на даденото лесничейство, изразени чрез размера на лесосечния фонд за съответната година. От друга страна, обемът на добитата дървесина е тясно обвързан с пазара на тази
дървесина, а оттук и с приходите, които се получават.
Чрез перманентният анализ на структурата на
договорената и добитата дървесина може да се дава

Продажба на
отсечен дървен
материал
търг с явно
наддаване
за обекти, в които
полз-ването на дървесина
не
е
предоставено след
провеж-дането
на
търг, конкурс или
преговори.

ценна информация за бъдещото развитие и да се
изгражда правилна тактика и стратегия за подобряване отдаването на ползването, така че да се намалява обема на недобитото количество дървесина.
Ето какви са резултатите от отдаване ползването на дървесина от държавния горски фонд след
въвеждането на новите механизми при продажбата на дървесина за периода 2000-2004 г.
• Анализ на предложената, договорената и добитата дървесина
За периода 2000-2004 г. е предложена дървесина средно в размер на 5 209 044 m3 (фиг.1а),
от които 1 807 150 m3 - иглолистна и 3 401 894m3
- широколистна (фиг.2а).
От предложената дървесина за периода средно е договорена 4 959 713 m 3 , от които
1 721 844m3 - иглолистна и 3 237 868 m3 - широколистна.
От договорената дървесина за периода средно е добита 3 845 286 m3 (фиг.1а), от които 1 276
875 m3 - иглолистна и 2 568 411 m3 - широколистна (фиг.2а).
От където следва, че ефективността от отдаденото ползване на дървесина, изразено чрез съотношението добита/недобита дървесина, средно
за периода възлиза на 78 % : 22 % (фиг.1б). Трябва
да се отбележи, че най-слабо изпълнение се установява през 2001 г. - 36% недобита дървесина от
договорираната. При иглолистната дървесина това
съотношение е 61 % : 39 %, докато при широколистната е 66 % : 34 %. Отдаване ползването на
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Фиг.1. Динамика на отдаденото ползване на дървесина (общо за страната) за периода
2000–2007 г.:
а) – на предложената, договорена и добита дървесина;
б) – на индекса на добитата и недобита дървесина;
в) – на очакваните и получени приходи;
г) – на индекса на реализираните и нереализирани приходи.
дървесина през 2004 г. е най-добро – общо за страната недобитата дървесина е в размер на 15 % от
договорираната, при иглолистната е 12 %, а при
широколистната - 17 %.
От изчислените натурални показатели и посочените фигури се установява положителния ефект
от направените промени в нормативната уредба,
свързани с отдаване ползването на дървесина и поконкретно въведените механизми за възлагане на
дърводобива и впоследствие организирането на процедури за продажби на дървесина от склад, както в
абсолютния, така и в относителния ръст на добитата дървесина.
• Анализ на очакваните и действително получени приходи от отдаване ползването на дървесина
За периода 2000-2004 г. приходите от договорираната дървесина или т.нар. приходи, които са
очаквани да се получат от отдаване ползването на
дървесина са в размер средно на 87 516 490 лв.
(фиг.1в), от които 37 239 255 лв. от иглолистната
и 50 277 236 лв. от широколистна дървесина
(фиг.2б).
От очакваните приходи за периода средно са
получени приходи в размер на 67 339 560 лв.

(фиг.1в), от които 30 088 284 лв. от иглолистна и
37 251 277 лв. от широколистна (фиг.2б).
Ефективността от отдаденото ползване на дървесина по стойностни показатели, изразено чрез
съотношението реализирани/нереализирани приходи за периода възлиза средно на 77 % : 23 %
(фиг.1г) при 78 % : 22 % - добита/недобита дървесина (фиг.1б). Откъдето следва, че факторът който оказва най-голямо влияние върху размера на приходите е обема на добитата дървесина, а не толкова цените, по които се предоставя ползването на
дървесина.
Както в натурално, така и в стойностно отношение 2001 г. е незадоволителна. Нереализираните
приходи са в размер на 38 % от очакваните, от
които 34 % при иглолистната дървесина и 41 %
при широколистната.
Получените приходи от отдаване ползването
на дървесина през 2004 г. са най-големи за изследвания период и възлизат на 89 % от очакваните
(фиг.1г). При иглолистната дървесина се установява 99 % изпълнение по отношение на очакваните приходи, докато при широколистната дървесина маржа между очакваните и получени приходи е
в размер на 19 %. Откъдето следва, че при игло-
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Фиг.2. Динамика на отдадената за ползване иглолистна и широколистна дървесина
за периода 2000 – 2007 г.:
а) – на предложената, договорена и добита дървесина; б) – на очакваните и получени приходи
листната дървесина има пълно търсене, докато при
широколистната се констатира намаляващо
търсене. С други думи, за да се подобри ефективността от отдаване ползването на дървесина трябва да се предприемат мерки за насърчаване потреблението на широколистна дървесина.
Въз основа на очертаните тенденции в натурални и стойностни величини е направен опит да
се прогнозира възможния добив на дървесина в
краткосрочен хоризонт до 2007 г. – годината на
евентуалното ни приемане за членство в ЕС.
• Прогноза за добива на дървесина
В краткосрочен план до 2007 г. се прогнозира дървесината, която ще се предлага от държавния горски фонд да достигне до 6 000 000 m3
(фиг.1а), от които 2 000 000 m3 за иглолистната и
3 900 000 m 3 за широколистната дървесина
(фиг.2а).
Предвижда се добива да нарасне до
5 500 000m3 (фиг.1а), от които 2 000 000 m3 за
иглолистната и 3 500 000 m3 за широколистната
дървесина (фиг.2а).
В краткосрочен план до 2007 г. се прогнозира договорираните приходи от отдаване ползването на дървесина от държавния горски фонд да достигнат към 130 млн.лв. (фиг.1в), от които 52
млн.лв. за иглолистната и 76 млн.лв. за широколистната дървесина (фиг.2б).

Предвижда се приходите от добитата дървесина да са около 120 млн.лв. (фиг.1в), от които 52
млн.лв. за иглолистната и 64 млн.лв. за широколистната дървесина (фиг.2б).
Тук трябва да се отбележи, че посочените количества са само ориентири по отношение ползването на дървесина, тъй като са получени единствено въз основа очертаните тенденции от добива на
дървесина, докато при определяне на бъдещия лесосечен фонд се отчитат както особеностите на отделните насаждения, така и потребностите на пазара на дървесина.
Като се вземе предвид определеният ресурсен потенциал своевременно трябва да се предприемат мерки за откриване и разработване на пазар за средната, дребната и технологична дърве=сина, както и на дървата за горене.
От друга страна, направената прогнозна оценка на ползването от експлоатационните запаси
очертава тенденциите и възможностите за реализиране на по-високи приходи в отрасъла и последващото им реинвестиране в горите с оглед подобряване на техните многообразни функции.
Реинвестирането на средства в горите ще доведе до подобряване на дърводобивната дейност,
повишаване възнаграждението на заетите в тази
дейност, навременното извършване на отгледните
мероприятия в горите и достигане на разчетите,
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предвидени по лесоустройствените проекти.
Горите са възобновим природен ресурс с многофункционално значение, които трябва да се стопанисват и ползват така, че да не се лишават бъдещите поколения от необходимите им за материален и духовен живот блага.
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ABSTRACT
In the present paper, the timber sale incomes of an organized timber market it the period 2000-2004 are investigated for a wide variety of selling methods - public sales or selling contracts of timber or stumpage, with or without
retained interest.
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ТЪРГОВСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ
ТЪРГОВИЯТА С ДЪРВЕСИНА В СТРАНАТА ПРЕЗ ХХ ВЕК
Ваня Хаджиева
Лесотехнически университет - София
В материала се проследява въвеждането и използването на различни търговски процедури чрез които се
реализира търговията с дървесина в България за периода от края на 19 до началото на 21 век. Анализирани са
специфичните характеристики на всяка от описаните процедури, като се акцентира на откритите процедури на
търгуване – търг, конкурс, преговори с потенциален ползвател, концесия и др.
Ключови думи: пазар, търговски процедури, търг, конкурс, преговори с потенциален ползвател, концесия
Key words: market, open procedures, tender, auction, competition, negotiations whit potential user.

Цел, задачи, информационна база и методи
на изследване
Да се дефинира пакета търговски процедури,
които през годините са регламентирали добива на
дървесина от общинските и държавни гори в
България.
За постигане целта на изследването е нужно да се изпълнят следните задачи:
- да се проследи в исторически план въвеждането на различни търговски процедури при отдаване на дърводобива от българските гори;
- да се анализира същността и спецификата
на всяка от прилаганите търговски процедури;
- на база направения анализ да се формулират изводи и препоръки за приложението на откритите търговски процедури при търговията с
дървесина.
Информационна база на проучването:
- нормативната база регламентираща правовия ред в страната – закони и подзаконови нормативни актове.
Методите на изследване използвани при изготвянето на материала са:
- метода на историческия обзор, които позволява да се проследи въвеждането и приложението
на различните търговски процедури през годините;
- сравнителния анализ посредством, които да
се анализира специфичните характеристики на отделните процедури използвани при търговията с
дървесина.
Исторически преглед
Съобразявайки се с целта на материала и поставените задачи, следва да направим уточнението,
че тук няма да правим исторически преглед на развитието на горското стопанство в България (и в частност на нормативната база, която го регламентира), а ще акцентираме само върху търговските процедури посредством които се отдава до-

бива на дървесина от държавните и общински гори
в периода от Освобождението до наши дни.
Непосредствено след Освобождението в условията на утвърждаваща се държавна власт,
Българския парламент приема първият Закон за горите1 . В този закон се поставят основите на държавната политика по отношение на горите като национално богатство, регламентира се собствеността и т.н. В този първи нормативен акт законодателя е регламентирал следните търговски процедури
посредством, които да се реализира ползването и
добива на дървесина от държавните и общински
гори:
- експлоатацията на държавните гори в по-голям размер се дава на търг;
- общините, които нямат собствени гори могат да добиват дървесина от държавните гори срещу заплащането на определена такса.
В първия български закон за горите се регламентират две процедури за отдаване добива на дървесина от една страна това да става чрез търг, когато се касае за по-големи ползватели, като паралелно с това за останалите случаи на добив на дървесина от държавни и общински гори се заплаща
определена такса. Трябва да направим уточнението, че според разпоредбите на закона за добива на дървесина от собствените си гори, частните горовладелци заплащат такса в размер на 5 %
от стойността на добития строителен материал
предназначен за продаване.
След приблизително 14 години (1897 г.) се
приема третият Закон за горите, където законодателят е разпоредил добитата дървесина да се заплаща по тарифа. За държавните гори тя е изработена от окръжната постоянна комисия по споразумение с местните органи по горите и се утвърждава от Министерството на търговията и земеделието,
а за общинските гори тарифата се изработва от
общинските съвети.
През 1904 г. се приема нов закон за горите, в

1 Закон за горите, утвърден от Народното събрани на 28.12.1883 г.
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които през 1906, 1910 и 1912 г. се внасят съответно изменения и допълнения. В чл. 24 и 25 от
закона, както и в неговите изменения през годините е постановено, че държавните и общински гори
се експлоатират посредством следните процедури:
А) По стопански начин,
Б) Чрез търг,
В) Чрез концесия,
Г) По тарифна такса на корен.
Закона от 1904 г. регламентира пакет от търговски процедури, чрез които да се отдава ползването на дървесина от българските гори. Тези търговски процедури се прилагат до средата на века,
когато настъпва цялостна промяна в общественополитическата система и коренно се променя държавното устройство, както и устройство на националното стопанство. В продължение на почти петдесет години националното стопанство е организирано на принципа на централно-плановата
икономика, където търсенето, предлагането и цените са величини обект на държавно регулиране и
планиране, а собствеността е изцяло държавна. В
този етап от нашата история добива и пласмента
на дървесина се осъществява изключително и само по непазарни принципи, поради което този етап
от развитието на търговията с дървесина приемаме за “ледников” период относно наличието и развитието на пазарни отношения между стопанските
субекти (не се прилагат търговски процедури при
добива на дървесина от българските гори).
Най-новия етап в нашата история датира сво-

ето начало от последното десетилетие на ХХ век,
когато в страната започна процес на реформи за
преминаване от централно-планова към пазарно
ориентирана икономическа система. Реална е
констатацията, че реформата в нашата страна все
още продължава, продължават реформите и в горския сектор – реституция на горите и земите от
горския фонд, приватизация, създаването на частни стопански субекти в отрасъла и т.н. Много от
поставените задачи в началото на реформата вече
са изпълнени, завършен е процеса на реституция
на горите, процеса на раздържавяване и конституиране на частни пазарни субекти в отрасъла и т.н.
За съжаление почти през всичките 15 години на
реформите у нас, нормативната база постоянно се
променяше, създаваха се все нови и нови правила
и процедури, които по-често объркваха пазарните
субекти, вместо да улеснят тяхната работа. За годините на реформи към традиционно утвърдените
търговски процедури за отдаване на дърводобива
от държавните и общински гори се прибавиха още
две:
- Конкурс и
- Преговори с потенциален ползвател.
Като обобщение от краткия исторически преглед на развитието на горското стопанство в
България можем да заключим, че през годините от
Освобождението до наши дни за отдаване на добива на дървесина от държавните и общински гори
се използва следния пакет търговски процедури:

* Търг
* Такса
* По тарифи
* По стопански начин
* Чрез концесия
* По тарифна такса на корен
* Конкурс
* Преговори с потенциален ползвател
* Чрез възлагане на добива и продажба на добитата
дървесина от склад
* Чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне изпълнението на
дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за цели
лесничейства или за части от тях

Търговските процедури и тяхното приложение при търговията с ...

Анализ на пакета търговски процедури използвани при отдаване добива на дървесина от
България.
От историческа гледна точка добивът и продажбата на дървесина на корен е една от най-старите търговски процедури, наследена от преди
освобождението.2 Този начин на експлоатация на
горите у нас е доминиращ до първата световна
война. В началото на миналия век населението получавало дървесина за собствени нужди чрез заплащане по цени на корен срещу което получавало
позволителни за добив. Поради невъзможността само да реализира добива и извоза на дървесина от
гората, местното население продавало позволителните си на търговци и чаркопритежатели, които от
своя страна можели да ги препродават на трети
лица. В резултата на което други организирали сечта и извоза на дървесината, а работоспособното
население се превръщало в наемна работна ръка.
От икономическа гледна точка тази форма за организация на ползването от държавните и общински гори е възможно най-неефективна. При нея правото на добив на дървесина се отдава срещу минимален паричен ресурс с цел подпомагане и задоволяване на нуждите на местното (планинско)
население.
В началото на века когато за първи път се въвежда тръжната процедура3 , дървесината на корен
получава онзи, които предложи най-висока цена.4
Позволителното за сеч се получавало след авансово заплащане на цената. Спечелилият търгът сам
организира добива и извозването на дървесината
от гората при стриктното спазване на предварително
уговорени условия (начина на провеждане на сечта
и извоза). Собственика на гората получава една реална пазарна цена за своята дървесина.
Приложението на концесията като търговска
процедура също датираме от началото на ХХ век,
тя е една от най-старите търговски процедури за
отдаване на дърводобива от българските гори.
Първия концесионен договор в страната се сключва през 1902 г., за Риломанастирските гори.5
Концесията като търговска процедура се налага в
законодателната политика на младата българска
държава по няколко причини:
- държавата е основен собственик на горите
(според законодателния регламент всички гори се
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приемат за държавни до доказване на противното);
- държавата тепърва се утвърждава и не разполага с финансов ресурс, който да инвестира в
горите;
- посредством концесионния договор държавата като страна по договора (собственик на гората)
може да договори инвестирането на значителни финансови ресурси за изграждането на горска
инфраструктура, както и за възобновяване и поддържане на горския участък обект на концесия;
- посредством клаузите на концесионния договор държавата може да контролира изпълнението на договорените параметри и при неизпълнение от страна на концесионера да прекрати
концесията.
Трудовите горски стопанства се създават през
1922 г., в резултата от разпоредбите на Закона за
трудовата повинност6 . Първоначално се създават
две трудови горски стопанства, които по същество
са първите държавни горско добивни предприятия.
За първи път в българската история държавата като основен собственик на горите инвестира капитали за разработването и усвояването на горски
ресурси. Двете горски стопанства работят с държавен капитал и с войници и трудоваци, които отбиват задължителната си военна служба.
Стопанския начин на дърводобив (стопанска
експлоатация) се регламентира още със Закона за
горите от 1904 г. В началото на века тази форма
за реализация на дървесината не намира голямо
приложение, активно започва да се прилага след
1928 г.7 Същността на стопанската експлоатация
е в това, че собственика на гората (държавата) сам
и със свои средства организира добива и извоза на
дървесината до временен склад, където тя се
продава. Специфично за българските условия, е че
добитата дървесина се реализира по тарифни цени или чрез търг на временен склад.
След първата световна война, младата българска държава въвежда политика на утвърждаване на кооперативната форма на дърводобив. В
Закона за горите от 1922 г. е предвидено, че в местата където не е въведена стопанската експлоатация за населението от горските и горско-полските
села, което членува в трудово-горски производителни кооперации да се отпуска по тарифни цени на
корен 80 куб.м. дървесина. С една такава разпо-

2 По-подробно по този въпрос виж: Въчовски Христо, Стамен Димитров, “Горите и горското стопанство
на България през ХХ век”, Издателство “Априком”, С., 2003 г., стр. 44-45
3 Виж по-подробно по този въпрос: Каракашева Лилия, “Търг, подготовка, участие в търга, документи”,
Варна, 1995 г.
4 Виж пак там: стр. 45-46
5 Виж пак там: стр. 46-47
6 Виж пак там: стр. 49
7 Виж пак там: стр. 50-51
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редба, законодателя нормативно поощрява членуването в горско-производителните кооперации, обвързвайки членството с получаването на 80 куб. м.
дървесина на преференциални цени.
Изводи и заключения
Както е видно от историческия обзор през годините се утвърждава набор от търговски процедури, които традиционно се използват за отдаване на дърводобива в българските гори. Изброените
търговски процедури са се утвърдили през годините, те се използват и днес – част от тях са регламентирани от действащия в момента Закон за
горите. В началото на века въпреки разпоредбите в
нормативната база злоупотребите с българската
гора са с широк обхват и нанасят сериозни
поражения. Днес в началото на ХХІ век ситуацията
не е много по-добра, злоупотребите с националната гора продължават, продължава незаконната сеч,
опожаряването на горите и т.н. В рамките на повече от 100 години тези търговски процедури се регламентират от различни нормативни актове, като
отделните процедури търпят малки или по-големи
модификации в съответствие с конкретните икономически и политически реалности, и въпреки това
злоупотребите с гората продължават в различни
форми и модификации през годините.
Считаме, че би могло да се постигне ограничаване на злоупотребите в горите посредством въвеждането на специфична търговска система, ко-

ято да регламентира пътя на дървесината. Към настоящия момент няма синхронизация между разпоредбите на различните нормативни документи, които регламентират правовия ред в страната.
Различните закони регламентират различна част от
пътя за реализация на дървесината. Считаме, че в
нормативната база трябва да се разпише една обща схема описваща движението на дървесината
по различните пазарни нива. При наличието на разписана схема, която да указва възможното движение на дървесината по различните пазарни ешалони би намалило в значителна степен възможността за злоупотреби с незаконно добита дървесина.
Структурата на един отрасъл е сложна и специфична система, която се изгражда в продължение на години. Считаме, че за основа при изграждане на структурата на пазар за търговия с дървесина като основа може да послужи системата на
националния организиран пазар по веригата местен (първичен) – регионален (локален) – централен
(борсов) пазар.
Литература
1. Въчовски Христо, Стамен Димитров, “Горите и
горското стопанство на България през ХХ век”,
Издателство “Априком”, С., 2003 г., стр. 4445
2. Закони за горите
3. Каракашева Лилия, “Търг, подготовка, участие в
търга, документи”, Варна, 1995 г.

TRADING PROCEDURES AND THEIR USING INTO TIMBER TRADING
Vanya Hadgieva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In that material we try to make a review of all kinds’ using procedures for timber trading in Bulgaria in the period
19 – 21 century. We make analysis of the specific characteristic of each of them, especially practical using of trading
procedures – tender, auction, competition, negotiations whit potential user.
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ЕВРОПЕЙСКАТА МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРЕЗ 1998Г. – 2002Г.,
МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ НА ОБЕДИНЕНИЯ ПАЗАР
Антон Костадинов
Лесотехнически университет - София
Дървесината e суровина, която се използва за производство на фасонирани материали, на плочести материали oт дървесни частици или влакна. Те намират широко приложение в дървообработващата и мебелна промишленост и строителството.
Динамиката на производството, потреблението, вносът и износът на тези материали дават ясна представа
за тенденциите в развитието на мебелната индустрия. Мебелната промишленост в Европа е подложена на сериозен натиск от азиатските производители, главно в резултат на по – ниските цени на тяхната продукция, което
ги прави конкурентноспособни на Европейския пазар.
Изучаването на Европейския пазар дава възможност на българските фирми да търсят своето място и пазарни ниши, отваряйки се към неговите изисквания и възможности за реализация на произведената от тях продукция.
Ключови думи: фасониран материал, плочести материали, мебелна промишленост в Европа, цени на вноса и износа, пазар за мебели в Европа и България
Key words: sawnwood; fiber boards particle boards, plywood, veneer, furniture industry, import and export
prices, furniture market

1. Въведение
Европейската общност е водещ производител
на фасонирана дървесина, плочести материали
(приблизително 1/3 от световното производство) и
производството на мебели. Анализът на тенденциите в мебелната индустрия има пряко значение за
България и бъдещото и място на обединения европейски пазар. Това определя и актуалността на темата - изследването на въпросите, свързани с развитието на дървообработващата и мебелна промишленост и по – точно потреблението, цените и
пазарите.
2. Цел задачи и метод на изследването
Целта на изследването е да се анализират
производството, потреблението, вносът, износът и
развитието на цените на фасонирани материали
(от ШДВ и ИДВ), шперплат, фурнир, плочите от
дървесни частици и дървесни влакна и мебелите в
ЕС и България. Задачите на изследването са чрез
балансовия метод и икономическия анализ, да се
откроят причинно – следствените връзки между промените в конюнктурата на производството, потреблението и търговията на основните материали за
производство на мебели и мебелната индустрия в
ЕО и България.
3. Развитие на европейското производство,
потребление и търговия с фасониран материал
Производството на бичени материали в световен мащаб бележи увеличение през периода
1998г. – 2002г. В Европа пазарът на дървен материал за периода като цяло е стабилен, с изключение на леката криза през 1996г., която през 1997г.
е преодоляна. Увеличеното търсене за нуждите на
строителството през 1997г. слага край на двугодишния спад в потреблението на иглолистен бичен
материал в Европа. Потреблението нараства с 4%

и остава на почти същото ниво и през 1998г.
Увеличението на производството от своя страна се
дължи на страни производителки извън ЕО.
Европейските производители на фасониран материал в това число България и Русия, запазиха обема на производството си със слаби колебания в
отделните години. Русия продължава да е една от
петте водещи страни производителки на иглолистен бичен материал и се нарежда на трето място
заедно с Швеция и Германия. Производството продължава да нараства с по – бързи темпове от потреблението и създава необходимост от разширяване на експортните пазари, за да се поддържа
рентабилността.
През периода 1998г. – 2002г. производството на фасониран материал продължава възходящия си тенденция докато потреблението леко се
свива макар, че през 2000г. е фиксирано най –
голямото количество консумирана дървесина. През
този период е внесен по – малко фасониран материал от колкото е изнесен. Тази тенденция се засилва и разликата е осезателна най – вече през
2002г. (износ 60 млн. тона; внос 45 млн. тона).
Цените, на които се търгува този материал, варират в зависимост от обработката, състоянието на
пазара и конкретната държава износител / вносител/
. Най – високи износни цени имат Италия, Испания,
Франция и Германия. Материал на по – ниска цена
са изнасяли Руската федерация, България и
Финландия. Тези разлики в цената може да се дължат на различни фактори като: гаранции за качество,
отдалеченост на потребителите на материала от
самия производител транспортни разходи, недостатъчна организация на пазара и др.
Потреблението на фасониран материал от иглолистни и широколистни дървесни видове не променя обема си през периода 1998г. – 2002г. с из-
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ключение на 2000г.. В дългосрочен план потреблението се увеличава. Производството на този вид
материал също отбелязва силна 2000г. и преодо-

лява лекия спад през 2001г. Разликата между произведеното количество и потребеното се изнася. По
този начин пазара запазва равновесие.

Фигура 1 Цени за внос и износ на фасониран
материал за Европа

Фигура 2 Производство и потребление на
фасониран материал в Европа за периода
1998-2002 г.

Фигура 3 Производство и потребление на
фурнир в Европа за периода 1998-2002 г.

Фигура 4 Производство и потребление на
шперплат в Европа за периода 1998-2002 г.

4. Производство, потребление и търговия на
плочести материали в Европа
Динамиката на производството, потреблението, вносът и износът на тези материали дава
ясна представа за тенденциите в развитието на дървообработващата и мебелна промишленост както
и за строителството в Европа. Цените също са основен показател за състоянието на пазара и показват в каква фаза се намира пазара във всеки един
момент. Производството на фурнир и шперплат в
Европа е сравнително по – малко от потреблението.
Тази разлика се компенсира с внос. Разликата може да се обясни с: на първо място с вноса на фурнир от екзотични (тропически) видове и на второ
място с предлаганата по – ниска цена от производители извън ЕС.
Производството на ПДЧ и ПДВ в Европа има
силни позиции в лицето на Кроно груп и други производители които могат да предложат плочи с отлични характеристики отговарящи на най – новите
евро стандарти. В условията на новата политика за
използуването на дървесината, плочестите материали се наложиха като основен конструктивен материал за производството на мебели.

4.1. Цени на плочи от дървесни частици и
дървесни влакна
Цените, на които европейските производители изнасят продукцията си, през последните пет
години имат тренд към намаляване. Основните
страни производители на плочи увеличават производството си като в същото време цените бележат
постоянен спад (фиг.5 и 6).
В началото на периода 1998г. цената за кубически метър е била около 253 долара а в края на
изследвания период цената спада до 177 долара.
Това може да се обясни с оптимизирането, намаляването на производствените разходи, с натиска
от производители извън евросъюза или просто със
засилената конкуренция между производителите в
еврозоната (фиг.7 и 8).
5. Мястото на eевропейската и българската
дървопреработвателна промишленост
Продукцията на европейската дървообработваща промишленост е около 150 милиарда евро
за година. Участвуват повече от 100 000 фирми с
около 2,5 млн. работници. Приблизително 1/3 от
световното производство на ПДЧ, ПДВ, фурнир,
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Фигура 5 Производство и потребление на ПДЧ в
Европа за периода 1998-2002 г.

Фигура 6 Производство и потребление на ПДВ в
Европа за периода 1998-2002 г.

Фигура 7 Цени за внос и износ на ПДЧ за
Европа 1998-2002 г.

Фигура 8 Цени за внос и износ на ПДВ за
Европа 1998-2002 г.

шперплат, фасониран материал е европейско. Това
отрежда на Европа водеща позиция в този отрасъл.
След 1999г. поради ред причини европейските инвестиции се насочиха към страни с по – ниска цена на труда предимно от Азия. Дървообработващата промишленост в Европа има няколко “клона”: производство на фасонирани материали; производство на плочи, производство на шперплат; производство на паркет (табл1).
Дървообработващата промишленост в
България по данни на “FAO” не отбелязва растеж.
Резултатите са показани в таблица 2. На фона на
произведените ПДЧ, ПДВ фурнир или шперплат българското производство изостава. Водещите в отрасъла са Франция и Германия. Обемът на производството на дървопреработвателната промишленост в България не отговаря на потенциала и.
Стратегическото положение на страната, достъпът
до важни транспортни артерии на Европа и Азия не
е използуван напълно. Членството ни в ЕС през
2007г. би могло да изиграе положителна роля за
привличане на повече инвестиции и разгръщане на
пълния потенциал на индустрията у нас.
Основна форма на търговия за част от бичения материал е аукционната, тъй като тази стокова група се характеризира със специфични качес-

твени характеристики. Задължително условие е дървеният материал да е прегледан, не се работи със
стандартни качества (табл.2).
6. Развитие на мебелната индустрия в
Европа за периода 1998г. – 2002г.
Изследването тенденциите на развитието на
Европейският пазар за мебели е от значение и за
пазара на мебели в нашата страна, тъй като от
2007г. българският пазар ще бъде част от
европейския. Навлизането на пазара на нови неевропейски производители променя неговата
конюнктура. Като цяло износът на мебели от ЕС
намалява.
Производството на мебели в Европа е традиционен отрасъл. В момента ЕО е водещ производител на мебели в глобален мащаб. Основна част
от производството е съсредоточено в големи индустриални държави като: Германия, Англия,
Франция, Италия и Англия.
Приблизително половината от световното производство на мебели е европейско, на стойност от
около 82 милиарда евро. Мебелната индустрия е
работодател на около 1 милион работници.
Разходите за материали и услуги представляват
около 60% от стойността на крайния продукт, а
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Таблица 1

производство 1 000 куб.м

Данни за Европа
Фaсониран материал
1998
1999
2000
119718
122822
129354

2001
126327

2002
127844

потребление 1 000 куб.м

116172

120585

116376

114035

износ1 000 куб.м
1 000 $
внос 1 000 куб.м
1 000$

46511
8921186
42966
9890674

56426
9428451
47657
9844317

55101
8579816
45150
8733051

58928
9638713
45119
9079977

40180
37780
9277
1918988
11677
2224890

40012
38274
10316
1914867
12054
2207007

40202
37733
10544
1873041
13013
2308817

производство 1 000 куб.м
потребление 1 000 куб.м
износ1 000 куб.м
1 000 $
внос 1 000 куб.м
1 000$
производство 1 000 куб.м
потребление 1 000 куб.м
износ1 000 куб.м
1 000 $
Внос 1 000 куб.м
1 000$
производство 1 000 куб.м
потребление 1 000 куб.м
износ1 000 куб.м
1 000 $
внос 1 000 куб.м
1 000$
производство 1 000 куб.м
потребление 1 000 куб.м
износ1 000 куб.м
1 000 $
внос 1000куб.м
1 000$

116311

51706
9207672
45194
9803779
ПДЧ
35261
36709
34036
35612
9496
9467
2304418
2197148
10721
10564
2714447
2458423
ПДВ
10757
11361
10390
10731
5300
5303
1534874
1417465
5666
5933
1851277
1812033
Фурнир
1726
1709
2255
2187
1126
1068
1253677 1207777
597
591
910489
821044
Шперплат
5190
5557
6843
6648
5253
5392
2412496 2448776
3600
4301
1785466 1977718

12700
11613
6969
1634472
8056
2090191

13137
11672
6607
1639623
8073
2294205

1779
2093
1025
1256788
710
918907

14842
12730
7485
2112621
9597
2885949

1844
2156
1011
1182161
699
892685

5781
7111
5634
2426449
4304
1851754

1891
2263
1088
1243914
716
947639

5944
7227
5691
2373744
4409
1875823

6340
7362
5517
2308591
4496
1944563

Таблица 2 данни за България
фасониран

1998

1999

материал
производство
внос

2000

2001

2002

1998

1999

1 000 CUM

2000

2001

2002

1 000 CUM

253

325

312

332

332

потребление

220

58

65

79

66

3

8

18

11

7

износ

306

275

265

264

273

22

5

3

2

1

3

8

8

7

10

22

23

12

17

27

9

21

43

37

33

119

35

126

143

80

8

81

75

89

209

Фурнир 1000
производство
внос

20

2

3

7

7

потребление

5

1

2

2

2

износ

23

44

53

51

51

потребление

8

8

8

9

10

износ

124

104

180

193

193

3

12

21

39

96

66

66

234

282

282

3

12

17

23

30

шперплат
производство
внос
ПДЧ
производство
внос

потребление
износ

ПДВ
производство
внос

потребление

55

19

195

281

284

износ

14

59

56

24

28
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добавената стойност 40%.
Европейската мебелна промишленост основно е представена от малки и средни предприятия.
Това свидетелствува за малка концентрация на
производството. Десетте най- големи производители
на мебели в ЕС имат пазарен дял около 11%. Най
– големите производители или доставчици на материали се определят като се анализира техния
оборот, пазарен дял, брой работници, брой продажби и продуктов микс.
Фирми от Германия, Франция, Италия, Дания
имат значителна роля в международната търговия
с мебели и са сред десетте най – големи износители в света. В момента мебелният сектор е подложен на интернационализация на диструбуционните канали. Анализът на дистрибуцията на мебели показва, че участниците на пазара са разделени
на следните групи: търговци на дребно,
потребители, дистрибутори на едроразмерни
мебели, неспециализирани магазини, специализирани магазини, доставки по поръчки по пощата, директни продажби.
Европейската мебелна промишленост губи
бързо позиции в конкурентната борба и част от вътрешния и експортния си пазар.
Вносът на мебели в ЕС се увеличава много
бързо. През 2000г., той достига обем от 12,3 милиарда долара при 9,9 милиарда долара, реализиран през 1998г.. Половината от това количество
внесени мебели са от дърво, чийто внос нарасна
от 4,6 милиарда до над 5,5 милиарда, това представлява ръст от 20 %.
Част от Европейското търсене на вносни мебели е резултат от ръста в икономиката и увеличеното потребителско търсене. През 1999г. и 2000г.
търсенето в Европа достигна нива които не са дос€ 300.00

тигани в предишни години. Производството на мебели се увеличава от 78 милиарда евро през
1999г.на 81 милиарда евро през 2000г..
Повишеното търсене на вносни мебели в
Европа отразява дългосрочни промени в мебелния
бранш. През последните няколко години бяха инвестирани средства към страни с по – ниска цена
на труда, срещу които обратно в ЕС са внасяни мебели или компоненти за тях..
Проектантите в Италия и Германия и в бъдеще може би все още ще определят тенденциите в
дизайна на мебели, но все по – увеличаващо се
количество мебели е произвеждано в страни като
Индонезия и Китай. Между 1998г. и 2000г., вносът на мебели от дърво в ЕС от Китай се удвои и
достигна 248 милиона долара през 2000г., а тези
от Индонезия съответно от 412 милиона долара
през 1998г. на 555млн. долара през 2000г. За същият период вноса на мебели от Малайзия също
нарасна с близо 70% и достигна до 219 млн.
долара.
До този момент най – печеливша от тази ситуация в мебелния бранш е Полша. През 1998г. тя
изнася за Европа продукция на стойност 1,16 милиарда долара, което представлява ръст от 25,4%
от вноса на мебели от дърво в Европа. През 2000г.
полските производители реализираха още по – висок обем на износа от 1,29 милиарда долара. Този
пример може да бъде последван и от производители от Северна Америка.
Водещото място на Европа в производството,
търговията и потреблението на мебели се вижда и
от сравнението между отделните компоненти по
показателя - потребление на човек от населението
(фиг.9).
Европа

€ 283.00

Европа страни от EFTA

€ 254.00
€ 250.00

Европа - бъдещ и
членки

€ 200.00

Европа - всички
останали страни

€ 167.00
€ 150.00

€ 134.00

НАФ ТА
Азия

€ 100.00
Африка

€ 50.00
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€ 36.00
€ 18.00 € 13.00
€ 7.00
€ 2.00

€ 0.00

Фигура 9

Ю.Америка
Океания
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Европейският пазар в световен мащаб е с най
– висок потенциал поради факта, че в еврозоната
потреблението на мебели се движи в границите от
254 до 283 евро на жител – графика 9 . Този пазар предоставя големи възможности за развитие
на всеки производител участвуващ в него факт, който се подкрепя от увеличаващото се проникване на
неевропейски производители.
В дървообработващата и мебелна индустрия
в България, след пазарната и структурна реформа
в годините на преход се наблюдава едно стабилизиращо развитие. Независимо обаче, че през 1993
г. обемите на мебелното производство достигат
стойности от 330 млн. евро , изоставането спрямо
страни като Хърватска, Румъния, Словения и др.
източноевропейски страни е с пъти. Характерно за
отрасъла на фона на общото положение в страната е ниското заплащане на труда. В България заплащането е 0,4€ на час, в Германия 19,4
,в
Италия 14,8 , във Франция 13,3 . Ниската цена на труда, традициите ни в тази индустрия, близостта ни до Европа и Азия ни дават конкурентно
предимство пред други европейски държави.
7. Пазари на дървесина, продукти от нея и
мебели
7.1. Аукционът е специфично тържище, на
което има малък брой продавачи и голям брой
купувачи.
Аукционите се отличават с периодичност на
провеждане, не са като борсите, където ежедневно се дават котировки на стоките. В сравнение с
борсите периодът е много разреден.
Характерно е, че от един до друг аукцион се
получава остаряване на цената, защото периодът
е от един, два или три месеца.
Друга разлика в сравнение с борсата е, че при
аукциона няма срочни операции.
Особеността на аукционите на фасониран материал е свързана с количеството, а иманно купувачът е този, който избира и трябва да му се предложат алтернативни варианти, т. нар. “партиди”.
При този вид материал, всяка партида се измерва
в кубичен метър.
След приключване на аукциона излиза бюлетин със средната аукционна цена от съответните
партиди, и тя е официалната аукционна цена.
За Европа са важни аукционите в Гърция и тези в скандинавските страни.
За Северноамериканския пазар важнo значение имат аукционите които се провеждат в САЩ и
Канада.
Други форми на международна търговия с бичен материал е електронната чрез интернет, около
която все още възникват много въпроси. Най–голя-

мата пречка за производителите на дървен материал да използуват интернет е предубеждението
им за липса на сигурност и конфиденциалност.
Много търговски сайтове са избегнали този
проблем, като използват web пространството за
място, където се събират купувачи и продавачи.
Тези сайтове питат купуавчите какво търсят, след
което се опитват да намерят материал, съответствуващ на техните изисквания. От друга страна продавачите обявяват материала с който разполагат,
a купувачът им отговаря по e-mail, факс или
телефон.
Британските вносители на дървен материал
имат по – малко web сайтове отколкото американските си колеги, но пък електронната търговия във
Великобритания заема по – голяма част от общата
търговия с дървен материал, отколкото в САЩ.
Според статия на “Андерсън консултинг” в сп.
“Timber and Wood Products”, фирмите в Европа се
колебаят в използуването на електронния канал поради липса на международни регулации в тази
област, докато обратното, в Северна Америка липсата на единни регулатори в тази област стимулира електронната търговия.
Достъпът до пазара на фасониран материал
е повлиян и от голям брой тарифни и нетарифни
ограничения, както и от различни международни
споразумения.
7.2. Тенденции на пазара на дърво
Въпреки растежa на пазара за продукти от
дърво, страни като България заемат стагниращия
сегмент от пазара. Повечето от износа на тези страни са необработени трупи, дърва за горене и фасониран материал с ниска стойност, докато растежът на пазара идва от продукти с висока стойност.
Такива са мебелите, дограмата и дървесината за
строителство. Предизвикателството за развиващите се страни е да пренасочат производството си
към продукти с по – висока степен на обработка
(по- висока стойност). За тези държави, имащи достатъчно запаси от дървесина, голям потребителски потенциал има продукцията от фурнир, шперплат и мебелите. Конкуренцията би ограничила тази
възможност, но въпреки това успешно биха могли
да реализират своята продукция на пазара тези, които имат традиции и достатъчно квалифицирана работна ръка.
Глобалното търсене на внос на дървесина и
продукти от нея нараства с 2,5% на година за периода 1995г. – 1999г., но растежът беше ограничен главно при продуктите с висока стойност. Най
– големите вносители на дървесина и продукти от
нея са САЩ и ЕС следвани от Япония и други азиатски страни като Китай и Южна Корея.
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7.3. Тенденции на пазара на строителна дървесина
Световният внос на строителна дървесина увеличи обема си с близо 3 милиарда долара през
периода 1995 – 1999г., достигайки 15 милиарда
през 1999г.. Вносът в Германия достигна най – висок обем – повече от 1,1 милиарда долара през
1997г.. Половината от вноса е осъществен от
Източна и Западна Европа. Пазарът на дървена дограма достигна 16 милиона продажби през 1997г.
Вносът беше повлиян от активирането на строителния отрасъл. САЩ е вторият по големина вносител на строителна дървесина след 1995г. а Канада
е основният доставчик на дървесина за САЩ тя има
водеща позиция на пазара.
7.4. Пазар на мебели
Мебелната индустрия е най – бързо растящият и най – динамичният сегмент на пазара на изделия от дървесина. Вносът на мебели се увеличи с
10 милиарда долара достигайки 25 милиарда през
1999г. независимо азиатските с икономическа
криза. Това потвъдри напредъка на развиващите
се страни в дървообработващата и мебелна
промишленост, които имаха възможност да увеличат дела си на пазара на мебели. Това дава основание да се смята, че пазарът на продукти от
дървесина ще продължи да нараства с около 10%
годишно. Мебелният сектор ще запази досегашния си темп на растеж. САЩ е най – големият вносител на мебели. Обемът на пазара през 1997г.
достигна 53 милиарда долара, от които 4,6млрд.
долара (по – малко от 10%) са импортни мебели.
Непрекъснатото силно нарастващо търсене на мебели в САЩ се основава на стабилния ръст на
икономиката.
В Европа, Германия е най –големият пазар за
мебели с около 32млрд. потребление през 1997г.
като дела на мебелите от масивна дървесина беше на стойност 3,4млрд. долара (малко на 10%).
Германия постоянно увеличава внасяните количества мебели от Източна Европа. Голяма част от търговията с мебели в Европа е между петте страни с
най – развити икономики: Германия, Франция,
Италия, Испания и Великобритания. Япония е друг
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голям пазар за мебели с потребление за 35 млрд.
долара от които вносът е на стойност 1,6 млрд.
(по – малко от 5%).
8. Заключение
Изследването на Европейския пазар дава възможност на българските фирми да търсят своето
място на обединения европейски пазар, отваряйки
се към неговите изисквания и възможности за реализация на произведената от тях продукция.
Нашата страна има голям потенциал в мебелната
и дървообработващата индустрия. Това се дължи
на различни фактори като: ниската цена на труда и
традициите ни в този отрасъл. В България има различни предпоставки за реализиране на продукция
с високо качество, която да е конкурентноспособно на външни пазари главно в ЕО.
Проблемите пред българските производители
са сведени основно до финансирането за закупуване на нови машини, технологии и свития вътрешен пазар. Малко са фирмите от мебелния бранш
в България, които могат да бъдат конкурентноспособни на европейските производители главно поради нивото на техническото оборудване.
Тенденциите за изнасяне на европейското производство на мебели към страни с по – ниски разходи за производство би могло да бъде положителен
процес за тази индустрия и за нашата страна.
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ABSTRACT
Wood is strategic material in nowadays world, wood is mainly used to produce sawnwood, particle boards,
plywood, veneer and fiberboards. This materials are widely used in furniture industry and construction.
Dynamics of production, consumption, imports and exports revеаl the furniture industry changes in EU. The
higher is the market penetration by non EU countries the higher is the pressure over furniture industry.
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АДАПТИРАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ КЪМ
СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА ДЪРВЕСИНАТА, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ
НЕЙНОТО СЪХРАНЕНИЕ
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Лесотехнически университет - София
Моделите за управление на запасите предлагат универсален подход към регулиране количествата на разполагаемите материали в предприятията. Дървесината, освен присъщите на всяка стока качества притежава специфични свойства, налагащи адаптация на отделни елементи на моделите към тях. Трансформации във функциите
на разходите за поддържане на запаси и тази на гаранционният запас, спомагат за постигането на тази цел.
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1. Специфични особености на дървесината.
Дървесината притежава характеристики, които я диференцират от всички други, поддържани в
запас стоки. Тези характеристики налагат времеви и пространствени ограничения при съхранението на облата дървесина и продуктите от нея.
Ограниченията произтичат в най – голяма степен
от податливостта на дървесните материали на въздействието на околната среда. Някои характеристики, определящи тази податливост на външни
въздействия са следните [1]:
• дървесината е капилярно-поресто колоидно
тяло – тази й характеристика определя зависимостта й от околната влажност и температура;
• хигроскопичност – това свойство на дървесината произтича от предходното и се състои в непрекъснатия обмен на влажност между средата и
дървесните материали;
• набъбване и съсъхване – вследствие на хигроскопичността на дървесината се получава изменение в размерите на лесоматериалите при външни влажностни и топлинни въздействия;
• различни плътност и обем – вследствие влагопоглъщането; водопоглъщането; набъбването и
съсъхването дървесината изменя своята плътност
и обем.
Посочените характеристики на дървесината в
комбинация с външни въздействия оказват влияние
върху крайното качество на добитите лесоматериали. Получените като резултат от неправилно
съхранение недостатъци по дървесината са следните:
• изкривяване на фасонираните материали, бива напречно; надлъжно и усукване [2];
• поява на пукнатини от съсъхване при интензивен процес на отделяне на свързана вода и поява
на вътрешни напрежения на опън [3];
• гнилоти и оцветявания [3].
Дървесината търпи процес на атмосферно сушене по време на съхраняването, транспортирането и експлоатацията й [1]. То бива организирано

и неорганизирано. Целта при определянето на запасите е минимизиране времето за неорганизирано сушене, в рамките на дистрибуционната система на предприятието.
2. Адаптиране на разходите за съхранение
на запасите.
Първият етап на адаптацията обхваща елементите на общите разходи. Съхраняването на обла дървесна суровина се различава от съхранението на фасонираните материали. И в двата случая
е необходимо поддържане на влажност под 25%
или над 80%. Ниска влажност е характерна при
съхранението на фасонирани материали, а висока
на обла дървесина. Това поражда различия в разходите за съхранение на запасите им. В изследването се разглежда случай на дърворезно производство, което определя съхранението на трупите
във вода единствено като защитно средство.
За съхранението на трупите разходите се
адаптират по следния начин:
• при съхранение на трупите във водни складове за единица време:
h1 – независещи от обема на доставката или
размер на максималния запас разходи за единица
време;
Т – период на планиране;
Аовскл – амортизационни отчисления на водния склад;
Аосвскл – амортизационни отчисления на складови съоръжения на водния склад;
Рохр – разходи за охрана на складовите площи;
Рел.енергия – разходи за електроенергия, независещи от обема на доставката, или размера на максималния запас;
Роу – общо управленски разходи за складовата база;
h1 = Аовскл+ Аосвскл + Рохр+ Рел.енергия+ Роу
(1)
Всеки един от представените елементи на относително постоянните разходи може да се изчислява въз основа на счетоводни ведомости, съста-
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вени конкретно за складовата база, или да се разпределят част от разходите въз основа на определен признак. Като такъв може да се използва теглото на площта на водните басейни в общата складова площ или площ на предприятието, в зависимост от обхвата на охраната и отдела, отговорен
за складирането. За разпределянето им препоръчителен критерии са преките разходи за съхранението на запасите h2. Разпределят се пропорционално на h 2 за всяка номенклатура – дървесни
сортименти.
Експлоатационните разходи при съхранението
на облата дървесина във водни басейни включват
следните елементи:
Ррем – разходи за ремонт на складово – манипулационните съоръжения;
Ргсм – разходи за горивосмазочни материали
за мотокарния парк;
Рел.ен.кран – електроенергия за складово – манипулационните съоръжения;
Ртр – разходи за заплати на транспортните
работници;
Ртр.скл. – разходи за заплати на складови
работници, по сортирането и спомагащи разтоварването и подреждането дейности;
n

Vδ - обем на водният басейн или басейни- ∑ Vδ ;
i =1

i

t1 – период на подмяна на водата в басейна;
v - цена на един куб.м. вода.
Рл – разходи за лихви, при инвестиране на
привлечен капитал в материалните запаси.
При така представената класификация на
разходите отчитането на Ртр и Ртр.скл в h2 е осъществимо при съответна форма на заплащане.
Общият вид на експлоатационните разходи е
следният:

h2 = Ргсм+ Рел.ен.кран+ Ртр+ Ртр.скл.+ Рл+

са:

ω

Vδ
T (2)
t1

Общите разходи за съхранение на запасите
h= h1+ h2 (3)
• разходи при съхраняване на земен склад:
За разлика от предходните разходи в тези се

отчитат ω

Vδ
Y*
T , изразени чрез време или ω
.
t1
Qδ

В зависимост от складовите съоръжения за
разтоварване, сортиране и подреждане значими са
разходите за енергоносители.
За съхраняването на фасонирани материали
вариантите са посредством постигане на ниска
влажност и антисептиране. Разходите са аналогични
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на тези за съхранение на обла дървесина на земен склад. Към тях се добавят такива за пакетиране.
В зависимост от техническата обезпеченост на тази операция разходите за нея включват освен трудови и такива за ремонт, енергия, ГСМ, а също и
амортизации в h1.
Разпределянето на разходите за съхранение
се осъществява за всеки вид складова площ и всеки асортимент. Формира се среден размер и се
определя като процент от цената на кубичен метър
обла дървесина, или фасониран материал. За цена се използва цената на придобиване на облата
дървесина, при ползване на външен транспорт и
цената на закупуване при собствен, поради коефициентът на използване на транспортните средства
по обем.
Разходите от умъртвяване на ликвидни средства не се нуждаят от адаптация към спецификата
на дървесината като материал, поради малката им
зависимост от специфичността й.
Разпределянето на разходите за съхранение
на облата дървесина се различава от това на разходите за съхранение на фасонирани материали.
В настоящата разработка се разглежда съхранението на обла дървесина във водни складове и земни
складове, а на фасонираните материали в склад
за атмосферно сушене.
За склада за обла дървесина параметрите са
следните:
Пмот е производителността на един мотокар,
използван за разтоварни и манипулационни дейности в склада;
Пкб – производителността на коробелачната
машина/и;
Пвб – капацитет на водните басейни;
Псс – производителността на сортировъчните съоръжения;
Пкр – производителността на разтоварния
кран;
λ - търсенето за единица време (интензивността на търсенето);
Ппр – общата производителност на производствения процес;
Псас – производителността на склада за атмосферно сушене;
С – цена на кубически метър трупи от съответен вид;
С1 – цена на кубически метър фасонирани
материали, от съответен вид;
m - интензивността на обслужване на отделните звена.
3. Адаптиране на моделите.
Запасите се поддържат в зависимост от λ.
Производствения процес, доставчиците и склада за
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дървесна суровина представляват елементи на системата за снабдяване. Това създава възможността да се разглеждат като последователни процеси,

µ1

Доставчици

включващи собствено търсене и интензивност на
снабдяването. На фиг.1. е представен процесът,
като търсенето е показано като поток от заявки.

µ2

Склад за
дървесна
суровина
Y

λ4

Производст
вен процес

λ3

µ4

µ3
Склад за атмосферно
сушене на фасонирани
материали
Q

λ1

λ2

Фиг.1. Потоци в логистичната система на дърворезно предприятие
Когато те са поддържани в склад за атмосферно
сушене съществува специфика в срока на съхранение. Това определя необходимостта от използване на модели за управление на запасите включващи възможност за еднократно попълване на необходимите за даден момент от време количества.
Сроковете на съхранение на материалите до постигането на желаната влажност са нормативно определени за всяка климатична област и дебелина
на фасонираните материали.
На фиг.2. са представени сроковете, необходими за съхранението на фасонирани материали
(дъски) от иглолистни видове до 15% влажност и
25 mm дебелина.

На представената графика склада за дървесна суровина и този за готова продукция притежават капацитет, изразяващ се в максималното количество запаси, което може да се складира при съществуващата организация и технически средства
[2]. Това определя:
λ 3Ппр
λ 2=λ 1 - Q
(4)
Използва се модел от [4] при детерминирано
търсене за запасите от обла дървесина и вероятностен модел [5] при сезонно търсене за запасите
от фасонирани материали.
Запасите от готова продукция определят потребностите към предходните звена на системата.
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Фиг.2. Диаграма на продължителността на съхнене на фасонирани материали от ИДВ
В настоящето изследване използвайки свойството на материалите за продължително съхранение (5 – 10 г. [1]) са направени следните ситуационни допускания за функциониране на системата
от запаси:
a) запасите се съхраняват продължително (2,
3, 4 или 5 г.);
b) запасите ще се съхраняват възможно най
– кратко време;
За допускане а) последователността е след-

ната:

• при условие, че запасите се планират за определен продължителен период, без междинно
попълване, е наложително използването на модел
на еднократен запас с потребност сумата от прогнозираните потребности за предстоящите години.
Моделът е следният [5]:
Q −1

∑ p(D) ≤
D =0

Q
d − C1
≤ ∑ p( D) ,
d + C.(1 + s ) − C 2 D =0

(5)

Адаптиране на модели за управление на запасите към ...

където P{DT ≤ Q − 1}; P{DT ≤ Q} са вероятностите търсенето за този период да не надхвърля
определено ниво на запасите;
d – загубите, поради дефицит;
s – алтернативната възвръщаемост на заетия
в материални запаси капитал;
С2 – цена на запасите след обезценка при
престой над планирания.
За ситуация b) :
• съхранението на запасите през отделните
месеци изисква различен срок на престояване до
достигане на експлоатационна или транспортна
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влажност (фиг.2.). Престояването в най – кратки
срокове предполага възможност за продажба във
всеки един момент, след постигане на резултата.
Целта е висока обращаемост на запасите.
Последователността на адаптирането е следната:
• прогнозира се търсенето по месеци;
• избира се месец, който ще бъде базисен за
годишният период и се оптимизират запасите от
фасонирани материали за месеца, като се търси
най – краткият период за съхранение на
материалите. Например се избира месец март,
защото до него срокът на съхранение е най – дълъг
за посочените материали. На фиг3. са представени
възможностите за този месец.

Фиг.3. Времеви интервали на сушене на фасонирани материали за месец март
За третата десетдневка на март най – късият
период предлага месец декември, за втората –
ноември и за първата октомври. Отново е подходящо приложението на модели за еднократно
ползване на запасите. В моделът се адаптират
разходите за придобиване на запасите. Вместо
цената на единица се въвежда себестойността на
запасите при различен период на съхранение, както
следва:

където

е средното търсене за месец март;

Ако се формира излишък за месец с дълги
срокове за съхранение на материалите той може
да се редуцира в месеците с най – кратък период
на планиране (летните месеци).
Определените, вече потребности от материали
за отделните месеци формират и потребностите
от обла дървесина. Моделите, които ще се
използват може да бъдат с безкраен период на
съхранение, при оптимално количество на максималния запас и размер на доставката. Възможно е
използването на следния модел, при “стратегия”
на управление на запасите (Y; T):

• адаптиране на разходите за съхранение:

- разходите, зависещи от времето, изчислени за единица време (месец).
Оптимизацията за месеца име следния вид:

• трансформиране на модела:

където d3 са загубите, поради дефицит в
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склада за обла дървесина.
Оптималното Т се получава от изискването
доставките да покриват желаното търсене в целевия
месец (в случая за м. март) в рамките на месеца,
планиран за производство и складиране на
материалите.

n=

DIII
→ n.T ≤ 30 дни.
Y

При използването на сезонни модели за
фасонираните материали може да се обединяват
потребностите за отделни месеци до достигане
границата на оптималната доставка. Това позовяла
периодично, оптимално попълване на сезонните
количества. Общият вид на системата, функционираща за подсигуряване на м. март с материали
е представен на фиг.4.

Y

Q

Десетдневка на

Месец Xi

Фиг.4. Общ вид на системата за управление на запасите от фасонирани материали
4. Изводи.
Съхранението на дървесината във водни
складове влияе предимно върху разходите за
съхранение и производителността на склада за
обла дървесина. Изискванията към съхранението
на фасонирани материали в случай на атмосферно
сушене, налага ограничения към видовете
използвани модели. Моделите за поддържане на
сезонни запаси предлагат гъвкавост на системата
в цялост.
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ADAPTATION OF INVENTORY MANAGEMENT MODELS TO SPECIFIC
PROPERTIES OF THE WOOD
Nikolai Neikov
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ABSTRACT
Inventory management models provide universal method for inventories quantity regulation. Wood, except peculiar to commodities properties, has specific properties that requires adaptation of particular elements of models to them.
Transformations in costs functions and safety stock will advance the aim achievement.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)
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ДИНАМИКА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Даниела Георгиева, Георги Тасев
Лесотехнически университет - София
В настоящата разработка се изследва динамиката на основни критерии за устойчиво развитие в горското
стопанство, в т.ч. годишен добив в отсечено състояние, добита строителна дървесина и дърва за огрев по видове
гори. Въз основа на изследването се правят изводи и краткосрочна прогноза за екологосъобразно ползване от
горите.
Ключови думи: критерии за устойчиво развитие в горското стопанство, горски ресурси, годишен добив.
Key words: criteria of sustainability, forest resources, annual timber harvest

През последните десетилетия всички проявяваме обясним интерес към проблемите на устойчивото развитие в триадата природа-човек-общество,
заключаващо се в парадигмата: да се взема от естествената и производима природа толкова, че да
не се лишават бъдещите поколения от необходимите им за материален и духовен живот блага. Този
интерес е напълно оправдан, тъй като възможностите на планетата Земя като източник на природни
ресурси не са безгранични. Ето защо все повече
нараства значението на горите, като вид естествено възпроизводими ресурси за производство на ценни горски продукти, както и на различни специални
функции за задоволяване потребностите на

обществото.
Цел на настоящата разработка е да изследва
динамиката на основни критерии за устойчиво развитие в горското стопанство и на тази основа да се
направи краткосрочна прогноза за ползването на
дървесина до 2007 г.
Използвани са данни за добитата дървесина в
отрасъл горско стопанство от националния статистически годишник 1987 – 1999 г. и националния
статистически справочник 2000 – 2003 г. Основните критерии, които са приети да характеризират
устойчивото развитие в горското стопанство са показани на фиг.1 [3]:

Критерии за устойчиво развитие и стопанисване на горите
Поддържане и увеличаване на горските ресурси
Поддържане жизнеността на горските екосистеми
Повишаване на продуктивните функции на горите
Запазване на биологичното разнообразие
Подобряване на защитните функции на горите
Поддържане на социално-икономическите функции
Фиг.1. Критерии за устойчиво развитие и стопанисване на горите
В настоящата разработка се анализират първите два критерия, свързани с увеличаването и ползването на горските ресурси за периода 1985 –
2007 г. При изследването е използван следния
алгоритъм:
• Определяне на обекта на изследване;

• Установяване на тенденциите на изменение;
• Оценка и интерпретация на очертаните

тенденции.
• Определяне на обекта на изследване
Обект на изследване е добитата от главни и
отгледни сечи дървесина, в т.ч.: годишен добив от
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дървесина в отсечено (лежащо) състояние, добита
строителна дървесина и дърва за огрев по видове
гори. Тъй като дървесината е продуктът, чрез които се реализират най-значими приходи в горите,
ето защо е подбрана като представителен обект на
изследване и прогноза за отрасъл горско стопанство. За да се избегне влиянието на цените и
промените в макроикономическите показатели през
периода на изследване са анализирани динамиката на годишния добив от дървесина в натура. Тук
трябва да се отбележи, че в отчетите за добитата
дървесина са включени добивите както от държавния горски фонд, така и от общинските, частните и
всички други гори.
Избран е продължителен период на изследване, тъй като горскостопанското производство е
особен вид стопанска дейност, отличаваща се с дълъг производствен процес над 100 г. От друга
страна, през това време се извършиха коренни промени в отрасъл горско стопанство, основните от
които са: преход от планово към пазарно
стопанство; процес на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;
структурна реформа в горския сектор; нова нормативна база, свързана с механизмите и начините
на отдаване ползване на дървесина от горите.
• Установяване на тенденциите на изменение
За установяване на тенденциите на изменение на добитата дървесина за 20 годишния период
на изследване са използвани методите на базисните индекси, сравнителния, регресионния и корелационен анализ.
Посредством сравнителния анализ в натура и
изчислените базисни индекси се очертават тенденциите в добива на дървесина. В последствие върху
установените експерименталните модели чрез регресионния и корелационен анализ се определят теоретичните модели и прогнозата за развитие на
обекта на изследване.
Базисните индекси на добитата дървесина за
периода 1985-2004 г. са дадени в табл.1, фиг.2б.
Въз основа на изследването се установи, че
добитата дървесина в отсечено състояние, както и
добитата строителна дървесина имат сходен темп
на изменение (фиг.2а и фиг.2в), докато дървата за
горене и по-точно дървата, добити от иглолистните
гори имат друг темп (фиг.2г), така че анализа ще
бъде разграничен за тези две групи.
От направения анализ на общо добитата дървесина се установи, че:
• за периода на изследване се констатират четири инфлексни точки при добива на дървесина,
спрямо базовата 1985 г., от които три на спад през
1991 г., 1994 г. и 2001 г. и една на растеж през
2004 г. Базисните индекси на добитата дървесина

в инфлексните точки са съответно: 0,64 (1991 г.);
0,75 (1994 г.); 0,72 (2001 г.) и 1,27 (2004 г.);
• през 1991-1995 г. е добита най-малък обем
дървесина през 20 годишния период на изследване,
−84% (2 985 000 m3 - 3 887 000 m3),
който е от 64−
спрямо базовата 1985 г. Факторите, които оказаха влияние върху значимия спад в добива на дървесина са свързани с адаптацията на отрасъл горско стопанство към принципите на пазарната икономика в т.ч.: структурната реформа в системата
на Комитета по горите през 1991 г., рязкото намаляване на дейността на дървообработващите
предприятия, пониженото търсене на средна и дребна строителна дървесна, поради закриването на
предприятия от миннодобивната промишленост и
на заводи за технологична преработка на
дървесината, слабата реализация на външния
пазар, либерализацията на цените на дървесината;
• през 1996 г. се наблюдава незначителен растеж на добива на дървесина, който достига до 103%,
спрямо базовата 1985 г. Това е свързано с възстановяването на някои дребни дървообработващи
предприятия, разрешените квоти за износ на
дървесина, увеличения износ на тополова дървесина за Гърция;
• през 1997–2000 г. добитата дървесина средно е около 90% от базовата 1985 г. През този
период бяха приети новите механизми за продажба на дървесина, извърши се поредната структурна реформа в горите, в резултат на което се обособиха 159 държавни лесничейства и 63 дърводобивни фирми с държавно участие;
• през 2001 г. се констатира третата минимална инфлексна точка. Добитата дървесина е в
размер на 72%, спрямо базовата 1985 г. Някои от
причините за този спад са: картелирането на ползвателите на дървесина, неизпълнението на
договорите, добив преимуществено на едра строителна дървесина, отчасти на средна строителна
дървесина и дърва за огрев, предоставено бе право на приватизация на дърводобивните фирми, в
резултат на което в повечето случаи бяха учредени
работническо мениджърски дружества, които впоследствие бяха ликвидирани;
• през 2004 г. се отбелязва максималната инфлексна точка. Добитата дървесина вече е
5 892 000 m3 или 127%, спрямо базовата 1985 г.
Този растеж е свързан с повишения контрол при
ползването на дървесина, продажбите на корен и
на отсечен материал, общинските и частните горовладелци започнаха реално да осъществяват стопанска дейност и да ползват дървесина от предоставените им гори едва след 2002 г.
От направения анализ на добитите иглолистни дърва за горене се установи, че:
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Таблица 2 Стойности на коефициентите на регресионните модели на добитата дървесина и коефициентите на корелация ( r )
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Таблица 1 Базисни индекси на добитата дървесина от главни и отгледни сечи за периода 1985 - 2004 г.
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• за целия период на изследване добитите иглолистни дърва за горене имат прогресивен темп
на изменение от 118 000 m3 през 1985 г. до
475000 m3 през 2004 г. Това се дължи на някои от
следните фактори: промените в макросредата и поконкретно нарастването на цените на всички
енергоносители, докато цените на дървата за
горене, останаха много по-ниски, поради техният
социален елемент. Приватизацията на дървопреработвателните предприятия и на тези от целулозно-хартиената промишленост. Повечето от тях се
преориентираха към производството на леки плочи с ниско относително тегло, което изисква влагането главно на иглолистна дървесина, оттук и повишеното търсене, респ. добив, именно на тази
категория дървесина;
• за периода 1996-1998 г. добива на иглолистните дърва за горене нараства двойно спрямо базовата 1985 г. Това е свързано с нарастването на
цените на изнасяната технологична дървесина през
97 г., а така също и с възникването на много
пожари, като повечето изгорели гори са иглолистни насаждения, което наложи спешното усвояване
на тази дървесина и оттук увеличения добив.
Върху така установените експерименталните
модели за общия обем добита дървесина, строителната дървесина и дървата за огрев чрез регресионния и корелационен анализ са определени теоретичните им модели и краткосрочните прогнози, които са показани на фиг.2а, фиг.2в и фиг.2г.
При уточняването на теоретичните модели са
използвани различни типове функции за очертаване тенденциите на изменение. Критерият за избор
на трендова функция е коефициента на корелация
да има стойност близка до 1 и прогнозируемия
обем дървесина да е реалистичен.
Така определените теоретични модели са изразени чрез полиноми от втора степен, които имат
следния вид:
y = a + b.x +c.x2,
(1)
където а е свободният член на уравнението,
изразяващ се с отреза от ординатната ос, заключен между координатното начало и точката, в която регресионната линия пресича ординатната ос;
b и c са регресионните коефициенти, които
изразяват темпа на изменение на добитата дървесина във функция от времето (годините на
изследване).
В табл.2 са дадени коефициентите на регресионните криви и коефициентите на корелация.
• Оценка и интерпретация на очертаните тенденции
Въз основа на така очертаните тенденции е
направен опит да се прогнозира възможния добив
на дървесина в краткосрочен хоризонт до 2007 г.

– годината на евентуалното ни приемане в ЕС.
От очертаните теоретични модели се
установява, че очакваното общо количество добита
дървесина от всички видове гори към 2007 г. ще
възлиза на 6 500 000 m3, от които 4 200 000 m3 за
широколистната и 2 300 000 m3 за иглолистната
дървесина.
По отношение на сортиментната структура за
строителната дървесина и дървата за горене
(фиг.2в и фиг.2г) се предвиждат следните обеми:
• Общия добив на строителна дървесина се
очертава към 2 800 000 m3, от които 1 650 000m3
от широколистната и 1 150 000 m3 от иглолистната дървесина.
• Общия добив на дърва за горене се очертава към 3 700 000 m3, от които 3050 000 m3 от
широколистната и 650 000 m3 от иглолистната
дървесина.
Тук трябва да се отбележи, че посочените количества са само ориентири по отношение ползването на дървесина, тъй като са получени единствено въз основа очертаните тенденции от добива на
дървесина, докато при определяне на бъдещия лесосечен фонд се отчитат както особеностите на отделните насаждения, така и потребностите на пазара на дървесина.
Като се вземат предвид очертаните тенденции за възможния добив на дървесина се разбира,
че трябва да се изградят предприятия и мощности
за обработка и преработка на средна и дребна строителна дървесина. Да се увеличи цената на дървата за огрев, така че да бъдат съпоставими с цените на другите енергоносители и да не се стига до
големия обем незаконно добита дървесина. Да нараснат работните заплати и мотивацията на работещите в системата на горите, да се увеличи охраната и средствата за опазване на горите.
Вярно е, че горите са възпроизводим природен ресурс, но така също горите са едни от ресурсите с най-дълъг производствен процес над 100
години.
На фона на глобално затопляне и постоянна
промяна на климата, основния извод е, че трябва
да се търсят различни механизми и средства да
съхраняваме и увеличаваме горските ресурси сега,
защото последствията от нашите действия/ бездействия понастоящем, ще ги плащат идните поколения.
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DEVELOPMENT OF THE SUSTAINABILITY CRITERIA OF FORESTRY
Daniela Georgieva, Georgi Tassev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the present work, the change of the basic criteria of sustainable development of the Bulgarian forestry sector
has been studied, including the forest area, the annual timber harvest with standing and lying volumes, the annual
production of saw logs and fuel wood from the different forest types. Based on the established figures, conclusions
and recommendations concerning the ecologically sound forest utilization are made.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РУГ – БУРГАС ПО КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
Груд Попов, Ивайло Марков - Институт за гората
Даниела Георгиева - Лесотехнически университет - София
Направен е анализ на стопанисването на горите на територията на РУГ – Бургас като се използват основни
критерии за устойчиво развитие в горското стопанство: общ запас по видове гори, предвидено по лесоустройствен проект и реализирано ползване по категории дървесина, динамиката на добитата дървесина общо за региона,
както и за отделните лесничейства. Въз основа на изследването се посочват перспективи и се правят препоръки
за подобряване стопанисването на горите в региона.
Ключови думи: стопанисване на гори, ползване на дървесина по видове гори; устойчиво развитие на горското стопанство, лесовъдски системи.
Key words: forest management, timber harvest, forest types, sustainability, sylvicultural policies.

През всички етапи от развитието на човешката цивилизация горите са били обект на ползване и
са обезпечавали съществуването на хората. Днес
съвременното общество също е неразривно свързано с дървесния ресурс. Но с нарастването на социалния просперитет голяма част от хората в индустриализираните и все по-урбанизирани общества осъзнават оскъдността на горските ресурси и
вече възприемат гората не като предприятие за производство на дървесина, а като жизнена среда и
условие за живот. Така също гората като възобновим енергиен ресурс и занапред ще заема все поважно място в световния енергиен баланс.
Дори и не всичко да е казано, днес човечеството е изправено пред дилемата - до колко може
да задоволява нарастващите потребности от горскостопански продукти, като разумно запазва и екологичните функции на горите. В този аспект актуалността на проблемите, свързани с устойчивото
стопанисване и управление на горите са основание за настоящото проучване.
Обект на изследване са горите на територията на Регионалното управление по горите (РУГ) в
гр. Бургас.
Целта на изследването е да проследи динамиката на дървесните ресурси през последните десетилетия на територията на РУГ - Бургас с оглед
да се обосноват възможности за целесъобразно
ползване, базирано на съвременните критерии за
устойчиво стопанисване на горите.
Основните критерии, които са приети да характеризират устойчивото развитие в горското стопанство са следните:
• поддържане и увеличаване на горските
ресурси;
• поддържане жизнеността на горските екосистеми;
• повишаване на продуктивните функции на
горите;

• запазване на биологичното разнообразие;
• подобряване на защитните функции на

горите;
• поддържане на социално-икономическите
функции.
В настоящото изследване се анализира критерият, свързан с поддържането и увеличаването на
горските ресурси, като се използват индикаторите,
които го окачествяват, а именно:
• промени в площта на горския фонд и залесената площ по видове гори, собственост, възраст,
произход и други;
• промени в запасите, средните запаси, възрастовата структура или разпределението по класове на дебелина;
• съотношението иглолистни/широколистни гори през последните 50 години и дългосрочната перспектива свързана със сукцесионните промени в
иглолистните култури, политиката при реконструкциите и съотношението на естественото и изкуствено възобновяване.
Горите в Югоизточна България се стопанисват от Регионалното управление на горите в
гр.Бургас, неговите структури и поделения. От една страна районът се характеризира като планински и полупланински. От друга страна неговото географското положение е такова, че значимо влияние оказва континенталния климат, както и Черно
и Средиземно морета. Смесицата от климатични
влияния допълнително модифицирана от орографските условия създават изключително многообразие на условията на месторастене. Всичко това предопределя голямото разнообразие на флората и фауната в региона. Тук са разпространени уникални
за България и Европа хабитати в т.ч.: тези с участието на рододендрон, лавровишня, вътрешни
лонгози, както и видове, разпространени единствено в този район на страната: мушмула (Mespilus
germanica L.), зеленика (Rhododendron ponticum L.),
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скоруша (Sorbus domestica L.), странджанска боровинка (Vaccinium arctostaphylos L.), бясно дърво
(Daphne mezereum L.), пираканта (Pyracantha
coccinea Roem.), калуна (Calluna vulgaris L.), водна
лилия, (Nymphaea alba L.), пясъчна лилия
(Pancratium maritimum L.) и др.
Лесистостта на региона е около 50 %, което
e с 16 % над средното за страната. Голяма част от
горите в региона имат консервационен режим на
стопанисване или изпълняват специални функции,
докато в най-южните райони те остават основен
поминък за месното население.
Горите, стопанисвани от РУГ - Бургас са твърде различни по отношение на видово разнообразие,
продуктивност, произход, възрастова структура, условия на месторастене, разнообразие на хабитати
и т.н. Наред с екологичната си роля те имат важно
икономическо, социално и културно значение.
Туризмът се очертава, като основна перспектива за региона и горите са основния фактор за
неговото развитие. Странджанските и източно старопланиниските гори с техните природни дадености са едни от най-благоприятните в страната за развитието на ловен туризъм. Основните запаси от дивеч са: сърна, дива свиня, благороден елен, заек,
бекас, чакал, лисица, вълк и др.
Стопанската дейност, която се провежда от
РУГ - Бургас е насочена главно към воденето на
възобновителни и отгледни сечи. Посредством възобновителните сечи се осъществява естествено
възобновяване на насажденията, така също се запазва и обогатява дървесното разнообразие.
Пресиленото ползване от горите на региона
датира от хилядолетия. Исторически данни сочат,
че горите на сегашното РУГ - Бургас от древни времена са били подложени на пресилено ползванe.
Това е благоприятствано от географското положение на района, близостта до пазарите на Турция и
Гърция, както и връзката им по воден път през
Черно море.
Друга дейност оказала силно влияние върху
масовото ползване от горите е наличието на медни рудни залежи и развитието на рудодобива още
от римляните. Добре е да се отбележи факта, че
при прокарване на горски път в м.Сгуриите, района на с.Българи, се констатират вековни дъбови
дървета, които са възникнали и понастоящем съществуват върху сгурия - стопена скална маса, която е резултат от римския рудодобив и върху нея
се е формирала почва. За да може да възникне
климаксна екосистема върху такава среда са необходими хилядолетия, което е показателно за начина на ползване на горите в региона [1,2,3].
През последните десетилетия пресиленото
ползване от горите продължава до 1975 г., така

също се констатира и за изминалата 2004 г.
(фиг.1а). Негативните резултати от лесовъдската
дейност се изразяват във формиране на млади насаждения на значителни площи и влошаване на възрастовата структура на горите за сметка на зрелите насаждения, което неминуемо се отразява на
количеството и качеството на ползваната
дървесина. Формираните млади насаждения са създадени чрез възобновителни сечи или чрез
залесяване. Тези дървостои са предимно гъсти и с
голяма пълнота. В процеса на тяхната динамика
на развитие, те се формират като насаждения с
ниска механична устойчивост, недобре развита корона и коренова система.
Ползването на едра строителна дървесина
през 1960 г. достига 174 150 m3, което е с
46 700m3 над предвиденото по лесоустройствен
проект. В резултат на влошената възрастова структура и бързото намаляване на експлоатационните
запаси през 2000 г. добива на едра строителна дървесина достига едва 29 834 m3 (фиг.1б). Ползват
се предимно зрелите и най-достъпни насаждения.
През този период са водени краткосрочно постепенни сечи, а на по-късен етап и постепенно–котловините сечи. Тези сечи постигнаха добър възобновителен ефект, но създадените големи площи
от млади насаждения се оказаха неустойчиви, поради големите гъстоти и не изведените в последствие отгледни мероприятия. Резултат на тази
дейност в бъдеще се очертава перспективата за
добив предимно на средна и дребна дървесина
(фиг.1в и фиг.1г).
Периодът 1960 – 1980 г. е време на усилени
залесявания. Голяма част от тези залесявания се
оказаха неудачни, поради залесяване с иглолистни видове извън ареала на тяхното разпространение и несъобразяване с техните биологичните особености и климатичните дадености на района.
Природата започна да поправя нашите грешки, като голяма част от тях отпаднаха от състава на
горите. Тези, които се залесиха на подходящи
месторастения, все още оцеляват и се вписаха в
облика на района и вече са 17,2 % от дървесните
запаси на РУГ - Бургас. Но веднъж възникнали като резултат на човешка дейност младите насаждения и култури се нуждаят от постоянна лесовъдска
грижа, а закъснелите мероприятия в тях могат да
доведат до сериозни екологични последствия. Тази
дейност е губеща, но тя е инвестиция в бъдещето и
средствата следва да се осигуряват от формираните приходи от гората.
През последните пет години се въведоха нови
механизми при продажбата на дървесина в т.ч.: продажба на дървесина на корен, на отсечен материал,
на прогнозни количества, чрез концесия и продаж-
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Фиг.1.Динамика на ползването на дървесина на територията на РУГ – Бургас за периода 1960-2004 г.: а) – на общото количество;
б) – на едрата строителна дървесина; в) - на средната строителна дървесина; г) – на дребната строителна дървесина
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ба по такси на корен. Резултатите от проведените
продажби на дървесина, както и изготвената краткосрочна прогноза за ползването на дървесина на
територията на РУГ – Бургас в натурални и стойностни показатели са представени на фиг.2.
През периода 2000-2004г. средно е предлагана 403 745 m3 дървесина, средно е договорена 397 649 m3 и средно е добита - 318 327 m3
(фиг.2а). Откъдето следва, че ефективността от отдаване ползване на дървесина, изразено чрез релацията добита/недобита дървесина е в съотноше-

ние 80% : 20%. Трябва да се отбележи, че найслабо изпълнение се установява през 2001 г. - 44 %
недобита дървесина от договорираната, което не е
изключение за дадения регион, а се констатира за
цялата страна. Отдаване ползването на дървесина
през 2004 г. е изпълнено почти на 100 %, като
недобитата дървесина е едва 0,1 %. По отношение на очакваните и получените приходи от продажбата на дървесина се установяват следните
резултати. За периода 2000-2004 г. очакваните приходи възлизат средно на 5 887 345 лв., докато по-
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Фиг.2. Динамика на ползването на дървесина на територията на РУГ–Бургас за 2000-2007 г.: а) –
на предложената, договорената и добита дървесина;
б) – на очакваните и получени приходи от отдаване ползването на дървесина
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лучените приходи са в размер средно на
4 585 742лв., т.е. съотношението реализирни /нереализирани приходи е 75 % : 25 %.
В краткосрочен план до 2007 г. се прогнозира предложената дървесина да се усвоява почти
изцяло в обем на 400 000 m3, а приходите от реализацията на добитата дървесина се предвиждат
към 7 000 000 лв. Посочените цифри трябва да се
приемат единствено като ориентир по отношение
ползването на дървесина, тъй като са получени
единствено въз основа очертаните тенденции на територията на РУГ– Бургас.
В заключение, ефективността от отдаване
ползването на дървесина, което е основна дейност
и най-значимия приход за държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции се влияе от
множество фактори, които често пъти имат политически характер, неадекватно административно
управление, липсваща информация за промененото търсене на пазара, както и контрол върху
дейността. Ето защо някои от извършените структурни реформи в горите се оказаха неефективни
за собственика на гората в случая държавата.
Предизвиканите сътресения доведоха до критично
състояние на отрасъла. Така че са необходими
фундаментални промени, които да гарантират устойчивото стопанисване на горските екосистеми.
В противен случай стопанската дейност може да
се окаже заплаха за околната среда с трайни
последици. Сегашната инфраструктура в горския
отрасъл не може да отговори на изискванията за
многофункционално стопанисване на горите.
Ползването от горите се извършва на басейни. След
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приключването на дейността пътищата не се
подържат. На стръмните терени, каквито са
горските, материалите се наслагват по водоемите
на деретата и реките, което често поражда и ерозия.
Мерките, които се налага да се спазват, с оглед
съхраняване на околната среда, водят до неефективно управление, от гледна точка на икономиката.
Тоест стига се до извода, че евтиното излиза скъпо.
Горите стопанисване от РУГ- Бургас и занапред ще запазят голямото разнообразие от функциите си. Ползването от горите със стопанско предназначение следва да се ограничи до реалните им
възможности, като не се допуска в бъдеще пресилено ползване от тях за сметка на резерватите и
горите със специално предназначение. Не съществува гора, която да няма средообразуващи
функции. В този смисъл бъдещето стопанисване
на горите е необходимо да се извършва съобразно
поставените дългосрочни цели отговарящи на възможностите на хабитата. Нашата дейност следва
да се насочи към увеличаване площта на горите и
подобряване на тяхното видово разнообразие и
продуктивност.
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PRESENT DAY SITUATION AND FUTURE TRENDS OF THE FORESTS OF
THE SOUTH-EAST BULGARIA (THE FORESTRY REGION OF BURGAS)
ACCORDING THE CRITERIA OF SUSTAINABILITY
Grud Popov, Ivaylo Markoff - Forest Research Institute
Daniela Georgieva - University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The management of the forests of the Region of Bourgas has been analyzed with regard of the principal criteria of
sustainability of forestry. The growing stock of the different forest types has been compared to the provisions of the
forest management plans and the real timber harvest for the timber categories (sawn logs, paper logs and piled wood)
and the forestry districts of the region.
On this base, the future trends are traced and improvement possibilities are proposed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ВИСОКОСТЪБЛЕНИ БУКОВИ
НАСАЖДЕНИЯ В РАЙОНА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ЦЕНТРАЛЕН
БАЛКАН” - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Емил Кичуков
Лесотехнически университет - София
В настоящата статия са изследвани възможностите за икономическа оценка на гори в национални паркове,
резервати и защитени местности. Направена е икономическа оценка на подбрани за целта високостъблени букови насаждения на територията на Национален парк “Централен Балкан”, според изискванията на действащата в
страната нормативна уредба. Разгледани и анализирани са възможностите за оценка, както по данни от паркоустройствения проект, така и с пълни таксационни измервания в подбраните за целта пробни площи. На базата на
получените при сравнителния анализ резултати са направени изводи и препоръки по отношение на настоящите
възможности за оценка на гори, действащата нормативна база и са очертани перспективите за развитие на
икономическото оценяване на гори при спазване на критериите за устойчивото развитие. Доказва се и необходимостта от стойностна (парична) оценка на комплекса от блага и услуги за обществото от горите, във връзка с
тяхната обща оценка от гледна точка на новите реалности и политика.
Ключови думи: икономическа оценка на гори, национален парк
Key words: economic assessment of forests, National parks

Увод
Понятието оценка на горите е свързано с определянето на парична стойност, както на отделни
гори и техните съставни части, така и на паричната стойност на земята и израсналото на нея насаждение. Изчисляването на подобна стойност се изисква преди всичко от практическия живот (при
размяна; покупко-продажба; разделяния или събиране на гори; подаряване; завещаване; наследяване; при отчуждаване; при извършване на различни пазарни реформи; при установяване на най- доходен начин за ползване на горски почви и много
други).
Опитът показва, че не е възможно да се приемат едни и същи начини за оценка на всички горски богатства. Гората трябва да се разглежда като
съвкупност от ресурси – почва, дървесен запас,
странични горски продукти, специални свойства.
Сумата от тези оценки може да даде представа за
ценността на гората като единно цяло. На фиг.1.1
е показана схема на комплексната оценка на
гората.
Цел на настоящата статия е да се сравнят резултатите от направена според настоящата нормативна база оценка на избрана част от буковите насаждения на НП “Централен Балкан” по данни от
паркоустройствен проект от 1996г. и по данни, взети
от извършена таксация през месец Юли и Август
на 2003г. Условно е приет турнус на сеч, тъй като
насажденията са в границите на резерват.
Обект и метод на работа
“Централен Балкан” е обявен за национален
парк със заповед N 843 от 31.10.1991г. на МОС с
обща площ 73261.8 ха. В регистрите на IUCN паркът е записан в II категория защитена територия.
Паркът обхваща най-високата част на Цен-

трална Стара планина и включва три части от планинската верига на Балкана: Златишко-Тетевенска
планина (с най-висок връх Вежен 2198 м н.в.),
Троянска планина (с най-висок връх Купена 2169
м н.в.) и Калоферска планина, там е най-високия
връх в Стара планина./вр. Ботев 2/
Той е разположен на територията на пет административни области – Ловеч, Габрово, Стара
Загора, Пловдив и София, в пределите на осем общини – Павел баня, Карлово, Антон, Севлиево,
Априлци, Троян, Тетевен, Пирдоп и землищата на
32 кметства. За целите на управлението на Националния парк той е разделен на седем паркови
участъка, като главното управление е в гр. Габрово.
Релефът е планински и се характеризира с
високо, верижно било и поредица от добре обособени върхове. Голямата разлика в надморските височини (от 645 до 2376 метра) е предпоставка за
обособеното климатично, почвено и биологично
разнообразие. Преобладаващи са наклоните над
30о, като заемат 64% от дървопроизводителните
площи.
Парка попада в Умерено- континенталната
климатична област, Умерено – континенталната и
Преходно – континенталната подобласт.
На територията на НП “Централен балкан” почвеното разнообразие се обуславя от различията в
релефа, геоложката основа, растителността и климатичните условия.
В територията на парка съществуват следните основни типове почви: канелени; кафяви горски;
планински горски; планинско- ливадни и хумуснокарбонатни. В рамките на дървопроизводителната
площ, кафявите горски почви заемат 36957.4 ха
(96.9%) от територията, канелените – 823.4 ха
(2.1%) и планинско горските – 366. 4 ха (1.0%).
Кафяви горски почви са представени са от трите
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Фигура1.1.
основни типа: кафяви горски тъмни, кафяви горски
преходни и кафяви горски светли.
Флората на НПЦБ е представена от около
1982 вида висши растения при 2000-2050 за
Средна Стара планина и 3500 – 3650 за България.
Те се отнасят към 110 семейства.
Специфичната особеност на Средна Стара
планина, респективно на парка е , че поясността
на северните и южните склонове не е еднакво ясно
изразена. По северните склонове поясите са поясни и по-широки, горната граница на гората е повисока, а буковия пояс започва при по-малка надморска височина и с малки изключения заема и

най-ниските терени на парка. Южните склонове са
в значителна степен обезлесенни, горната граница
на гората е силно снижена, буковия пояс започва
по-високо, а в най-ниските терени на парка доминират горунови и габърови гори. На мястото на унищожените гори вторично са се развили съобщества на келяв габър и на по-ксерофилни тревисти
видове, които са силно деградирали. Преобладаваща част от насажденията са букови високостъблени.
Обект на икономическо оценяване са специално подбрана представителна част от високостъблените букови насаждения в парка.
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При таксиране на дървостоя е използван метода на пробните площи, поради голямата площ на
разглежданите насаждения, голямата надморска височина и големия наклон.
Клупирането в пробните площи е извършено
с клупа на височина 1,30м по степени на дебелина през 2 см и по признак на годност (годни и
негодни). Наклона и височините на дърветата са
измерени с висотомер тип “”Silva”.
Останалата част от информацията, използвана за оценка на буковите насаждения е взета от
паркоустройствен проект, изготвен от “Агролеспроект” през 1996г.
За кубиране и сортиментиране е използвана
Обемно – сортиментна таблица за високостъблен
бук № 2.2.2 от СДБ, а също и таблицата за определяне на височинен разред, таблица за бонитет и
разтежни таблици.
Изчислителните работи за определяне на
стойността на приходите, разходите и стойността
на материала са извършени съгласно изискванията на Наредбата за определяне на базисни цени,
цени за изключените площи и учредяване право на
ползване и сервитути върху гори и земи от горския
фонд, приета с Постановление № 252 на Министерски съвет от 06.11.2003 г. (Държавен в-к,
брой 101/ 2003 г.)
Стойността на наличните дървостой към момента на оценката е получена след определяне на
сегашната стойност на дървесината (а) и стойността на дървостоя в турнусна възраст ”Аu” (само за
дървостои не достигнали турнусна възраст), като
от приходите от продажбата на дървесина по пазарни цени са приспаднати разходите за добиването й (разходите за сеч и първична обработка и извоз на дървесина). Стойността на дървостоя в турнусна възраст е използвана за изчисляване на очакваемата стойност на насаждението (е) в съответствие с изискванията на Наредбата по формулата
на Блуме:
е= Au x f + c x (1 – f), където:

- Аu е доходът в турнусна възраст;
- f е фактор на възрастта;
- с са разходите за създаване.
Настоящата стойност на насаждението (НСН),
представлява сума от определените стойности по
елементи (дървесни видове), като от сегашната и
очакваемата му стойност е приета по-голямата.
Резултати
Резултатите от стойностната оценка на насажденията в избраните за целта експериментални площи са представени в таблица 1. Определените
стойности се отнасят за 1 ха. от насажденията, за
да има сравнимост на резултатите.
От таблицата се вижда, че разликата в стойността на един хектар не е постоянна и варира от 4
699.47лв. до 24 681.99 лв. Причини затова са:
• Паркоустройствения проект е от 1996г, тоест разликата в години от измерванията тогава и
извършената за оценката таксация е 7г.
• Значителна разлика на основните таксационни показатели от паркоустройствения проект и
извършената за оценката таксация. /табл. 2/
Основно разликата идва от това, че стъбления запасът /според сегашната таксация/ на насажденията е в значителна степен по-голям от данните
по проекта.
Крайната оценка на едно насаждение е сума
от стойността на дървостоя и стойността на земята.
Но като цяло стойността на земята участва със
средно 7% в крайната калкулация./Таблица 3/.
Следователно цялостната оценка зависи главно от
запаса на насаждението и сортиментната
структура. С увеличаване на запаса се увеличава
стойността на насаждението./Диаграма 1/.
В изчисленията не се забеляза зависимост от
възрастта и крайната стойност на насажденията.
Това може да се дължи на факта, че всички насаждения са рановъзрастни, а за възраст в калкулацията са използвани данните от паркоустройствения
проект.

Таблица 1

Оценка на 1ха в лева по данни от:
№ НАСАЖДЕНИЯ

1
2
3
4
5
6

156а
158б
70в
171б
166в
164з

Настоящи
Измервания
34083.23
23936.86
22800.51
39303.41
17978.55
35954.98

Разлика
(лв.)

Паркоустройствен
проект
13451.22
18466.67
18101.04
14621.42
12587.36
16459.10

20632.01
5470.19
4699.47
24681.99
5391.19
19495.88
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Таблица 2

Таксациони показатели
Бонитет
Dср
Нср
Пълнота

от сегашни данни
от паркоустройствен проект
от сегашни данни
от паркоустройствен проект
от сегашни данни
от паркоустройствен проект
от сегашни данни
от паркоустройствен проект

156а
II
III
44
34
28.4
23
1.2
0.7

Насаждения
70в 171б
166в 164з
III
II
III
II
II
III
III
II
40
26
46
40
50
38
34
42
34
42
23.5
18
27.4
26.7
30.4
25
24
25
21.8
27
0.9
1.2
1
0.7
1
0.8
0.9
0.7
0.6
0.7

158б
III
III

Като слаба страна на оценките при използвае, че 1ха. гора в зависимост от видовия състав,
нето на настоящата нормативна уредба може да
бонитета и възрастта ежегодно отделя 2-5t. кислосе спомене, че не се оценяват средозащитните и
род и поглъща 2.8-6.5t въглероден двуокис. Найрекреационни функции на насажденията .Става въпактивни в това отношение са средновъзрастните
рос за реликтни растения, животни и за резервати,
насаждения – 1ха. гора за един час поглъща изцячиято загуба не може да бъде компенсирана.
ло въглеродния двуокис, които се издишва за това
Ценността на такива обекти е безкрайно голяма,
време от 200 души. Рекреационните функци споно тя не може да бъде оценена парично. Установено
Таблица 3

Насаждения
156а
158б
70в
171б
166в
164з

Обща
Стойност
На 1 ха.
34083.3
23936
22800.5
39303.4
17892.65
35954.9

Стойност в лева за 1ха на
Дървостой
земя
лева
%
лева
32163.3
94.37
1920
21920
91.58
2016
20688.5
90.74
2112
37686.4
95.89
1617
16174.65
90.40
1718
34034.9
94.66
1920
среден%
92.94 среден%

%
5.63
8.42
9.26
4.11
9.60
5.34
7.06

Диаграма 2 Промяна на крайната стойност на 1ха, спрямо запаса на 1ха.
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собствуват за укрепване на здравето и самочувствието на хората, за повишаване на тяхната работоспособност и др. В свое обзорно изследване,
обобщавайки световния опит Nilsson, S. (1992)
предлага стойността на другите използваеми и неизползваеми стойности за горските ресурси да се
определя на база на директно използваемата
стойност на дървесината посредством система от
преводни коефициенти (8). Общата стойност на другите стоки и услуги, който гората предоставя на
обществото, според изчисленията на Nilsson, S. е
около 5 пъти по-висока от стойността на
дървесината. Според Linden van der и Oosterhuis
(1988) тези стойности, включително и наследствените са повече от 25 пъти по-големи от стойността
на дървесината (7).
В нашия случай, правейки оценка на гори в
границите на Национален парк със световно значение би трябвало да се придържаме към последните предложения в това направление. Ясно е, че в
случая запазването на горските екосистеми, наследяването и бъдещите функции ще имат приоритетно значение. Дори ако приемем, че средно 15
пъти тези непазарни стойности превишават
стойността на дървесината, то разликите между
определените от нас стойности за оценяваните букови гори, по данни от преки таксационни измервания и от паркоустройствения проект, ще варират
между 70000 и 370000 лева на хектар в полза на
преките измервания.
Заключение
Съгласно казаното дотук може да се заключи, че при евентуална нужда за икономическа оценка на гори от особенна важност за обществото (главно когато са съставени от дозряващи, зрели или
презрели насаждения), трябва да се извършат всички
необходими таксационни измервания. Това се налага особенно в случаите, когато лесоустройстве-

ния /респ. паркоустройствения / проект за тези гори е изготвен преди повече от 5 години от датата
на оценката. Получените разлики от над 35000 Евро
на 1 ха горска площ между извършените оценки
по проектни данни и с преки измервания, при отчитане на всички функции на горските екосистеми,
показват ясно необходимостта от въвеждане на поточни, бързи и ефективни методи за таксиране на
горите в тези райони. Наложителни са и скорошни
промени в нормативната уредба по отношение на
оценка на горите в защитени местности, паркове и
резервати.
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ECONOMIC EVALUATION OF BEECH FORESTS IN THE NATIONAL PARK
“CENTRAL BALKAN” - POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES
Emil Kitchoukov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the present article the opportunities for economic assessment of forests in the National parks are examined. The
economic evaluation of beech forests (Fagus silvatica) in experimental sites in the National park “Central Balkan” have
been completed, according to the requirements. Observed and analyzed are possibilities for evaluation as of the date of
the established project so the full taxation dimensions in the tested areas. On the base of the results in the comparative
analysis are prepared conclusion and the recommendation according to the new opportunities and perspectives for the
development of the economic evaluation of forests, according the criteria on the stable development. It’s proved the
necessity of total evaluation of the complex of forest goods and services to the population, connected with the
complex evaluation from the new point to new realities and policy.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ОЦЕНКА НА СТРУКТУРНИЯ ФАКТОР ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ
ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1994Г. – 2003 Г.
Иван Йовков, Христина Дойчинова
Лесотехнически университет - София
В икиномическата и социалната сфери интерес представлява измерването на неравномерността на структурите
т. е. отклонението им от една условна - еталонна равномерна структура. В основата на настоящото изследване
стои методът за измерване на структурни различия на Лоренц – Джини. Той се основава на кривата на Лоренц и
средната разлика на Джини. В разработката е представено изследване на неравномерността на структурата на
относителния дял на годишния добив на дървесина по класове – едра, средна, дребна и дърва, спрямо доходите,
получени от нея за периода 1994г. – 2003г. Изследването е насочено към ползваната от държавния горски фонд
годишно иглолистна и широколистна дървесина .
Ключови думи: структурен анализ, дървесина, доходи
Key words: structural analysis, wood, income

По данни от Националната горска стратегия и
политика, около 95% от доходите от горските територии на Република България се формират от
дърводобив. Като основен източник на доходи в горското стопанство, той е предмет на настоящото
изследване. Всички данни, които са използвани в
разработката са взети от официалната база данни
на Националното управление по горите. В основата на изследването стои съотношението на цените

на основните категории иглолистна и широколистна дървесина, която се добива на територията на
страната, спрямо относителния дял на количествата такава, добивана годишно. През изследвания период - от 1994г. до 2003г. на територията на държавния горски фонд на страната са добити 40 388
767 м3 дървесина (Таблица 1). Доходите, получени от тази дейност възлизат на 493 448 799 долара (Таблица 1).

Таблица 1. Общ годишен добив на дървесина в държавния горски фонд и приходи от дейността

Година

Количество добита
Стойност в долари
дървесина в плътни м3

1994

3 849 343

47 067 631

1995

3 795 070

73 475 268

1996

4 707 913

52 929 966

1997

4 708 569

55 373 538

1998

4 464 094

70 119 502

1999

4 170 893

72 179 791

2000

3 732 643

28 666 666

2001

2 926 580

22 273 094

2002

3 509 905

26 277 972

2003

4 523 757

45 085 371

Общо

40 388 767

493 448 799

Делът на иглолистната дървесина през периода е приблизително 30% от общия годишен добив.
Характерна особеност за периода е че той може
да се раздели на два подпериода: от 1994г. до
1999г. и от 2000г. до 2003г. Това условно подразделяне произтича от смяната на нормативната
уредба и следователно на начинът за реализация
на дървесината. След влизане в сила на Инструкция
№33 за условията и реда за ползването и продажбата на дървесина от горите чрез търг, конкурс и

преговори с потенциален ползвател (от 06. 12.
1999г. в сила до 18. 11. 2001г), след което отменена и заменена с Инструкция №36, обн. ДВ бр.
98 от 16. 11. 2001г., разходите и приходите в горското стопанство добиват друг характер. С отпадането на разходите за добив на дървесина, (тъй като ползването се отдава на корен чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател) разходите за ползване загубват своя производствен
характер. Цените, по които се сключват сделките
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за ползване също загубват характера си на производствени цени (от себестойностен тип) и се трансформират в пазарни.
Освен с непрекъсната промяна в нормативната уредба, икономиката на горският сектор през
изследвания период функционира периодично в условия на хиперинфлация. Съвсем естествено през
тези периоди рязко намалява покупателната способност на една част от населението. Върху неговата покупателна сила се отразява деноминацията
на лева, въвеждането на валутен борд, висока безработица – 20,5% за 1994г. (www.undp.bg) и
13,7% за 2003г., (www.dnevnic.bg/europa). Всички
тези икономически условия, в крайна сметка се отразяват върху структурата и динамиката на развитието на горския сектор. Структурните промени и
особено тези, които са свързани с ползването на
дървесина и доходите, стават толкова значими, за
да се постави вече въпроса за икономическата
оценка на структурния фактор върху динамиката и
качеството на растежа. Възниква примерно следния въпрос: Ако се приеме, че структурата на
годишният и общият за изследвания период лесосечен фонд е във функция от природните дадености и състоянието на горите, то може ли да се
твърди, че управляващата горския сектор система е съумяла да извлече максимални доходи чрез
приетия от нея механизъм за ползване?
За нуждите на настоящото изследване на дървесината по класове: едра, средна и дребна строителна и дърва спрямо доходите, получавани от нея
е използван един от методите за структурен статистически анализ. Такъв тип анализи се използват,
когато възниква необходимост да се проникне в
структурата на определени явления от действителността. Структурният статистически анализ измерва структурните различия. Важен негов аспект е,
че измерването на различията между структурите
става в статично състояние (в определен момент
или период). Следваща важна стъпка от анализа е
измерването на неравномерността на структурите
т. е. отклонението им от една еталонна равномерна структура. Под равномерна структура обикновено се разбира тази, чиито отделни части имат
еднакви относителни дялове. С нея се сравнява реалната структура, за да се измери и оцени нейната неравномерност. За целите на това изследване,
т. е. да бъде оценена структурата на годишния добив от дървесина в натурално изражение спрямо
доходите получени от нея, еталонната структура
която теорията препоръчва за равномерна би била
от 25% за всеки от четирите класа. Такъв тип разпределение не би имал ролята на гранична стойност.
Този факт произтича от уникалността на горските
екосистеми като природен ресурс. Логично е, че

гората не може да произвежда годишно по 25%
натурален обем от всеки клас дървесина. От друга
страна годишният добив, който се осъществява на
територията на горския фонд на страната не се съобразява само с икономическата полза от горите.
Затова за реална структура в натурално изражение в случая може да се приеме тази, която е получена като резултат от изпълнението на мероприятията по Лесоустройствените проекти. Структурата на маркираният и приет от компетентен
държавен орган лесосечен фонд за съответната
година съобразен, както с екологията на гората,
така и с икономическите възможности на отделните насаждения, дървесни видове и видове гори
ние приемаме за еталонен в това изследване.
Същевременно внасяме известни корекции в него
произтичащи от реалното ползване за съответната
година. При оценка на структурите една спрямо
друга, необходимо условие е те да са едномерни
т. е. да имат еднакъв брой елементи. Сравнявайки
структурите се установява неравномерността на
втората по отношение на първата. За изследвания
от такъв тип са разработени редица методи. За настоящото изследване ние потърсихме метод, който
да има възможност за графичен израз. Такива възможности дава методът за изчисляване на коефициента на неравномерност на Лоренц – Джини.
Визуализацията на резултатите “дава нагледна
представа за хода на протичащите процеси”
(Йовков, И., 1988). Ето защо ние се спираме на
него като на един от най-подходящите варианти за
настоящото изследване. Моделът се състои от крива на Лоренц (Фигура 1) и средна разлика Джини.
Кривата на Лоренц представлява линейна диаграма разположена в поле с квадратна форма.
На абсцисната ос се съставя скала, по която
се нанасят кумулативните относителни дялове на
получените годишни доходи по класове дървесина,
1
кумулативен дял на добива
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Фигура 1. Крива на Лоренц
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а по ординатата – кумулативните относителни дялове на годишния добив също по класове дървесина (Фигура 1). Нанасяйки данните за всяка от десетте изследвани години, ние можем да наблюдаваме динамиката на неравномерността в структурата през различните периоди. При пълна сравнителна равномерност т. е. съвпадение на двете
скали, линията която ще се получи ще съвпадне с
диагонала на квадрата, свързващ долния ляв ъгъл
с горния десен ъгъл. При неравномерност между
кумулативните дялове ще има разлика. Тогава ще
се получи крива, която малко или много (в зависимост от степента на неравномерност) ще се отклонява от диагонала т. е. от линията на равномерността (споменатия по-горе диагонал). Площта, затворена между диагонала и кривата на неравномерност ще се изменя при изменение на неравномерността. Тя се нарича концентрационна площ (S1)
(Фигура 1). Колкото по-голяма площ е затворена
между кривата и диагонала, толкова неравномерността е по-голяма. Като коефициент на неравномерност тук може да се запише:
Формула 1
Gr =

,

(Гатев, К. 1995)

където Gr е коефициентът на неравномерност;
S – площ на триъгълника;
S1 – концентрационна площ;
S2 – неконцентрационна площ;
Ако се приеме, че площта на квадрата, в който е разположена диаграмата е равна на 1, то лицето на триъгълника, образуван при спускането на
диагонала е: S =1/2, следователно:
Формула 2
(Гатев, К., 1995)
При пълна равномерност Gr ще бъде равен
на 0. При неравномерност (концентрация) той ще
е по-голям от 0 и теоретична горна граница = 1
(0 Gr 1). В крайна сметка проблемът се свежда
до изчисляването на S2 (неконцентрационна площ).
В разработката се използва именно този метод на
кумулативните дялове на ci и cj (които са всъщност
координатите по абсцисата и ординатата) отговарят съответни точки в диаграмата на Лоренц и
кривата, която съединява тези точки е кривата на
неравномерността. Ако всеки две съседни получени точки се съединят с прави, то ще се получат
трапеци, чиито сбор от лица ще даде S2. Основата
на всеки трапец е съответно относителния дял vi, а
на страните съответстват кумулативните дялове cj.
Тъй като лицето на всеки трапец се намира като
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произведение от основата и полусбора на двете му
страни, сборът на лицата на всички трапеци ще
бъде:
Формула 3
(Гатев, К., 1995)
При заместване на лицето във Формула 2.
следва:
Формула 4
(Гатев, К., 1995)
На първо място в Диаграма 1 от разработката могат да се видят резултатите от прилагането
на кривата на Лоренц за определяне на неравномерността в структурата на доходите от дървесина,
спрямо добиваните количества от нея по класове.
Получените криви са десет на брой, колкото са и
годините в изследването. В диаграмата са заложени данни за годишния добив на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове на територията на държавния горски фонд на страната.
Държавният горски фонд представлява 85,93% от
общата площ на горите на територията на страната (по данни от годишният отчетен доклад на
Националното управление по горите за 2001г.). В
началото на изследвания период – в годините от
1994г. до края на 1997г. всички гори са държавна
собственост. В следващите няколко години започват процедури по реституция на част от горските
имоти и всъщност дърводобив от недържавни гори
в по-голям мащаб се извършва едва през последните една, две години, но той не се включва в разработката и не е предмет на настоящото изследване.
В Диаграма 1 може да се види, че годината
със структура, най-близка до равномерната е 1999г.
Като цяло, процесът на движение на кривите се разделя на две в унисон със споменатото в началото
подразделяне на два подпериода. Това се забелязва по-силно при иглолистната дървесина. В
Таблица2 и Диаграми 2, 3, и 4 може да се види
динамиката на коефициентът на неравномерност
на Джини, в подкрепа на данните от Диаграма 1,
на която са нанесени кривите на неравномерност
на Лоренц.
Най-висок доход от дърводобив през периода
се наблюдава през 1995г. – 73 475 268 долара
(Таблица 1). Важно е да се отбележи, че това не е
годината с най-голямо количество добита
дървесина, напротив през тази година са добити –
3 795 070 м3 (Таблица 1) – един от ниските годишни добиви през периода. На следващо място
по доход са 1998г. и 1999г. През тях са добити
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Диаграма 1. Динамика на кривата на неравномерност на Лоренц за годишния добив на дървесина
спрямо доходите получени от нея за периода 1994 г. – 2003 г.

Таблица 2. Коефициенти на неравномерност на Джини на доходът от дървесина спрямо добиваните
количества за периода 1994 г. – 2003 г.

Година

Коефициент на
неравномерност при
шир. дървесина

Коефициент на
неравномерност при
игл. дървесина

Коефициент на
неравномерност
общо

1994

0.293

0.296

0.343

1995

0.313

0.319

0.364

1996

0.308

0.292

0.364

1997

0.299

0.300

0.338

1998

0.223

0.278

0.278

1999

0.203

0.273

0.265

2000

0.344

0.437

0.417

2001

0.354

0.444

0.418

2002

0.347

0.458

0.409

2003

0.28

0.429

0.367
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Диаграма 2. Динамика на коефициента на неравномерност на Джини при иглолистната дървесина
за периода 1994 г. 2003 г.
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Диаграма 3. Динамика на коефициента на неравномерност на Джини при широколистната дървесина за периода 1994 г. - 2003 г.
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Диаграма 4. Динамика на коефициента на неравномерност на Джини за целия годишен добив на
дървесина от държавния горски фонд за периода 1994 г. - 2003 г.
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съответно по 4 464 094 м3 и 4 170 893 м3 дърведървесина за гореспоменатите две години. Те възсина от горския фонд на страната. Чрез използвализат на 0.223 за 1998г. и 0.203 за 1999г.
не на структурният статистически анализ в разраАнализът показва, че през гореспоменатите годиботката е направен опит да се уловят и анализират
ни делът на дървата е съответно 55,25% и 55.91%
онези фактори, които влияят върху динамиката на
от общия добив от дървесина (Таблица 3).
неравномерността по отношение на цените спряЕдрата строителна дървесина е в рамките –
мо количествата добивана дървесина. 1998г. и
20.8% за 1998г. и 19.92% за 1999г. Средната и
1999г. са годините, при които се получава найдребната са съответно 18.28% и 6.39% за 1998г.
нисък коефициент на неравномерност. Този коефии 18.14% и 6.03% от общия годишен добив за
циент е съответно 0.278 и 0.265 общо за целия
1999г. (Таблица 3). Това разпределение на отногодишен добив, а за иглолистната дървесина е
сителният дял на дървесината по категории, не е
0.278 и 0.273 (Таблица 2). Най-ниските стойности,
най-оптимално през периода. Годините 1994г. и
получени при изчисляването на коефициента на
1995г. са с по-равномерно разпределение – делът
Джини в изследването, са тези за широколистната
Таблица 3. Относителен дял на добитата дървесина по класове и дървесни видове през периода
1994 г. – 2003 г.

година
1994г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

едра
средна
дребна
дърва
относителен дял в % относителен дял в % относителен дял в %
относителен дял в %
общо ИДВ ШДВ общо ИДВ ШДВ общо ИДВ ШДВ общо ИДВ ШДВ
20.51
9.89 10.62 20.10
9.89 10.21
8.01 4.21
3.80 51.38 4.66 46.72
20.15
9.42 10.73 21.01 10.81 10.20
8.59 5.42
3.16 50.25 4.09 46.16
16.91
8.22
8.70 16.70
8.79
7.91
7.67 5.11
2.57 58.72 4.42 54.30
18.54
9.40
9.14 18.17
8.85
9.32
7.21 4.58
2.63 56.08 5.12 50.96
20.08 11.16
8.92 18.28
9.79
8.49
6.39 3.86
2.53 55.25 5.89 49.36
19.92 11.06
8.86 18.14
9.51
8.63
6.03 3.55
2.48 55.91 6.97 48.94
19.69 10.17
9.51 17.15
9.46
7.69
5.19 3.50
1.70 57.97 8.41 49.56
20.76 10.56 10.20 17.65 10.49
7.16
4.33 2.81
1.51 57.26 9.61 47.65
19.81
9.58 10.23 17.58 10.20
7.38
3.94 2.55
1.39 58.67 8.89 49.78
18.53
9.95
8.58 17.99 11.11
6.87
4.45 3.25
1.20 59.03 8.08 50.95

Таблица 4. Средни годишни цени на основните класове иглолистна и широколистна дървесина за
периода 1994 г. – 2003 г. в доларов еквивалент за един кубически метър

ОБЩО
Иглолистна
Едра
Средна
Дребна
Дърва
Широколистна
Едра
Средна
Дребна
Дърва

1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.
12.85 19.77 12.01 12.55 16.54 18.26
7.67
7.61
7.49
9.97
18.86 30.27 19.02 18.01 22.02 24.46 11.05 10.31
9.79
13.55
32.28 54.97 33.95 31.87 36.79 40.49 24.58 23.20 22.57 30.35
14.77 24.03 15.80 14.19 17.41 20.64
6.87
6.60
6.51
8.71
9.05
13.04 11.52
9.75
11.47 13.54
4.28
4.58
3.84
4.73
3.65
8.24
6.49
6.72
9.02
10.28
2.38
1.96
1.58
3.11
10.66 15.73
9.23
10.23 13.88 15.12
6.11
6.25
6.43
8.25
25.60 38.14 27.30 31.77 36.89 38.71 20.37 19.50 20.00 24.71
10.66 16.86 12.82 11.85 13.52 14.67
5.20
5.96
6.44
8.61
8.68
13.47
8.93
9.00
11.79 13.37
3.79
4.02
3.93
5.32
6.32
8.80
5.71
6.82
10.58 12.03
3.68
3.61
3.75
5.59

на дървата при тях е с около 5% по-нисък, дребната строителна дървесина е с около 2% по-висока.
Би следвало от тази гледна точка тези години да се
окажат по-близки до равновесната структура, но както вече бе отбелязано изследването на неравномерността в структурите е спрямо доходът, получен

от съответната категория дървесина. В Таблица 4,
където са показани цените на основните категории
дървесина, по които е осъществявана реализацията й може да се види, че през 1994г. цената на
широколистните дърва възлиза на 3.65 долара за
един м3 (Таблица 4) или приблизително половина-

Оценка на структурния фактор върху доходите от ...

та от годишния добив на дървесина за периода е
реализиран по тази цена.
Подобни цени на дървата могат да се наблюдават през периода след 2000г., когато дървесината се отдава на корен чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател. Около 1 милион м3
е дървесината, която се предоставя на населението за собствени нужди на корен. До месец август
2004г. цената, по която се предоставяше тази дървесина беше 3 лв./м3. През почти целия период на
изследване тя остава константна величина за разлика от другите алтернативни методи за отопление,
чиито цени непрекъснато нарастват. Този факт увеличава натиска върху дърводобива именно там, където количествата трябва да бъдат редуцирани. По
такъв начин се увеличава неравномерността в структурата на дървесината спрямо дохода, въпреки че
разпределението на количествата по категории за
1994г. и 1995г. е сравнително най-равномерно.
Друга особеност, влияеща върху високия коефициент на неравномерност за 1995г. е високата цена, по която се реализира едрата иглолистна
строителна дървесина през годината. Тази цена не
се повтаря през нито една от останалите години от
изследването. Тя възлиза на 54.97 долара за един
м3 (Таблица 4). 9.42% от общия добив за 1995г. е
от едра иглолистна дървесина. Този добив носи
26.20% от дохода за годината. През останалите
години от изследването едрата дървесина се реализира на цени от 22.57 до 40.49 долара за м3
през 1999г. (Таблица 4). Необходимо е да се отбележи обаче, че едрата дървесина е най-ценната категория дървесина и тя трябва да се реализира на
подобаваща цена. Необходими са около 100 – 120
години, при добри условия на месторастене, за да
се добие едра строителна дървесина. Така че тук
по-скоро стои въпроса, свързан не с високата цена
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на едрата дървесина, а с прекалено ниската цена,
по която се реализират останалите категории
дървесина.
На следващо място, фактор за увеличаване
на коефициента на неравномерност на Джини е прекалено ниския обем дребна дървесина, която се
добива. През изследвания период средно 5.78% от
годишния добив на дървесина принадлежи в категорията дребна строителна. Тенденцията в количествата е намаляваща – през 1994г. дребната дървесина е 8.39% от общия добив, а през 2002г. тя
възлиза на 3.94% (Таблица 3). Само 1.2% от общия добив на широколистна дървесина през 2003г.
е дребна. Този проблем, свързан с ниския добив от
гореспоменатата категория дървесина, произтича
не от липсата на средна и дребна дървесина в гората – напротив това е една от категориите, найшироко застъпени в горските екосистеми. По-голямата част от дървесината, добивана при отгледни и санитарни сечи е именно средна и дребна.
Малкият добив от дребна дървесина произлиза от
факта, че цената на суровината е прекалено ниска.
Тя се формира в резултат на слабото търсене на
този вид продукт. Преработвателните мощности,
изградени в нашата страна още през годините на
централизираната планова икономика са предимно за преработка на едра дървесина. Предприятията
за преработка на средна и дребна строителна дървесина на територията на страната на настоящия
етап са много малко. Основното предназначение
на средната и дребна строителна дървесина е за
преработка и получаване на плочи и целулоза. По
данни от НУГ за периода 1994г. – 1999г. средно
годишно 22.55% от общия добив на дървесина се
преработва за плочи и целулоза (Таблица 5). Това
е почти 40 % от добива на средна строителна
дървесина, почти цялото количество дребна стро-

Таблица 5. Добив на технологична дървесина за периода 1994 г. – 1999 г. в м3 по категории

Година
1994
Показател
Вид технологична дъвесина
ЗА ПЛОЧИ в т. ч.
От средна дървесина
От дребна дървесина
От дърва
ЗА ЦЕЛУЛОЗА в т. ч.
От средна дървесина
От дребна дървесина
От дърва
ОБЩО
Процент от общия годишен
дърводобив

1995

1996

1997

1998

1999

758 748

914 338

302 329
102 127
27 550
172 352
703 720
361 525
223 915
118 280
1 006 049

282 535
113 134
30 144
139 257
690 825
371 376
200 604
118 845
973 360

414 460
174 492
55 909
184 059
567 436
301 379
147 632
118 425
981 896

406 322
189 776
54 144
162 402
541 811
276 190
145 342
120 279
948 133

20.39

24.53

22.24

21.54

22.87

23.70
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ителна дървесина и около 10% от обема на дървата (Таблица 5). За дърводобивните предприятия е
нерентабилно да добиват такъв тип дървесина, поради сравнително високите разходи за добив защото добитата продукция е в малки количества. И
когато и търсенето е понижено, цената ниска, естествено е добиваните количества да са малки.
След направения анализ на резултатите се
оформят следните изводи и констатации:
• Първо: През изследвания 10 годишен период нямаме основания да твърдим, че е следвана
целево-рационална структурна политика по отношение ползването на дървесина в натурално и
стойностно изражение. Особено голямо е различието в структурата на доходите спрямо тази на обема на ползването в натурално изражение след
1999г. Отклонението между двете структури в порядъка на около 43% - 46% през този период свидетелства не само за едно не добро управление на
лесоползването, но и за неизползване пазарния механизъм с неговите пазарни цени за извличане на
повече доходи за държавата, която владее около
85% от горите.
• Второ: Висок е относителният дял на “дървата” в общата структура на ползването на дървесина от горите. През отделните години на изследвания период те заемат между 50% и 59% от добитото количество. Такъв тип потребление ориентирано към енергийни нужди връща България 100
години назад.
• Трето: Почти изравнената пазарна стойност
на дървата с тази на дребната строителна дървесина и малкият й марж със средната строителна
дървесина изкривява пазарният механизъм. За дърводобивниците икономически става по-изгодно да
превръщат двете категории строителна дървесина
в дърва за горене, чиято пазарна стойност у крайния
потребител е от 5 до 8 пъти по-висока от производствените им разходи.
• Четвърто: Едрата строителна дървесина участва с около 20% в структурата на лесоползването.
Цената й с известни колебания се движи между 25

-30 долара/м3 за иглолистните и 20–25 долара/м3
за широколистните. Добиваните количества едра
дървесина е необходимо да се оползотворяват и
реализират подобаващо като за такава ценна суровина, каквато те са, а не от тях да се получават
дърва за горене и по този начин да не се извлича
максимална изгода от тях.
• Пето: След 1999г. не се води отчет за добива на дървесина за технологични цели (производство на дървесни плочи и целулоза). С липсата на
такава отчетност се губи информацията за крупните потребители на дървесина ( над 25 000 м3
годишно). Такива производители в България са:
“Лесопласт”, “Свилоза” – Свищов, “Кроношпан” –
Бургас, Заводът за целулоза в Стамболийски и др.
Това не дава възможност да се формира бъдеща
политика за технологично оползотворяване на малоценната дървесина и превръщането й в крайни
продукти с високи стойности на пазара. Като се
има предвид, че нашта страна е в състояние да
осигури допълнително около 2,5 млн. м3 дървесина за технологични нужди[5] , този проблем изпъква с още по-голяма сила за решения, които ще касаят евентуални бъдещи стратегически дървопреработватели – наши и чужди.
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ANALYSIS OF THE UNEVENNESS OF THE STRUCTURE OF THE
CATEGORIES OF TIMBER ACCORDING TO THE RECEIVED INCOME FOR
THE PERIOD OF 1994 – 2003.
Ivan Yovkov, Hristina Doichinova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The basis of this investigation analysis is the Lorentz - Gini unevenness coefficient. It presents a research of the
structure unevenness of the annual wood production – round wood and fuel wood; according to the received income.
The research period includes 10 years - 1994 – 2003. The paper explores the total annual extraction of timber from
public forest fund. It analyses the quantities and the income of coniferous and deciduous trees, distributed by categories.
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ПАРИЧНИ ОБЕМНИ И СОРТИМЕНТНИ ТАБЛИЦИ
Ивайло Марков - Институт за гората
Даниела Георгиева - Лесотехнически университет - София
Някои разпоредби на Наредбата за оценка на горите (с точно название Наредба за определяне на базисни
цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския
фонд, наричана за краткост Наредбата) позволяват използуването на парични сортиментни таблици. В настоящата работа се разглеждат принципите за съставяне на такива таблици и тяхното приложение.
Ключови думи: оценка на горите, сортиментни таблици.
Key words – valuation of forests, timber sorts

Цел и задачи
В последните години оценката на горите намери широко приложение при различни поводи –
покупко-продажба, изключване на гори и горски земи от горския фонд, учредяване право на ползване
и сервитути. Възникна обхватна нормативна уредба и справочна литература [1,2,4].
Въпреки неколкократното прередактиране на
нормативната уредба, оценката на горите си остава сложна процедура, поради голямото разнообразие на обектите за оценка [3,7,9]. По отношение
ценообразуването на земята, сложността не е толкова голяма, което позволява стойността на горската земя да се изрази в таблична форма. При насажденията обаче въпросът се комплицира както
от разнородния им състав и строеж, така и от разнообразните условия за сеч и извоз. Когато обаче
обект на оценка са отделно стоящи дървета, наредбата допуска пренебрегване на добивните
разходи. (Виж [5], чл.8, ал.5.). В тези случаи могат
да се използват парични таблици. По този начин
значително се облекчава работата на експертоценителя.
Паричните таблици могат да намерят приложение и в други случаи, когато добивните разходи
са неизвестни или нямат значение. Добивните разходи могат да се пренебрегнат при отделностоящите дървета, които обикновено имат достъпно местоположение и се добиват и транспортират с личен
труд на собственика. Трябва да се отбележи, че
отделностоящи са разположените в селскостопанските земи единични или на малки групи дървета с
площ под 1 dka.
Цел на настоящата разработка е да се разгледат и анализират принципите за съставяне на парични таблици и тяхното приложение при оценката
на отделно стоящи дървета, съгласно условията и
реда на приетата Наредба и извън тях.
По своята същност паричните таблици представляват обемни или сортиментни таблици в
стойностно изражение. От паричните таблици за всяка степен на дебелина може да се определи обе-

мът на стъблото, цената на дървесината по категории дървесина, цената на цялото стъбло, както и
средно-претеглената цена на 1 куб.м обезличена
дървесина.
С други думи, когато има разработени такива
парични таблици за различните дървесни видове,
може да се подходи унифицирано при оценката на
отделно стоящите дървета. При промяна на базисните цени в Наредбата за оценка, следва да се актуализират и паричните таблици.
Изготвяне на паричните таблици
При съставянето на паричните таблици като
количествена основа се използва сортиментната
структура от обемно-сортиментните таблици за различните дървесни видове при съответните височинни разреди и базисните цени по категории дървесина за дадения дървесен вид. С други думи, цената на дървесината за отделните категории
дървесина, може да се представи по следния начин:

′
Pi j = Qi j . Pi ,

(1)

където Pij ′ е цената на i-та категория дървесина при степен на дебелина j за дадения дървесен
вид, лв.;
i е категорията дървесина (i = 1 до 4, едра,
средна, дребна строителна дървесина и дърва

Qi j - количеството от i-та категория дървесина
при степен на дебелина j, според определения
височинен разред за дървесния вид, m3;

Pi - базисните цени за i-та категория дървесина
от Приложение №4 [5] за дървесния вид, лв./ m3.
От своя страна, сборът от цените на отделните
категории дървесина формира цената на цялото
стъбло за дадената степен на дебелина j, т.е.

′ 4 98
Pj = ∑ ∑ Qi j . Pi , (2)
i =1 j =10

′

където Pj е цената на дървесина на цялото
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стъбло при степен на дебелина j, лв.
От друга страна, средно-претеглената цена на
1 m3 дървесина за дадена степен на дебелина или
цената на 1 m3 обезличена дървесина при степен
на дебелина j за съответния дървесен вид, може
да се изчисли по следния начин:

′ P′
Pj = j ,
Qj

(3)

където Pj ′ е средно-претеглената цена на 1
m3 дървесина за степен на дебелина j за дървесния
вид, лв/m3.
Така разработените парични таблици могат да
се използват за определяне цената на отделно
стоящите годни дървета, обект на оценка.
По посочения алгоритъм са съставени
парични таблици по базисни цени за четири основни
дървесни вида за нашата страна - бял бор, смърч,
ела и бук при 24 височинен разред и са представени
в табл.1.
Цените на цялото стъбло и на 1 m3 обезличена
дървесина по степени на дебелина за отделните
дървесни видове са показани на фиг.1.
Приложение
Приложението на паричните таблици се свежда до следното: при измерен диаметър на гръдна
височина и определен височинен разред за оценявания дървесен вид веднага може да се отчете
обемът на цялото стъбло, цената на това дърво,
както и цената на 1 m3. Освен като ценова база
данни, паричните таблици могат да се използват и
при анализ на закономерностите в цените на
дървесината и степените на дебелина, респ. обема
на стъблото.
От анализа на таблиците и фигурите се установява, че:
• с увеличаване степените на дебелина и при
четирите дървесни вида, цената на дървесината на
цялото стъбло нараства прогресивно (фиг.1а),
докато цената на 1 m3 обезличена дървесина се
инхибира (фиг.1б);
• прагът, наблюдаван при цената на 1 m3
обезличена дървесина в точките (18, 26 и 46 сm) е
недостатък на базисните цени по наредбата, които
не държат достатъчно сметка за зависимостта на
цената от размера на дървесината; поведението
на обезличената цена на бука в областта над 46
сm е недостатък на сортиментната таблица, който
подлежи на коригиране;
• динамиката на цените на дървесината на
цялото стъбло и на 1 m3 обезличена дървесина за
елата и смърча имат близки стойности и аналогичен

темп на изменение при увеличаване степените на
дебелина. Това се дължи на сходния растеж и
производителност на двата дървесни вида (фиг.1);
• цената на смърчовата дървесина е найскъпа, докато цените на еловата и буковата
дървесина, средно са с 0,17% и 5,87 % по-евтини
от тази на смърчовата.
Парични сортиментни таблици
За по-прецизно определяне на стойността на
отделното дърво е необходимо да се приложат
парични сортиментни таблици. Като пример по-долу
е дадена извадка от парична обемна таблица
(табл.2). Таблицата е “по цени на склад”, т.е.
изчислена е при нулеви добивни разходи. Извадката
се отнася за дъбови дървета.
Таблицата се разбира така: Дърво с диаметър
34 сm и височина 19 m има в основата си две
секции строителна дървесина, съответно с дължина
4 и 7 m, останалите 8 m в горната част на стъблото
и клоните отиват за дърва. Първата секция струва
57,8 лв., ако има качество A (фурнир, шперпрат,
траверси), струва 26,2 лв., ако има качество B
(трупи за бичене) или струва 8,5 лв., ако има
качество C (т.е. става за дърва). Втората 7-метрова
секция струва 30,8 или 10,9 лв. в зависимост от
това, дали става за бичене или за дърва. Короната
на дървото (горната част на стъблото с клоните)
струва 5,1 лв., 5,9 лв. или 9,1 лв. в зависимост от
това, дали е къса, средна или дълга.
Да приемем, че при оглед на дървото короната
се е оказала средно дълга, а стъблото не става за
фурнир, но няма и видими недостатъци, които да
го класифицират за дърва. В такъв случай стойността му е
26,2 + 30,8 + 5,9 = 62,9 лв.

Ако по стъблото има видим недостатък,
например голям клон, това може да обезцени част
от секцията. Нека например в областта на 7метровата секция има кривина, която обезценява 2
m от нея. Тогава стойността на секцията е:
30,8 ×

7−2
7

+ 10,0 ×

2
7

= 30,8 × 0,71 + 10,0 × 0,29 = 24,7 лв.

при което за цялото дърво се получава:
26,2 + 24,7 + 5,9 = 56,8 лв.

Препоръки и изводи
Паричните таблици по базисни цени могат да
се използват в следните случаи:
• при оценка на отделно стоящи дървета в горския фонд и извън него;
• при оценка на дървостоите в горски имоти с
малка площ (под 1 dka);
• при определяне размера на някои обезщетения и глоби – за незаконни сечи, палеж и др.
Разгледаните парични таблици могат да се
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Таблица 1 Парични таблици по базисни цени за смърч, ела, бял бор и бук при 24 височинен разред

Степени
дебелина,
сm
6
10
14
18
22
26

СМЪРЧ
Обем на
Цена,
стъблото1,
лв
3
m
0,011
0,21
0,045
1,17
0,11
3,27
0,22
6,55
0,36
15,65

18,91
25,93
29,71
29,77
43,47

Степени
дебелина,
сm
6
10
14
18
22

Цена, лв/m3

БУК
Обем на
стъблото2,
m3
0,014
0,048
0,116
0,21
0,36

Цена,
лв

Цена, лв/m3

0,35
1,28
3,08
5,42
18,23

25,07
26,56
26,59
25,81
50,64

0,54

30,30

56,11

26

0,55

31,72

57,67

30
34
38
42
46

0,77
0,99
1,36
1,71

48,34
63,60
89,20
113,20

62,78
64,24
65,59
66,20

30
34
38
42

0,77
1,03
1,36
1,69

46,02
63,03
83,83
105,74

59,77
61,19
61,64
62,57

2,10

140,40

66,86

46

2,11

132,39

62,74

50
54
58
62
66

2,53
3,01
3,52
4,07

170,94
205,67
239,05
277,45

67,57
68,33
67,91
68,17

50
54
58
62

2,53
2,99
3,81
4,08

171,39
186,63
219,78
249,84

67,74
62,42
57,69
61,24

4,65

317,45

68,27

66

4,67

287,97

61,66

70
74
78
82
86
90

5,28
5,96
6,69
7,41
8,20
9,00

361,16
409,45
460,07
509,96
565,16
620,58

68,40
68,70
68,77
68,82
68,92
68,95

70
74
78
82
86
90

5,29
5,99
6,72
7,52
8,3
9,13

326,97
369,15
412,92
459,73
505,74
555,36

61,81
61,63
61,45
61,13
60,93
60,83

1 Източник: Таблица 2.14 от справочника по дендробиометрия [6];
2 Източник: Таблица 2.22 от справочника по дендробиометрия [6];

Продължение на табл.1
ЕЛА
Степени
дебелина, сm
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74

Обем на
стъблото1, m3
0,010
0,044
0,11
0,21
0,36
0,55
0,79
1,07
1,39
1,75
2,15
2,61
3,11
3,65
4,23
4,87
5,56
5,90

Цена,
лв
0,21
1,17
3,28
6,18
17,35
30,60
47,40
65,70
87,08
112,75
139,00
170,78
203,32
238,57
277,74
320,03
365,03
388,45

Цена, лв/m
20,80
26,52
29,85
29,43
48,19
55,64
60,00
61,40
62,65
64,43
64,65
65,43
65,38
65,36
65,66
65,71
65,65
65,84

3

Степени
дебелина, сm
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70

БЯЛ БОР
Цена,
Обем на
лв
стъблото2, m3
0,016
0,26
0,053
0,96
0,12
3,12
0,22
6,18
0,36
10,91
0,53
25,88
0,74
39,99
1,00
57,99
1,30
75,44
1,63
96,32
2,02
120,76
2,45
145,99
2,91
174,75
3,40
205,12
3,93
235,78
4,49
270,97
5,10
306,88

1 Източник: Таблица 2.14 от справочника по дендробиометрия [6];
2 Източник: Таблица 2.22 от справочника по дендробиометрия [6].

Цена, лв/m3
16,25
18,15
25,98
28,09
30,31
48,83
54,04
57,99
58,03
59,09
59,78
59,59
60,05
60,33
59,99
60,35
60,17
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800

745,67
681,38

цена на дървесината на корен, лв.

700

565,16

600

662,98

460,07

500

459,73
361,16

400

369,15
277,45

300
205,67
200

140,40
89,20

100

48,34
15,65

3,27

0,21
0
6

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

степени на дебелина, сm
Цена на бялборовата д.корен, лв
Цена на смърчовата д.корен, лв

Цена на буковата д.корен, лв
Цена на еловата д.корен, лв

а)

80

цена на 1 m3 дървесина на корен, лв./m3

70

62,78

68,33

66,86

65,59

68,17

68,40

68,77

68,92

69,11

59,99

60,17

61,45

60,93

60,73

56,11

60

59,59

59,09

43,47

57,69

54,04

50
48,83
40
29,71
25,93

30

30,31

18,91
20
10

16,25

18,15

0
6

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

степени на дебелна, сm
Цена на бялборовата д.корен, лв
Цена на смърчовата д.корен, лв

Цена на буковата д.корен, лв
Цена на еловата д.корен, лв

б)

Фиг.1. Динамика на цената на дървесината за смърч, ела, бял бор и бук по степени на дебелина: а)
– на цялото стъбло; б) – на 1 m3 обезличена дървесина
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Таблица 2 Парична обемно-сортиментна таблица за дъбова дървесина

Диаметър височина запас,
L, (A)B(C)
L, (A)B(C)
сm
m
m3
m, (лв)лв(лв)
m, (лв)лв(лв)
34
16
0.770 4, (45.9)20.8(6.8) 6, 28.5(9.3)
34
17
0.770 4, (45.9)20.8(6.8) 6, 28.5(9.3)
34
18
0.850 4, (57.8)26.2(8.5) 7, 30.8(10.0)
34
19
0.850 4, (57.8)26.2(8.5) 7, 30.8(10.0)
прилагат при определяне базисната цена на годните отделно стоящи дървета. При оценка на негодни
отделно стоящи дървета за базисна цена на едрата строителна дървесина се приемат базисните цени на дървата за огрев.
Паричните таблици по базисни цени са изключително полезно средство, като източник на базови данни, които могат да се използват при
стойностната оценка на дървесината. При промяна на базисните цени в Наредбата за оценка, следва да се актуализират и паричните таблици, което
не е трудност във века на информационните
технологии. Ето защо паричните таблици по базисни цени трябва да навлязат по-широко в работата,
както на експерт-оценителители, така и на държавните лесничейства.
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MONETARY ASSORTMENT TABLES
Ivaylo Markoff, Forest Research Institute
Daniela Georgieva, University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Some texts of the Bulgarian Regulation for Appraisal of Forests require the application of monetary assortment
tables. In the present paper, the principals of constructing and applying of such tables are discussed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

РАСТЕЖ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА БЕЛОБОРОВИТЕ КУЛТУРИ В
РАЙОНА НА ДЛ “ДУПНИЦА”
Румен Петрин1, Александър Алащинов2, Ивайло Марков1
На основата на данни от 30 пробни площи от бялборови култури от ДЛ “Дупница” и тяхния таксационнолесовъдски анализ, се правят следните заключения във връзка с растежа и производителността на бялборовите
култури:
1. Общото състояние на културите, които бяха обект на проучване е добро. При различните бонитети те
са с пълнота 0.8 и нагоре. По-голямата част от насажденията се нуждаят от отглеждане, което произтича от
значителната им пълнота /над 1.0/.
2. Растежът по височина и дебелина на проучваните култури е много добър /при I и II бонитет/ до добър /
при III и IV бонитет/. Общо този растеж се характеризира с плавен ритъм. Наличните различия по бонитети
основно се дължат на различията в условията на месторастене.
3. Текущият и среден прираст кулминира значително рано /между 10 и 20 години/. В едни случаи кулминацията на прирастите съвпада по време, а в други има незначителни различия.
4. Добрият растеж по височина и дебелина в крайна сметка е довел до формиране на култури с висока и
много висока производителност .
5. Голямото различие в запасите на културите и този в растежните таблици навежда на мисълта за необходимост от проверка и подобряване на самите таблици.
Ключови думи: бял бор, култури, растеж, производителност
Key words: Pinus silvestris, plantations, growth, productivity

Историята на водене на горското стопанство
в нашата страна и в чужбина показва, че естественото възобновяване в гората е не винаги възможно.
Поради това днес създаването на горски култури е
станало неразделна част от горскостопанското
производство. Ежегодно в различни горски стопанства се създават десетки и стотици хектари изкуствени гори.
Започналите в края на 19 век залесявания възлизат едва на 30.6 хектара. Това са залесявания,
които са извършени край Ловеч, Стара Загора,
Кюстендил, София, Сопот, Карлово, Пазарджик,
Пловдив и др. От залесените /и презалесени/ за
периода 1900-1944г. 108 663 ха /Въчовски,
Димитров, 2003/ са се прихванали само 47000 ха,
или 40%. Същински скок в лесокултурното дело
се извършва през периода 1945-2000г. По данни
на указаните автори за този период е осъществена
лесокултурна дейност върху 2.0612 милиона
хектара, от които новозалесената площ заема
33.2%; площите, на които са извършени реконструкции заемат 30.6%; площта на зрелите невъзобновени насаждения, в които е извършена лесокултурна дейност съставлява 17.9%, в двуетажни насаждения 1.6% и попълване на редини 16.8%.
В залесителната практика са използвани бял
бор, черен бор, смърч, обикновена ела, дуглазка,
дъб, бук, тополи, бреза, орех и др. От посочените
видове за залесяване, най-голямо място е било отреждано на белия бор - 28.5%.
1 - Институт за гората при БАН - София
2 - Агролеспроект – София

Доминиращо място в залесителната практика на ДЛ “Дупница” е давано също на белия бор.
През време на този 50 годишен период на създаване на горски култури не всякога е постигано формирането на пълноценни белборови култури. Като
една от причините за това, освен неблагоприятните климатични и почвени условия, следва да бъде
указано и слабото проучване на лесокултурния опит
в нашата страна и в чужбина.
Както показват изследванията на Недялков и
др. /1959/ и по-късно на Кръстанов и др. /1976/
при белборовите култури са налице цял ред особености във формирането и растежа им в сравнение
с естествените насаждения, което е необходимо
да се отчита при оценка на такива култури и при
водене на стопанисването в тях. За такива особености става дума и в изследванията на Захаров,
Труль /1960/, Золотухин /1967/, Мирошников /
1969/ и др. Освен това, в публикациите на Сиников
/1958/, Пигорев /1967/, Попов и др. /1961/ и на
други изследователи се изтъква, че за успешното
формиране и растеж на културите от съществено
значение се явява агротехниката на тяхното
създаване. Отговор на цял ред въпроси, като този
за най-приемливия за конкретните лесорастителни
условия способ за създаването им, за първоначалната им гъстота и в крайна сметка за тяхната
продуктивност, може да се получи само при изучаване на културите, и то по възможност да се обхванат най-възрастните.
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На резултатите от изучаване на културите в
ДЛ “Дупница” е посветена настоящата разработка.
Тя се явява пръв опит за осветляване на някои важни въпроси относно растежа и продуктивността на
изкуствените белборови дендроценози в това
лесничейство.
Познаването на растежа и продуктивността на
бялборовите култури се налага и поради тяхното
широко разпространение в страната и в изследвания район.

сантиметра. Изчислено бе по кръгово сечение средното пробно и средно доминиращо дърво. След това бяха измерени по три височини от трите централни степени на дебелина. По нататък се извърши отсичане и секционно измерване на доминиращото дърво във всяка пробна площ. На същите стъбла беше направен стъблен анализ, или общо бяха
направени 30 броя стъблени анализа, т.е. по един
стъблен анализ на всяка ПП.
Определен бе и бонитета, като се използваше бонитетната таблица за бялборовите култури
Материали и методи
на Кръстанов и др. /1976/. По разредната таблица
За постигане на поставената цел бяха залона същите автори се определи височинния разред
жени 30 броя временни кръгови пробни площи /
въз основа на dср и Hср, a след това стъбления
ПП/ в чисти и смесени, с преобладаващо участие
запас, броя на дърветата и кръговата площ на 1ха.
на белия бор, култури от различна възраст /от 29
Кратка характеристика на средните таксацидо 60 години/. Големината на пробните площи се
онни показатели на ПП се дава в табл. 1.
движи от 0.126 до 0.251 ха. Тя се установяваше
За постигане на целта бяха използвани спетака, че да има не по-малко от 300-350 броя дърцифичните и присъщи само на горската таксация
вета на хектар.
методи, а именно:
Със заложените пробни площи са обхванати
• Методът на стъбления анализ. Той бе издевет типа месторастения - най-малко по три ПП
ползван за установяване хода на растежа по висоза всяко. Дърветата бяха клупирани с точност до 2
чина и дебелина на доминиращите пробни стъбла.
Таблица 1
No

Отдел и
подотдел

Aср
год

Dср
см

Dдом
см

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

127б
127ж
137а
136г
125е
25к
25и
25г
42г
41г
40г
41и
41е
40ж
71е
32з
32в
24е
33к
37а
36г
38в
73а
72б
39д
471в
41к
475д
468в
25д

42
43
48
39
50
48
49
49
46
48
47
45
40
38
41
50
49
40
60
46
47
41
40
40
40
29
45
35
48
47

20
24
22
18
24
26
22
24
24
18
20
18
18
18
22
26
26
14
24
20
22
22
20
20
22
16
20
18
20
20

25.1
27.1
28.5
26.46
32.85
30.5
29.6
34.85
32.95
24.4
29
27.8
22.76
26.2
32.15
34.15
30.9
17.5
33.55
30.85
29.6
28.4
27.65
29
29.1
17.95
29.65
21.6
23.25
26.2

Hср.
м
17.42
18.17
19.92
16.17
15.17
19.33
19.42
20.75
14.67
18.33
19.5
14.75
18
17.5
16.9
18.92
18.5
14.16
18.66
21.25
22.16
19.42
18.58
20.66
18.92
13.33
16.16
14.33
16.66
18.25

Hдом
м
20.5
20.76
22.1
17.8
16.55
21.3
21.65
21.75
16.45
19.46
22.4
17.85
18.65
18.21
18.4
19.85
19.25
15.00
20.85
21.9
23.35
19.7
20.36
21.75
20.16
14.2
18.65
15.28
17.25
18.8

Състав
Бб10, срлп, чб,гбр
Бб10, ед лп,бк
Бб10, ед лп
Бб10,бр,яс,бк,см
Бб6,ела3,см1
Бб8,чб2, пл яс
Бб9,чб1,здб
Бб10,чб,здб
Бб6,срлп2,здб2,хр кл
Бб8,дрлп2,здб
Бб7,бк3,ч ел
Бб10,бк,брз
Бб7,см1,ел2
Бб9,см1
Бб10
Бб8,чб2
Бб6,чб4
Бб10
Бб10,бк,пл яс,ак
Бб10,здб,бк,гбр,брз
Бб8,бк2,чрш
Бб10
Бб10
Бб10
Бб9,см1,ел,бк,гбр
Бб10,брз
Бб8,бк2,брз
Бб10
Бб10,цр
Бб9,чб1,здб

Масова
пълнота
0.7
0.6
1
1.2
1.6
0.6
1.1
1.4
1
0.8
0.8
1.3
0.8
1.4
1.6
1.4
0.7
1.5
1.2
1.2
1
1.8
2
1.8
1.5
1.1
1.2
1
1
1.4

Запас
на 1 ха,
242.4
235.2
415.6
378.4
513.2
240
471.1
609.9
316.5
310.2
340
388.2
296.8
500.4
624.4
541.1
238
398.6
460.2
574.5
510.9
779.6
738.4
780.1
561.2
276.5
429.4
302.6
356.3
488.1

Изложение
С
СИ
СИ
СИ
СИ
С
С
С
СЗ
СЗ
ЮИ
СИ
СЗ
С
З
С
ЮЗ
ЮЗ
ЮИ
ЮЗ
СИ
СЗ
ЮЗ
З
С
З
СИ
Ю
Ю
С
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• Методът на временните пробни площи. Този
метод изисква при залагането на пробните площи
да се обхванат култури с по-висока възраст и поголямо разнообразие на условията на месторастене и да бъдат в добро състояние и слабо повлияни
от стопанска дейност и не на последно място да
бъдат с висока пълнота и склопеност.
• Методът на натуралните показатели /Духовников, 1966/ за оценка на бонитетните криви за
белборовите култури. Този метод позволява по величината на нулевия натурален показател да се съди за поведението на кривата и за различието в производителността на културите.

Обсъждане на резултатите
Както е известно, общият растеж на дървото
се осъществява чрез посредничеството на короната и на корените, които влизат в пряк досег с атмосферната и почвена среда. Самата корона и корени също така нарастват. И тъй като всяко дърво
представлява цялостна система, в която отделните
части са взаимно свързани, то измененията, настъпили в едни от тях, предизвикват съответни изменения и в останалите. Taка че, когато става въпрос за растеж и прираст на короните и корените,
естествено става въпрос за растеж, прираст и изменение на размерите на височината и дебелината на дървото, а от там и за изменение на обема
на дървото. Върху растежа на дърветата по височина, дебелина и обем оказват влияние биологичните особености на дървесните видове, условията
на месторастене, метеорологичните условия през
отделните години и други фактори.
Събраната информация позволява да проследим растежа и прираста на белборовите култури
по височина и дебелина, а от там и по обем и да
видим каква е тяхната обща производителност.
Растеж и прираст по височина
Растежът по височина на всяко дърво се из-

разява в образуването през вегетационния период
на върхов годишен леторасъл в резултат на активизирането на връхната пъпка. В резултат на ежегодното сезонно нарастване на дърветата се получава така нареченото дългогодишно нарастване, което обхваща период от много години. На фиг.1 е
представен хода на растежа по височина за около
50 години, установен чрез стъблен анализ на средни
доминиращи дървета, принадлежащи на четири
пробни площи от четири различни бонитети със
следното съответствие: ПП No 24 – I бон., No 11 –
II, No 30 – III и No18 – IV.
Ритъмът на растеж, наречен още Темп на растеж се отразява доста добре чрез стойностите на
натуралните показатели, чиито стойности за анализираните доминиращи дървета от съответните
ПП от I до IV бонитет са, както следва: ПП 24 –
0.93, 11 – 0.94, 30 – 1.07 и 18 – 1.13.
От фиг.1 се вижда се, че при I и II бонитет /24
и 11/ темпът на растеж остава почти непроменен
през целия 50-годишен период, и това се потвърждава от почти еднаквите стойности на натуралните
показатели, докато при III и IV бонитет, той незначително отслабва след 25 години. Натуралните
показатели, които са малко над 1-ца говорят за незначително по-ранна кулминация на прираста и потвърждават това отслабване.
Освен това, от фигурата се вижда, че величината на височината при I бонитет е най-голяма,
следвана доста плътно /отначало/ от височината на
доминиращото дърво от II бонитет. При III бонитет
височината е открояващо се по-малка след 20 годишна възраст, а при IV – тя е по-малка през целия 50-годишен период. Тези различия в растежа
по височина са резултат на различията в условията
на месторастене.
Растежът по височина на останалите 26 доминиращи стъбла, съответстващи на 26 – те пробни
площи, следва /в зависимост от бонитета/ ход, по-

30

Височини, м

25
20
15

24

10

11

5

30

0

18

5

10

15

20 25

30 35

40

45 50

Възраст, год

Фиг.1 Растеж по доминираща височина на пробните площи
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добен на посочения на фиг. 1.
Текущият и средният прирасти за ПП 11 /II
бонитет/ и на ПП 18 /IV бонитет/ кулминират при
20 годишна възраст, което се вижда на фиг. 2.
Следователно бонитетът /респ. условията на
месторастене/ не влияе върху възрастта на кулминация на прираста. Но, както ясно се вижда от
графиката, има различие във величините на съответните максимуми на прираста, и особено при
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средния прираст, който за II бонитет /ПП 11/ е поголям с 10см от същия за IV бонитет /ПП 18/.
Растеж и прираст по диаметър
Растежът и прирастът по дебелина е резултат също така на активизирането през пролетта на
камбиалната тъкан, която има свойството да формира годишните пръстени, състоящи се от пролетна
и лятна дървесина. Чрез ежегодното образуване на
такива пръстени дървесното стъбло надебелява

Фиг.2 Среден и текущ прираст по доминираща височина на ПП11 и 18
На фиг. 3 е даден хода на дългогодишното
нарастване по дебелина на разглежданите по-горе
/на фиг.1/ четири доминиращи стъбла.
Дългогодишният растеж на дърветата по дебелина
за всички бонитети е добре очертан /разграничен/
за отделните бонитети още в самото начало, и особено след 20-годишен растежен период.
Кулминацията на текущия и на средния прираст по дебелина при ПП 11 се проявява по-рано,
отколкото по височина, при 15-годишна възраст, и
в едно и също време. При ПП 18 тази кулминация
на текущия прираст е също при 15 години, но на
средния е при 20 години /фиг. 4/.
Аналогично на растежа и прираста по височина и върху характера на растежа и прираста по
диаметър, влияние оказват освен условията на месторастене /бонитета/ още и ранга на дървото в насаждението /дали е господстващо или подтиснато/
и растежния простор. Влиянието на ранга в случая
е доста намалено, тъй като основен бонитировъчен фактор е среднодоминиращата височина, влиянието на растежния простор ние нямахме възможност да проследим, въпреки че то е от значение и
при разпределението на прираста по дължината на
стъблото.
Продуктивност /производителност/ на белборовите култури

Като резултат от нарастването на дърветата
по височина и дебелина във всички части на
стъблото, се явява и нарастването на стъблата по
обем. Сумарния пък обем на всички стъбла позволява да се получи цялостно производителността на
дендроценоза било на хектар, или пък на цялата
площ.
Общо, трябва да се отбележи, че запасът на
хектар само в отделни случаи е по-малък от табличния /Кръстанов и др., 1976/. За I бонитет това е
така при ПП 1; за II бонитетет – при ПП: 2, 6, 11 и
13; за III бонитет – при ПП: 10, 17; за IV бонитет
такива пробни площи няма. В останалите 23 пробни площи стъбления запас в по-малко случаи съвпада с табличния, а в повечето случаи е значително по-голям. Така например, за I бонитет при ПП
23 той е с 100% по-голям; при III бонитет за ПП
16 той е с 50% по-голям и за IV бонитет при ПП 5
е с 63% по-голям.
В първия случай, по-малкия стъблен обем на
пробните площи се дължи на по-малката пълнота,
а във втория – на по-голямата пълнота и по-добрите и богати месторастения.
Освен това, получените резултати показват, че
използваните растежните таблици дават занижен резултат /на Кръстанов, Беляков, Шиков, 1976/, като в
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Фиг. 3 Растеж по доминиращ диаметър на пробните площи
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Фиг. 4 Среден и текущ прираст по доминиращ диаметър на ПП 11 и 18
някои случаи /на богатите месторастения/ силно
подценяват производителността на създадените
бялборови култури. Във връзка с тези резултати бяха изчислени нулевите натурални показатели за бонитетните криви на указаните растежни таблици и
бонитетните криви, получени от пробните площи /
30 на брой/. Резултатите от тези изчисления са поместени в таблица 2.
От данните в таблицата се вижда, че натуралните показатели за бонитните криви на растежните
таблици са по-голeми и от двата типа бонитетни
криви от пробните площи. А както е известно /
Духовников, 1966, 1971, 1977; Петрин, 1988;

Михов, 2000/ по-голeмия нулев натурален показател със сигурност говори за по-ранна кулминация
на прираста, и за по-ниска производителност. И този резултат напълно обяснява по-малките запаси
от растежните таблици.
Така направените констатации трябва да се
имат предвид, когато се поставя една или друга
цел при стопанисване на изследваните култури. А
много големите пълноти при повечето пробни площи показва още и това, че тяхното отглеждане, както и в други райони на страната, по някакви причини е позанемарено /изоставено/.

Таблица 2 Данни за нулевите натурални показатели на бонитетните таблици

Тип на растеж

То

Бонитети
24
22
Бонитетните криви на Кръстанов, Беляков, Шиков
1.756245
1.80951252

19
1.920277

Бонитетните криви от пробните площи
Ту
Тн

0.905936
1.241705

0.9048233
1.24194332

0.90828
1.2438

Проучване на предлагането на ...

Изводи
От направеното проучване на създадените в
ДЛ “Дупница” бялборови култури могат да се направят следните изводи:
1. Общото състояние на културите, които бяха
обект на проучване е добро. При различните бонитети те са с пълнота 0.8 и нагоре. По-голямата част от
насажденията се нуждаят от отглеждане, което произтича от значителната им пълнота /над 1.0/.
2. Растежът по височина и дебелина на проучваните култури е много добър /при I и II бонитет/
до добър /при III и IV бонитет/. Общо този растеж
се характеризира с плавен ритъм. Наличните различия по бонитети основно се дължат на различията в условията на месторастене.
3. Текущият и среден прираст кулминира значително рано /между 10 и 20 години/. В едни случаи кулминацията на прирастите съвпада по време,
а в други има незначителни различия.
4. Добрият растеж по височина и дебелина в
крайна сметка е довел до формиране на култури с
висока и много висока производителност .
5. Голямото различие в запасите на културите и този в растежните таблици навежда на мисълта за необходимост от проверка и подобряване на
самите таблици.
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GROWTH AND PRODUCTIVITY OF PINUS SILVESTRIS CULTURES IN
THE REGION OF FORESTRY UNIT “DUPNITZA”
Rumen Petrin1, Alexander Alashtinov2, Ivaylo Markoff 1

ABSTRACT
On the base of 30 sample plots from State forestry Dupnitsa and their silvicultural analysis some conclusions on
the growth and productivity of Pinus… plantations are drown as follows:
1. The general condition of the plantations object for the investigation is good. In different bonitats they are with
stand density 0.8 and more. Most of them need cultivation and it is due to their high stand density (more than 1.0).
2. The growth by height and debt is very good (in I and II bonitat) to good (in III and IV bonitat). This growth is
characterized by smooth rhythm. The differenvces according to bonitats due mainly to different conditions of plots.
3. The current and mean growth culminates very early (between 10 and 20 years). In some cases the culmination
coincides by time and in other there are some differences.
4. The good height and debt growth lead to formation of plantations with high and very high productivity.
5. The significant difference in the stock of the plantations and in the growth tables provokes the necessity of
revising and improvement of the tables.
1 - Forest Research Institute, BAS – Sofia
2 - Agrolesproekt – Sofia
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ВОДООХРАННО-ЗАЩИТНА ЗРЕЛОСТ И ТУРНУС НА БУКОВИ
ДЕНДРОЦЕНОЗИ ОТ РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ НА РАСТЕЖ
Румен Петрин
Институт за гората при БАН
В резултат на проучванията върху зрели и средновъзрастни букови дендроценози от Стара планина бяха
установени възрастите на водоохранно-защитна зрелост на буковите дендроценози по типове на растеж и бонитети,
както следва:
1. За типа на растеж с намаляващ темп /и ранна кулминация на прираста/ Тн: 30 бон. – 80 год.; 26 бон.
– 100 год.; 22 бон. –120 год.
2. За типа на растеж с увеличаващ се темп /и късна кулминация на прираста/ Ту: за всички бонитети 100
– 130 години.
От получените данни за възрастите на достигане на водоохранно-защитна зрелост на буковите дендроценози,
за даден буков среднобонитетен стопански клас или за група гори с преобладаваща водоохранно-защитна функция,
бяха определени следните стойности на турнусите на сеч.
3. За типа на растеж Тн: 120 години.
За типа на растеж Ту: 140 – 150 години.
Ключови думи: букови дендроценози, типове на растеж, зрелости, турнуси
Key words: beech dendrocoenoses, types of growth, maturity, turnus

Естествените буковите гори, растящи в различни планини и райони на България и разположени най-често върху терени с голями наклони имат
доказан хидрологичен ефект и представляват важна съставна част на водоохранно-защитните зони
(Ефремов, 1989).
Буковите формации имат сравнително широко разпространение. Изучаването на природните
особености на горските екосистеми допринася за
целенасочено подобряване на екологичното им състояние (Стоянова, 1990). В сравнение с белборовите и смърчови насаждения, буковите дендроценози пропускат под склопа по-голяма част от валежите (Раев, 1977), поддържат под склопа по-ниска
температура, по-висока въздушна и почвена
влажност. Многостранни са полезните екологични
функции на тези дендроценози и особено водоохранно-защитните. Във връзка с това, от голямо значение е познаването на закономерностите в растежа на буковите гори в условията на тяхното многофункционално стопанисване и ползване.
Целта на настоящата работа е свързана с изясняване на някои закономерности в достигането на
количествената зрелост на букови дендроценози от
различни бонитети и типове на растеж. И как тези
закономерности биха се отразили на водоохранозащитните функции на буковите гори от съответните райони; каква водоохаранно-защитна зрелост
би могло да бъде установена за буковите дендроценози от различните обособени типове и бонитети.
Обект и методи на изследване
Обект на проучване са естествени букови гори в УОГС “Петрохан” и в други райони от Западна
и Средна Стара планина. По данни на Захариев и
кол. (1979) среднопланинският подпояс на горите
от бук, ела и смърч, разпространени от 1000 (900-

1100) до 1500 (1400-1600) m н. в., са главна територия за разпространението на кафявите горски
почви. И точно този височинен диапазон е оптимума на разпространение на бука /Гарелков, 1984/.
Изследваният район, според климатичното райониране на страната, се отнася към зоната с умерено-континентален климат (Климатът на България,
1991). Дължината на вегетационния период за изследвания район е от 4 до 5 месеца, а снежната
покривка се задържа от 84 до 142 дни. Средната
годишна температура се движи между 4,8 и 7,0оС.
Средният брой на дните с температура по-голяма
или равна на 10оС - между 123 и 149. Средната
януарска температура е отрицателна - между -2,3
и -5,2оС. Абсолютната максимална температура
достига стойности от 28,2 до 35,5оС. Абсолютната
минимална температура варира съответно от - 22,2
до - 26,7оС.
За изясняване характера и особеностите в растежа на естествените букови насаждения са изследвани такива с възраст около и над 100 години.
Работено е по метода на пробните площи. В тях са
извършени таксационни измервания на дендроценозите. По метода на стъбления анализ е установен ходът на растеж на средните доминиращи
дървета в насажденията (Петрин, 1988).
Пробните площи са групирани по тип на растеж в зависимост от нулевите им натурални показатели (Духовников, 1966) за хода на растеж по
доминираща височина. С използуването на функцията, заложена в метода на натуралните показатели са изчислени и изравнени бонитетните криви.
Въз основа на проучването са разработени диференцирани /по типове на растеж/ бонитетните криви за естествените букови насаждения (Михов,
Петрин, 1998). Вариантите на бонитетната систе-
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ма са два - при един и при два типа на растеж.
Типът на растеж, обозначен с Ту е с увеличаващ
се темп на растеж и се характеризира с късна кулминация на прираста, а типа Тн е с намаляващ се
темп на растеж и с ранна кулминация. Голямото
различие в условията за възобновяване на буковите насаждения през първите десетилетия от съществуването им е една от причините за силно вариране в темпа на растежа на буковите насаждения по
височина. /Петрин, 1997/.
Резултати и обсъждане
1. Количествена зрелост на буковите дендроценози от два типа на растеж
На основата на по-рано разработени от нас
растежни таблици /Петрин, 1988/ беше извършен
анализ на прираста по обем на изследваните
дендроценози. Бяха установени данни за
възрастите, при които буковите дендроценози от
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два основни различни типове на растеж достигат
количествената си зрелост, поместени в табл. 1.
От данните в таблица 1 е ясно, че с намаляване на бонитета, възрастта за настъпване на количествена зрелост се увеличава или остава същата.
Възрастите за настъпване на количествена зрелост,
както за оставащото насаждение, така и за общата производителност на отделните бонитети от типа Ту са, общо взето, по-високи от съответните им
от типа Тн. Особено ясно това е изразено при 30 и
при 26 бонитет, за който имаме реално разработени растежни таблици от двата типа.
Недялков (1964) е определил, че количествена зрелост на буковите дървостои у нас настъпва
между седемдесет и деветдесет години.
Познаването на горния предел на периода на
количествената зрелост на насажденията е от значение за практиката, тъй като позволява да се по-

Таблица 1. Сравнителни данни за естествени букови насаждения от различни типове на растеж и
бонитети

Показатели
1.Възрасти за
настъпване на
количествена зрелост
(години)
2.Горна граница на
периода на
количествената зрелост
(години)
3.Максимален среден
прираст (m3/ha)

Част на
Насаждението
оставаща част
Обща производителност
оставаща част
Обща производителност
оставаща част
Обща производителност

лучи едроразмерна дървесина, без да се намалява
максималният им среден прираст.
От данните в таблицата се вижда, че горната
граница на възрастта на количествената зрелост е
по-висока за типа Ту, което е ясно изразено за общата производителност при трите бонитета, а за
оставащото насаждение изключение прави само 22
бонитет. За 26 бонитет, за който можем да правим
сигурни изводи, горният предел на периода на количествената зрелост за типа Ту за оставащата част
на насаждението настъпва с 20 години по-късно,
отколкото при типа Тн.
Общото заключение за настъпване на количествената зрелост при двата разглеждани типове
на растеж в рамките на един и същи бонитет е, че
буковите дървостои от типа с увеличаващ се темп
на растеж - Ту /късна кулминация/ достигат количествена зрелост с 10 до 30 години по-късно, отколкото тези от типа с намаляващ се темп на рас-

Тип на
растеж
Тн .
Ту
Тн .
Ту
Тн .
Ту
Тн .
Ту
Тн .
Ту
Тн .
Ту

Височинен бонитет
30
26
22
50
60
90
80
80
80
60
80
100
110
110
110
70
80
120
100
100
100
80
100
120
130
130
130
8.1
5.4
3.2
7.0
6.4
5.7
9.9
7.0
5.7
10.0
8.8
7.7

теж – Тн /ранна кулминация/.
Конретните стойности за настъпване на количествена зрелост, определена по общата производителност по типове на растеж и бонитети са
следните:
Тн: 30 бон. – 60 год.; 26 бон. – 80 год.; 22
бон. –100 год.
Ту: за всички бонитети 110 години.
1. Водоохранно-защитна зрелост и турнус
на буковите гори
Резултатите от изследване на количествените закономерности в тази работа ние ще разгледаме в контекста на приоритетност на защитно-водоохранната функция, с която най-често са натоварени чистите и смесени букови гори.
След като е определено предназначението на
горите от даден стопански клас, преобладаващата
цел в рамките на една многофункционалност /
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Богданов, Стипцов, 2003; Петрин, 2003/ важен е
вече въпроса за елементите на тяхната организация. В нашия случай ще разгледаме как изводите ни за количествената зрелост на буковите дендроценози от два различни типове на растеж биха
се отразили на организацията на стопанството в
тези гори, ако за тях е възприета като приоритетна
водоохранно-защитната функция. По данни на
Богданов, 2002 водоохранно-защитните гори в
България заемат 15% от площа на горския фонд.
Във връзка с изпълнение на указаните функции на буковите гори /Орлов, 1983г/ се изтъква необходимодимостта да се съблюдават две условия:
насажденията от защитно-водоохранните букови гори да обладават най-голяма възобновителна
способност, и второ – замяната им с нови да става
възможно по-рядко, т.е. във възможно на по-висока възраст. И хидрологичните изследвания в чистите и смесени букови дендроценози говорят в полза
на по-старите гори, като източник на по-голям отток /Раев, Димитров, 1978/.
Първото изискване /за високата възобновителна способност/ зависи от възобновителната зрелост, а второто /за по-старите гори/ - от естествената. Възобновителната зрелост на семенния бук
/Илиев, Богданов, 1984/ е 50 години, а естествената 150 години.
Друг важен вид зрелост за всички едновъзрастни или относително едновъзрастни дендроценози
е количествената зрелост – когато насажденията
са най-продуктивни от дървопроизводствена гледна точка. Смята се, че при всички положения турнусът на сечта не трябва да бъде по-нисък от възрастта на количествена зрелост /Орлов, 1983/.
Когато се преценят всички тези изисквания,
свойствата на различните зрелости, може да се направи заключението, че горния предел на количествената зрелост на буковите дендроценози е именно тази възраст, при която те ще изпълняват найдобре своите защитно-водоохранни свойства.
И затова може да бъдат предложени следните възрасти на водоохранно-зашитна зрелост на буковите дендроценози от изследвания район по типове на растеж и бонитети, както следва:
Тн: 30 бон. – 80 год.; 26 бон. – 100 год.; 22
бон. –120 год.
Ту: за всички бонитети 100 – 130 години.
Посочените възрасти на водоохранна-защитна зрелост обозначават разбира се един период от
20-40 години, в който буковите дендроценози проявяват най-пълно указаните функции. Този период
ще бъде определящ и за определяне на съответния турнус на разглежданите дендроценози.
Лесоустройствената практика при определяне на
турнуса за даден обособен стопански клас е той
да бъде най-малко с 20 години по-висок от фикси-

раната възраст на съответната /в случая водоохранно-защитна/ зрелост.
Като се имат пред вид получените данни за
зрелостта, при която буковите дендроценози ще изпълняват най-добре своите водоохранно-защитни
функции, и ако предположим, че определяме турнуса на сеч за буков среднобонитетен стопански
клас, бихме могли да фиксираме примерните
стойности на турнуса. По типове на растеж, те са
както следва:
1. За типа на растеж с намаляващ темп /и
ранна кулминация на прираста/ Тн: 120 години.
2. За типа на растеж с увеличаващ се темп /
и късна кулминация на прираста/ Ту: 140 – 150
години.
Изводи
Въз основа на направените проучвания са направени следните по-важни изводи:
1. В рамките на един и същ бонитет, естествените букови насаждения от типа Ту (т. е. с увеличаващ се темп на растеж или с късна кулминация)
са по-производителни, отколкото тези от типа Тн,
които са с намаляващ се темп на растеж и ранна
кулминация.
2. Същите букови насаждения достигат количествена зрелост с около 20 години по-късно, което дава възможност те да изпълняват през това
време водоохранно-защитни и други специални
функции. При относително еднакви други условия
и предпоставки това дава на естествените букови
насаждения от типа Ту определени екологични и
други преимущества.
3. Това, че различните типове дървостои имат
различна производителност при количествена и техническа зрелост предполага бонитирането на буковите насаждения да бъде диференцирано в зависимост от типа на растеж.
4. Възрастите за настъпване на количествена зрелост, определени по общата
производителност, по типове на растеж и бонитети
са следните:
5. Тн: 30 бон. – 60 год.; 26 бон. – 80 год.; 22
бон. –100 год.
6. Ту: за всички бонитети 110 години.
7. В резултат на проучванията бяха установени възрастите на водоохранно-защитна зрелост на
буковите дендроценози от изследвания район по типове на растеж и бонитети, както следва:
8. Тн: 30 бон. – 80 год.; 26 бон. – 100 год.;
22 бон. –120 год.
9. Ту: за всички бонитети 100 – 130 години.
10. От получените данни за възрастите, при
които буковите дендроценози ще изпълняват найдобре своите водоохранно-защитни функции и ако
бъде обособен буков среднобонитетен стопански
клас или група гори с преобладаваща водоохран-
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но-защитна функция, предлагаме следните
стойности на турнусите на сеч.
11. За типа на растеж с намаляващ темп /и
ранна кулминация на прираста/ Тн: 120 години.
12. За типа на растеж с увеличаващ се темп /
и късна кулминация на прираста/ Ту: 140 – 150
години.
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WATER PROTECTION MATURITY AND TURNUS FOR THE BEECH
DENDROCOENOSES OF DIFFERENT GROWTH TYPE
Rumen Petrin
Forest Research Institute, BAS – Sofia

ABSTRACT
As a result of investigation on mature and middle-aged beech dendrocoenoses from Stara planina the ages and
water protection maturity were established as follows according to growth and bonitats:
1. For the growth type with decreasing velocity and early growth culmination – Td: 30 bonitat – 80 years; 26
bonitat – 100 years; 22 bonitat – 120 years
2. For the growth type with increasing velocity and late growth culmination – Ti: for all bonitats – 100 – 130
years
From the data obtained on the ages to reach water protection maturity of beech dendrocoenoses for each group
middle-bonitat silvicultural class or for forest group with predominating water protection function the following values
of turnus cuttings were established:
1. For the growth type with decreasing velocity and early growth culmination – Td 120 years.
2. For the growth type with increasing velocity and late growth culmination – Ti 140 – 150 years.
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СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
СЛАДКОВОДНОТО РИБОВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ
Татяна Терзиева, Иван Йовков
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Статията има за цел да анализира основните моменти на състояние на сладководното рибовъдство в България
в периода на централизираната и пазарна икономика. Насоките на неговото развитие се свързват с превръщането му в приоритетен отрасъл на селскостопанското производство чрез ефективно използване на структурните
помощи, предоставени от фондовете на ЕС.
Ключови думи: състояние, насоки, рибарство, аквакултури, сладководно рибовъдство
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Един от най-големите проблеми на България
в прехода от планова към пазарна икономика е инвестирането на свежи пари в преструктуриращите
се отрасли. Най-засегнато в това отношение се оказа селското стопанство, в частност отрасъла
“Рибарство и аквакултури”. Проблемите, които той
има да решава са от организационно-икономическо естество - липса на оборотни средства и инвестиционен капитал, липса на организиран пазар на
риба и рибни продукти в страната, както и ограничени възможности за износ.
Рибарството, сладководното рибовъдство и
аквакултурата, като цяло е специфичен отрасъл,
който заема малък дял в националното стопанство.
Той не може да се причисли към структуроопределящите за икономиката сектори, тъй като във формирането на брутния вътрешен продукт (БВП) неговият дял е 0.14%., но той има важно място в общата структура на стопанския живот, бита на българина и неговото хранене. Този отрасъл с близо
сто и двадесет годишна история, няма традицията
и богатия опит като други страни в Европа и света,
където рибовъдството векове наред е било начин
на живот, свързан с култивирането на различни
хидробионти, с управлението на водните ресурси
и със социално-икономическото развитие на различни области. Но той може да има положително
влияние върху търговския баланс на страната чрез
увеличаване предлагането на Европейския пазар на
деликатесна и качествена рибна продукция.
Търговията със страните от Европа е изгодна за
България, поради благоприятното ни географско
разположение - сравнително къси разстояния и възможности за достъп по суша, въздух и вода, особено важно при реализацията на жива риба на тези
пазари. Това подчертава стратегическата значимост на отрасъла за българската икономика и го
прави атрактивен и интересен обект на изследване
с цел подобряване на бъдещото му развитие и осигуряване на устойчив растеж.
1. Съпоставка на състоянието на сладковод-

ното рибовъдство в България в условията на планова и пазарна икономика
Увеличаването на населението по света поставя все по-остро въпросите за неговото изхранване. В началото на нашата ера то се удвоява средно за 900 години, докато само за изминалото ХХ
столетие то се увеличи четирикратно като достигна 6,4 милиарда души. Т.е. на всеки около 50 години то се е удвоявало. През последните 46 г. хората са употребили точно толкова продукти и
услуги, колкото всички поколения хомо сапиенс
преди тях. Всичко това довежда до мисълта, че хранителните ресурси ще се оказват все поограничени, а познатите суровини – недостатъчни,
което предизвиква необходимостта от намирането
на допълнителни източници за производство на
храна.
Продуктите от аквакултури са важен, а за някои страни дори единствен източник на животински
протеин. Нуждите на хората от водни организми
стават по-големи, отколкото възможностите за техния улов от естествените водоеми. Произведените
водни организми имат и по-високо качество и в повечето случаи са екологически по-чисти от тези, уловени в естествените водоеми. Това е в резултат на
контролираните условия, при които се отглеждат
рибните видове в рибните ферми.
През последните години многократно се повишиха и нуждите на националния, Европейския и
световния пазар от деликатесни рибни видове, които постепенно намаляват в естествените води
(змиорки, есетрови). Главната причина за това е
прекомерния им улов с помощта на все по-модерна техника (но късно достигане на полова зрялост
на някои видове риби), влошените условия на живот в хидроекосистемите (добиване на нефт, развитие на химическата промишленост и
металургията) и липсата на възможности за естествено възпроизводство (хидростроителство, водещо до нарушение на миграционните им пътища).
Това са причини, които показват, че за в бъде-
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ще рибовъдството ще се развива интензивно, като
ще се търсят и включват в производството нови технологии и водни представители.
В изминалите периоди механизмът на управление на рибовъдството в България беше в основата си централизиран. Държавата субсидираше
дейностите по възпроизводство, опазване, регламентирано ползване на ресурса от риби и други
водни организми. Съществуваха традиционни вътрешни и външни пазари за реализацията на произвежданата продукция, произвеждаха се и фуражи
по наши разработки. Но в държавните рибовъдни
предприятия количеството на произвежданата риба се лимитираше от краткосрочни (петилетни) и
дългосрочни програми. Те трябваше да снабдяват
държавните търговски организации с предварително договорирани количества сладководна риба на
определени цени. Тези рибовъдни стопанства нямаха собствена концепция за маркетинга на рибата и рибните продукти и не прилагаха ефективна
система за оценка на производството. Липсваше
реална борсова търговия с рибната продукция, което предопредели и липсата на какъвто и да е опит
и практика в маркетинга, включително и при износа на рибна продукция.
Не се насърчаваше и инициативата на производителите на рибна продукция, особено по отношение увеличаването на производителността и
средните добиви от единица водна площ. Наред с
това фуражите и другите консумативи за рибовъдството бяха твърде достъпни и като количество и
като цени, но цените на едро на изкупуваната рибна продукция бяха твърде ниски и не стимулираха
производството. Съществуваше и порочната система за дотиране на сладководното рибовъдство,
което даваше възможности на предприятията да
манипулират редица отчетни данни.
След 1989г. централизирания механизъм за
управление на рибовъдството беше подложен на
основна промяна, с цел – преход към пазарно ориентиран механизъм на управление. Още същата
година цените на рибата и рибните продукти бяха
изцяло извадени от държавно наблюдение и
регулация. Така през последното десетилетие и понастоящем те се формират изключително на пазарен принцип и на практика достигнаха до голяма
степен средноевропейските цени за съответните
видове. Това до голяма степен беше повлияно и от
разрушаването и разграбването на българския океански риболовен флот, което лиши страната от собствени улови на океанска риба и доведе до 100 %ов внос на такава.
В средата на 90-тег. на миналия век, сладководното рибовъдство в България достигна до критично състояние, в следствие на неправилна и не-
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навременна преориентация в новата икономическа
обстановка на страната. Настъпи повсеместно влошаване на производствено-финансовото състояние
на почти всички рибостопански единици - свидетелство за преустановената активна намеса на държавата в дейността на сладководното рибовъдство
и доказателство за липсата на правилна и навременна преориентация в новата икономическа обстановка на страната. С колапса в националната икономика рибовъдните предприятия станаха икономически нестабилни. Те загубиха своите традиционни пазари за износ на риба, което наред със стагнацията на вътрешния пазар нанесе тежък удар на
това производство.
Принудителното ползване на значителни високолихвени заеми, на които не успяха да се възстановят дори лихвите, допълнително влоши и без
това не доброто финансово състояние на
предприятията. До това се стигна, поради заложеното по традиция производство като обем, съобразен с капацитета на производствените мощности.
Това производство като правило се авансираше
чрез банкови заеми поради дългия производствен
цикъл (обикновено 2 години). При резкия скок на
долара и на лихвите по кредитите през 1991 год.
голяма част от рибовъдните ферми, занимаващи
се с производство на студеноводни (пъстървови) и
топловодни (шаранови) видове риба, катастрофално
намалиха общия обем на произвежданата
продукция. Като резултат от финансовия банкрут
някои от държавните рибовъдни предприятия започнаха разпродажба на част от движимото си имущество и предлагане на обособени части от производствените съоръжения под аренда за извършване на дейност, в много случаи несвойствена.
Окапацитени частично или изключени от рибностопански оборот бяха много язовири, басейнови и садкови стопанства, поради което продукцията на риба за консумация намаля катастрофално.
Рибната продукция (улов в язовирите и производство от рибните ферми – риба за консумация и
зарибителен материал) от цялата страна започва
да намалява от 16 хил. тона през 1982г. до 8.4
хил. тона през 1990г. и достига до 2.2 хил. тона
през 1995г., при възможности за производство от
порядъка на 30–35 хил. тона.
Оттеглянето на държавата от субсидиране на
производството, либерализацията на цените, обедняването на населението, миграционните процеси,
ниската производителност и колапса на банковата
система поставиха отрасъла “Рибарство и аквакултури” в изключително трудна ситуация. Налице са
сериозни структурни, финансови и концептуални
противоречия, които забавят преструктурирането на
сладководното рибовъдство. Необходима е стра-
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Таблица 1 Производство на риба за консумация
за периода 1998-2004г.

година
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Производство, т.
Риба за консумация
1660
2830
2160
1614.30
2778.10
2897.86
2464.41

*По данни от ИАРА

тегия и национален план включващ широк кръг от
мерки за преодоляване на изостаналостта на
отрасъла. Това може да се осъществи чрез нов тип
взаимовръзка между научните организации, държавната администрация и организациите на
производителите, която да позволи прилагането на
принципите на пазарната икономика при организацията на съвременното производство на аквакултури и на ефективното използване на наличната материално-техническа и производствена база и найвече на специализираните рибовъдни стопанства
(ферми) и на наличния язовирен воден фонд. На
преден план излиза нуждата от директни инвестиции за бързо развитие на всички дейности на отрасъла “Рибарство и аквакултури”.
През последните 8 години (от 1997г. насам)
започва да се наблюдава тенденция към плавно
оживление в производството на сладководна риба.
По данни на Националния статистически институт (НСИ) ангажираните в отрасъла “Рибарство
и аквакултури” към 1998г. са около 7000, а за
2004г. надхвърлят 12000 души. Консумацията на
риба и рибни продукти в страната се е увеличила
от 3кг/човек/год за 1998г. на 4кг/човек/год за
2004г., макар тя да е едва една шеста от същата
консумация в световен мащаб и една десета от тази в страните членки на ЕС. За последните 15г. консумацията на риба и рибни продукти остава сравнително ниска - около 70% под нормата на здравословното хранене.
Консумацията в градовете е по-голяма, в сравнение с тази в малките населени места. Една от
причините за това различие е, че в градовете потребителските доходи са по-високи. В същото
време, липсата на добре развита дистрибуторска
система ограничава консумацията в провинцията.
Градовете с най-висока консумация на риба са
София, Бургас, Варна, Пловдив, Разград и В.
Търново.
Секторът е от голямо значение за райони, в
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Фиг. 1 Производство на риба за консумация за
периода 1998-2004г.
които основното средство за преживяване са рибарството и преработването на риба и рибни
продукти. Както и в страните от ЕС, така и у нас
този сектор е твърде чувствителен, тъй като осигурява заетост на големи групи от населението в много населени места по крайбрежието на р. Дунав и
Черно море и в някои райони на вътрешността, където са разположени рибовъдните стопанства и
язовирите. В тези райони като правило безработицата е твърде висока и този сектор създава възможност за заетост, а развитието му - за откриване на нови работни места.
В края на 1998г. функционират около 70
частни, държавни и със смесена собственост рибни ферми. За 2002г. са регистрирани 119
стопанства, за 2003г. – 159, а в края на 2004г.
регистрираните специализирани рибовъдни обекти
са 221 като 100% от производството на риба и
рибни продукти в тях се осъществява от частни
собственици. Към сегашния момент (март 2005г)
броят им достигна 245, в т.ч.:
- топловодни рибовъдни стопанства - 165 бр.;
- студеноводни рибовъдни стопанства - 57 бр.;
- есетрови стопанства - 4 бр.;
- мидени ферми и ферми за други аквакултури - 13 бр.;
- садкови стопанства - 5 бр.;
- стопанство за производство на декоративни
рибки - 1 бр.
През последните 4-5 години отрасъла “Рибарство и аквакултури” в България претърпя съществени промени. Със Закона за рибарството и
аквакултурите от 2001г., създаден на база на достиженията на Европейското риболовно право, се
поставиха основите за едно устойчиво развитие на
рибните ресурси, възстановяване, обогатяване и
опазване на биологичното разнообразие от риба и
други водни организми в териториалните води на
страната, развитие на рибовъдството и аквакултурите и повишаване потреблението на риба и рибни
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продукти. Но постигането на пазарна ориентираност, конкурентоспособност и дългосрочна устойчивост (икономическа, екологична и социална)
на сладководното рибовъдство ще се извърши чрез
повишена рентабилност на производството, предлагане на разнообразна, качествена и евтина
продукция, която да отстоява позициите си както
на вътрешния, така и на външните пазари. Този
процес ще се осъществява в условията на социално-ориентирана пазарна икономика и което е особено важно - основните производители очевидно ще
бъдат конкуриращи се частни собственици.
2. Насоки на устойчиво развитие на сладководното рибовъдство в България
Рибарството и аквакултурите е сектор, с ключово значение за икономиката на страната. Нещо
повече, рибарството е с ключово значение и в подготовката за присъединяване на Р. България към
ЕС. В ЕС е създадена и действа Обща политика в
рибарството (ОПР), отделно от Общата селскостопанска политика, поради особената значимост на
отрасъла. ОПР е широкообхватна система за запазване и управление на рибните ресурси.
Основните й цели са защита на ресурсите от прекомерен улов, гарантиране нормален стандарт на
живот за рибарите и осигуряване на постоянни доставки от риба за рибната промишленост и останалите потребители. България, в лицето на
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към МЗГ, е предложила програма за
постепенно въвеждане и прилагане на ОПР до края
на 2006 г.
Присъединяването на Република България към
ЕС ще спомогне значително за развитието и преструктурирането на вътрешния пазар на риба и ще
открие големи възможности за преработвателната
индустрия. Към настоящия момент повечето рибопреработвателни предприятия в страната са неадекватно оборудвани, продукцията се обработва ръчно,
не се обръща внимание на добрата хигиена (не се
прилага ХАСЕП – система за контрол на качеството) и на доброто представяне на рибните продукти.
За да се въведат принципите на общата организация на пазара на риба и рибни продукти на ЕС
по отношение на общите изисквания при предлагането на риба и рибни продукти на пазара, се предвижда приемането на две наредби до октомври на
2005 година - Наредба за изискванията за предлагане на пазара на риба и рибни продукти и Наредба
за признаването на организации на производители
на риба и рибни продукти на основание на Закона
за рибарството и аквакултурите и Регламентите на
Европейския съюз.
Настъпилите промени в отрасъла “Рибарст-
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во и аквакултури” най-общо могат да бъдат характеризирани по следния начин:
• Нарастване на броя на регистрираните рибни ферми;
• Промяна в собствеността и юридическия статус на рибни ферми;
• Нарастване на конкуренцията на рибния
пазар;
• Поява на рибни ферми с чуждестранно
участие;
• Наличие на огромни различия по отношение на производствените площи,
технико-технологичните характеристики и финансовото състояние на фермите и др.
Като цяло рибните ферми в страната разполагат с достатъчна производствена площ, инсталирани мощности и капацитетни възможности на
оборудването. Изградените, в условията на централизираната икономика (периода 1950-1970г.) в
България, специализирани обекти са: 37 000 дка
топловодни, 400 дка студеноводни басейни и 150
дкa плаващи мрежени клетки. По тези показатели
приватизираните бивши държавни рибни стопанства значително превъзхождат новосъздадените
ферми. Това превъзходство обаче често няма покритие по отношение на обема на произвежданата
от тях продукция, което до голяма степен обяснява
ниската степен на използване на потенциала в
отрасъла. Причина за разминаването по отношение на потенциала и реализираната продукция в тези
ферми бяха загубата на Европейските пазари през
1999г., липсата на пряка материална заинтересованост, недостатъчна гъвкавост при управлението, морално остаряла и физически износена
техника.
При анализ на рибовъдството в България в
сравнение с европейските стандарти се наблюдават сериозни недостатъци по отношение на:
• Равнище на производствената техника и
инфраструктура. По този показател равнището
определено е по-ниско в сравнение със
средноевропейското.
• Равнище на технологиите за производство
на деликатесни рибни видове (змиорка, есетрови
риби) на внедрени технологии за комбинирано производство на риба и други аквакултури. Основната
причина за изоставането по този показател е липсата на опит и финансови възможности от страна
на фермите.
• Висока себестойност на рибната продукция,
в резултат на:
- Вносната специализирана храна (поради липса на качествени български фуражи), представлява 75-80% от производствените разходи.
- Законът за водите предписва събирането на
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такси за ползване на водни обекти за отглеждане и
улов на риба, което допълнително утежнява и затормозява рибопроизводството в страната. В европейската и световната практика отглеждането на
рибна продукция в язовирите и рибовъдните стопанства като правило е освободено от заплащането на такси за водно право (и/или за ползване на
воден обект) и по този начин това производство косвено се стимулира. За съжаление тези мерки в
България не са предвидени, напротив, търсят се
начини за облагане с такси въпреки липсата на предоставяно право или извършвана услуга.
• Цени и конкурентоспособност на рибната
продукция. Като по-евтини в европейска валута, произведените консумативна риба и рибни продукти
са формално в по-изгодно положение в сравнение
с европейските. С ниското ниво на заплащане на
труда българските рибопроизводители имат обективно предимство пред европейските. При постигане на значително по-висока ефективност, българските рибопроизводители биха се превърнали в сериозен конкурент на Европейските пазари.
• Рибни борси и тържища. В България за разлика от страните-членки на ЕС няма изградена адекватна пазарна структура за рибна продукция.
От казаното дотук следва, че българското рибопроизводство е един от секторите на икономиката, върху който държавата трябва да насочи своето внимание, поради реалните му шансове за постигане на още по-категоричен успех в бъдеще.
Успех, който ще допринесе не само за развитието
на самия сектор, но и на икономиката на страната
като цяло. А осигуряването на такъв успех в условията на силна конкуренция може да се постигне
единствено с провеждане на целенасочена и системна инвестиционна дейност във рибните ферми.
Рибарството и аквакултурите, освен че осигуряват висококачествени хранителни продукти, създават работна заетост и допринасят за социалното
и икономическото развитие на страната. С цел да
се постигне баланс между ползването на природните рибни ресурси и опазването на водните екосистеми от вредните антропогенни въздействия
(например преулов) се насърчава изкуственото отглеждане на стопански ценни видове риба чрез международно сътрудничество (структурни фондове на
ЕО).
Основният предприсъединителен фонд на ЕС
отпускащ 50% безвъзмездна финансова помощ в
областта на рибарството и аквакултурите е програма САПАРД. По линия на САПАРД се предвижда финансово подпомагане по отделните мерки на
програмата, както следва:
1. Финансиране на проекти по Мярка 02.
Подобряване на преработването и маркетинга на

селскостопански и рибни продукти. От 27.02.2004
г. временно се спря приемането на документите
по Мярка 02. Причина за това е фактът, че вече са
договорени 98.7% от всички средства, предвидени
по тази мярка за целия й седем-годишен период на
действие. Към 28 февруари 2005г. към тази мярка в сектора “Рибарство” има сключени 14 договора за поети ангажименти към крайни бенефициенти на обща стойност 14.6 млн. лева, от които е
изплатена субсидия по 10 проекта на стойност 9.7
млн. лева.
2. Финансирането на проекти по Мярка 03.
Развитие и диверсификация на икономическите
дейности, създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи. Към 28 февруари 2005г. към тази мярка има сключени 7 договора за поети ангажименти към крайни бенефициенти на обща стойност 1.2 млн. лева.
Изплатената субсидия по е 3 проекта на стойност
0.4 млн.лева.
3. По Мярка 04. Създаване на организации на
производителите също се предвижда подпомагане
на производството на риба. Избираеми за подпомагане са само организации на производители, които имат не по-малко от 30 члена и които имат
годишна пазарна продукция в размер на минимум
150 т сладководни риби.
Финансовият инструмент за ориентиране в рибарството (ФИОР) на ЕС служи за осигуряване на
структурни помощи свързани с преструктурирането и модернизирането на риболовния флот, модернизация на пристанищните съоръжения, развитие
на аквакултурите, преработка и маркетинг на риба
и рибни продукти и прилагане на социално-икономически мерки.
Агенция САПАРД в Държавен фонд
“Земеделие”, ще се трансформира в
Разплащателна агенция, която ще отговаря за финансовото управление на структурните мерки в областта на рибарството - ФИОР.
Дейностите по използването на ФИОР са свързани с дългосрочни цели и задачи. Оползотворяване
на фонда ще се започне след присъединяването
на страната към ЕС през 2007 година и ще зависи
от степента на подготовка на организациите на
рибопроизводителите.
3. Заключение
За да се превърне сладководното рибовъдство и аквакултурната дейност като цяло отново в самостоятелна и ефективна стопанска дейност, е необходимо усъвършенстване на организационно-управленческата сфера и нормативната база на
отрасъла, ефективен контрол върху състоянието и
дейността на рибностопанските обекти, създава-
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нето на интегрирана информационна система, промяна в номенклатурата на производство, технологично обновление и кадрова обезпеченост. За целта е необходимо да се преустрои рибопроизводството в посока повишаване на качеството на рибата
и рибните продукти съгласно изискванията на ЕС,
въвеждането на видове риби, ценени и търсени на
европейските пазари, собствено производство на
специализирани фуражи за различни възрасти и видове риби, повишаване на рентабилността чрез въвеждането на различни ресурсоикономисващи
технологии, високопродуктивни породи и др. Не на
последно място за това ще помогне и осигуряването на възможност и свобода за оптимизиране на
сътрудничеството с всички браншови организации.
Всичко това ще помогне на рибовъдството да не
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бъде изолирано от модерния икономически свят и
за реализирането му като приоритетен отрасъл на
селскостопанското производство.
Литература
1. Национална програма за развитие на рибарството и аквакултурите 2003-2008г., ИАРА
2. Ситуационно-перспективен анализ на риби през
2003г. и прогноза за 2004г., МЗГ
3. САПАРД, Наредба 14, Мярка 1
4. САПАРД, Наредба 15, Мярка 2
5. САПАРД, Наредба 16, Мярка 3
6. www.mzgar.government.bg - Министерство на земеделието и горите
7. www.nsi.bg - Национален статистически институт

THE STATE AND DIRECTIONS IN THE STABLE DEVELOPMENT OF THE
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ABSTRACT
The aim of this article is to analyze the main points in the state of the freshwater fish-farming in Bulgaria during
the period of planned and market economy. The directions of its development are connected with its conversion in an
important branch of the agricultural production by efficient use of the structural subsidy granted from the European
Union funds.
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ИКОНОМИЧЕСКА И ПРАВНА ОСНОВА НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА ПРИ
СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРИТЕ, ПОЛЗВАНЕТО И ПРЕРАБОТКАТА НА
ДЪРВЕСНАТА СУРОВИНА В НАШАТА СТРАНА СЛЕД 1990 Г.
Радулина Цолова- Йорданова
Лесотехнически университет - София
Практическото реализиране на принципите на устойчивото развитие в горския сектор е наложително предвид икономическото, социалното и екологичното му значение сега и за в бъдеще за голяма част от населението
на страната. Въпреки относителната разнопосочност на концепциите за устойчивото развитие и за личния интерес на индивида, като мотиватор за стопанската му активност, приемаме, че необходимо и достатъчно условие
за устойчивост на системата гора- собственици- ползватели- население- общество, е изглаждане на конфликтите
между различните субекти в нея. Именно затова е наложително приоритета да се насочи към съчетаване и попълно задоволяване на многостранните и често противоречиви интереси на икономическите субекти, свързани с
горския сектор. Във връзка с това е дефинирана причината за наличните вече проблеми- невъзможността на
правните субекти да срещнат ефективна икономическа реализация на собствеността си върху производствените
фактори. Поради тясната връзка между развитието на сектора и състоянието на ресурсната му база, в статията
се акцентира на икономическата основа на противоречията при стопанисването на горите и ползването на дървесната суровина през последните години.
Ключови думи: агенти на производството; икономическа реализация на собствеността; пазар на дървесина
Key words: agents of production; economic realization of property; wood market

Въведение
Практическото реализиране на принципите на
устойчивото развитие в горския сектор е наложително предвид икономическото, социалното и екологичното му значение сега и за в бъдеще за голяма част от населението на страната. Въпреки относителната разнопосочност на концепциите за устойчивото развитие и за личния интерес на индивида,
като мотиватор за стопанската му активност,
приемаме, че необходимо и достатъчно условие
за устойчивост на системата гора- собственициползватели- население- общество, е изглаждане на
конфликтите между различните субекти в нея.
Именно затова е наложително приоритета да се насочи към съчетаване и по- пълно задоволяване на
многостранните и често противоречиви интереси на
икономическите субекти, свързани с горския
сектор.
Изхождайки от тясната връзка между развитието на сектора и състоянието на ресурсната му
база, целта на настоящата разработка е да очертае икономическата и правната основа на противоречията при стопанисването на горите и ползването на дървесната суровина през последните години.
Във връзка с това е дефинирана причината за наличните вече проблеми- невъзможността на правните субекти да срещнат ефективна икономическа
реализация на собствеността си върху производствените фактори.
Постановка на проблема
Докато преди 90- те години на миналия век
основната задача пред планиращите органи е била

оптимизиране териториалното управление на сектора с оглед по- доброто използване на ресурсите
и решаване на някои социално- икономически
въпроси, то днес приоритета се насочва към съчетаване и по- пълно задоволяване на многостранните и често противоречиви интереси на икономическите субекти, свързани с горския сектор. Основният
инструмент за реализиране на подобна цел отново
следва да бъде планирането, но базирано на задълбочени анализи за съществуващите конфликти
на интереси и за възможностите за решаването им.
Във връзка с това е необходимо на първо място да
се разкрият причините за наличните вече проблеми.
Според нас, най- общо, това е невъзможността на
държавата да осигури ефективна икономическа реализация на стопанските интереси на правните субекти в горския сектор.
Поради краткостта на изложението няма да
имаме възможност да разгледаме в детайли всички производствени фактори и степента на удовлетвореност на техните собственици. Ще ограничим
вниманието си върху един от основните агенти на
производството в горскопромишлените отрасли, от
който се пораждат най- много икономически, социални и дори екологични противоречия. Това именно е земята и природните ресурси, в случая- земите и горите от горския фонд. По наше мнение
факторите, довели до противоречия при стопанисването и ползването на горските ресурси са пряко
свързани със собствеността върху горите и земите от горския фонд. Първият фактор е възникването на различни форми на собственост, който поставя за решаване съвършено нови за отрасъла
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въпроси. Вторият, който хронологически предхожда първия, визира отнемането на стопанисването
като функция на ДЛ и ликвидирането им като стопански субекти. Финансовата зависимост на системата за управление на горите, прекъсването на
връзката между дървопроизводството, дърводобива и дървопреработката, както и навлизането на нови икономически субекти в отрасъла, доведе до изменение в състоянието на пазара и отношенията
между неговите участници. Възникват множество
конфликти на интереси, чието решаване с оглед
извличане на икономически, социални и екологични ползи сега и в перспектива, от всички заинтересовани страни, не търпи отлагане. Преди да представим нашето виждане за икономическата основа
на по- голямата част от противоречията при стопанисването и ползването на горите и ресурсите им,
ще се спрем на структурата на собствеността на
земите и горите от горския фонд у нас.
Статистически данни сочат, че през 2002 г. в
Европа има 77 хил. бр. владения, намиращи се в
обществена собственост и 10,7 млн. бр. частни собственици на гори. При структура на общата горска
площ от 101 млн. ха обществена собственост и
115 млн. ха частна собственост, средният размер
на стопанисваните горски земи с характер на обществена собственост е приблизително 1200 ха, а
на частните- съответно от по около 10,6 ха. Следва
да се посочи, че в структурно отношение по размер на горска площ на владеене от частни
собственици, няколко милиона от тях са тези, чиито размер на собственост е по- малък от 3 ха.
Освен това около 1/10 от собствениците на гори
са и притежатели на предприятия за преработка на
дървесната суровина. [ 5 ]
В България по данни на НУГ към 03. 01.2002г.
са възстановени 91,54 % от признатите за възстановяване площи, или 14,68 % от горския фонд на
страната. При това разпределението на горските
територии по видове собственост към тази дата е /
Фиг.1/:
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• Държавен горски фонд- 3 339 920.9 ха или
85, 32 %;
• Недържавен горски фонд-574 434.1 ха или
14, 68 %, в т.ч.
- физически лица 320 987. 5 ха или 8, 20 %
- общини
226 566.8 ха или 5, 79 %
- религиозни общности - 17 861. 5 ха или
0,46%
- училища, читалища - 4 305. 5 ха или 0,11%
- кооперации, търг. друж.- 320. 5 ха или 0,01%
- други юридически лица- 4392. 3 ха или
0,11%
ОБЩО:
3 914 355 ха /100 %/
За съпоставка с данните за Европа, трябва да
посочим, че у нас структурата на общата горска
площ се представя от 3 566 487. 7 ха обществена
собственост и 347 867. 3 ха частна собственост,
основна част от която е във владение на физически
лица. [ 4 ]
За сравнение разпределението на горите по
вида на собствеността им по статистически данни
от 1947 г. е било:
- 26, 6 %- държавни;
- 54, 7 %- общински / включват частна собственост на общините и предоставените от държавата гори за ползване като балталъци/;
- 0,7 %- училищни;
- 1 %- манастирски и църковни;
- 17, 02 %- частни.
От частните гори 0,7 % са били обединени в
71 кооперации, а останалите 16,5 % са стопанисвани от собствениците си. Частните собственици,
стопанисващи горите си самостоятелно, са отчитани като: 1/ собственици на гори с площ над 50
ха- 1, 75 %, обособяващи 153 стопански единици
с обща площ от 63 426.9 ха, и 2/ собственици на
гори с площ под 50 ха- 14, 57 %, представляващи
472 503 броя с обща площ на горите в размер на
527 499. 5 ха, т.е. един дребен собственик е притежавал средно по 1.1 ха. [ 4 ]
Към момента липсват статистически данни за

Недържавен горски фонд
Държавен горски фонд

Фиг.1. Разпределение на горската площ по форма на собствеността към 03. 01.2002 г.
/по данни на НУГ/
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точния брой на частните горовладелци и за средния размер на техните имоти, но по експертна оценка 95 % от частните гори са дребноразмерни- под
10 ха, концентрирани в районите на София, Ловеч,
Велико Търново и Монтана. [ 6 ] У нас съществуват вече обединения на частни горовладелци в горски кооперации. В с. Говежда в Родопите има 3
такива кооперации, които успешно развиват дейност
в създаденото от тях дървопреработвателно
предприятие. Доказателство за успеха от досегашната им работа и дългосрочната им визия за развитие е желанието им за приобщаване на още собственици на частни гори. Последното ще им осигури възможност да кандидатстват по програма
САПАРД за закупуване на техника и разширяване
на производството.
Показателен за възможностите на частните
гори е и факта, че през 2002 г. в РУГ Ловеч и РУГ
Велико Търново добива, реализиран от частните
гори, представлява 36 % от общия добив на територията на двете районни управления. [ 1 ]
В регионален план към 31.12.2003 г. най- голяма е площта на частните гори в РУГ Берковица /
70 086 ха/, РУГ Ловеч / 58453 ха/, РУГ Велико
Търново / 50 730 ха/, РУГ Смолян / 43 354 ха/ и
РУГ София / 40 489 ха/. Съответно най- малък е
относителния дял на частните гори, разположени
на територията на РУГ Пазарджик / 3 521 ха/, РУГ
Варна / 4 057 ха/, РУГ Русе / 5 141 ха/, РУГ
Кърджали / 5859 ха/. От общинските гори най- големи са площите на територията на РУГ-овете
Бургас /69 875 ха/, София / 69 835 ха/, Сливен /
35 187 ха/, Кърджали / 31965 ха/, Пловдив /25 576
ха/. Най- слабо е участието на общинските гори в
общата горска площ в РУГ Благоевград / 433 ха/.
На местно ниво най- висока е концентрацията на
частни гори на физически лица на територията на
ДЛ Видин / 16 692 ха/, ДЛ Мездра / 9 364 ха/, ДЛ
Враца / 8 782 ха/ в обхвата на РУГ Берковица; ДЛ
Велико Търново / 14 573 ха/ и ДЛ Севлиево / 8 543
ха/ на територията на РУГ Велико Търново; ДЛ
Плевен / 12 163 ха/, ДЛ Ловеч / 11 649 ха/, ДЛ
Троян / 6 718 ха/, ДЛ Тетевен / 5 331 ха/ в РУГ
Ловеч; ДЛ Чепино / 10 980 ха/ в РУГ Смолян; ДЛ
София- област / 8 910 ха/ и ДЛ София- град /6628
ха/ в РУГ София. [2]
За РУГ Берковица добива от частните гори по
данни на НУГ към 31.12.2003 г. възлиза на 43 991
пл. m3 / лежаща маса/ и представлява 7,18 % от
добива в национален мащаб от горите, собственост
на частни физически лица. Следва да се отбележи,
че в частните гори не е използван пълноценно ресурсния потенциал- действително отсеченото количество съставлява едва 32 % от предвиденото по
ЛУП. Неизпълнението на проекта идва основно от
слабото ползване в иглолистните гори / едва 7,33%/
. Причината е, че частните горовладелци добиват

незначителни количества строителна дървесина
/16%/. Очертава се ясна тенденция на ползване от
частните гори за дърва- 84 % от общия добив.
Именно затова добивите са почти изцяло от широколистни дървесни видове- 98 %. [ 3] Впечатление
прави отклонението в отрицателна посока на комплектованото количество от предвиденото по проект,
както и надвишаването на действителния добив в
отделни горски участъци над маркирания.
В национален мащаб структурата на ползване от горите, собственост на частни физически лица е по- благоприятна- 63 % дърва и 37 % стоителна дървесина. Дървата се добиват почти изцяло от широколистни дървесни видове, най- вече от
издънковите гори за превръщане и от нискостъблените гори. Впечатление прави високият добив на
дърва от високостъблен бук- 67 % от общия добив
от бук, на фона на малките количества от тази ценна дървесина за механична преработка- 33 %.
Стоителната дървесина е реализирана предимно
от иглолистните гори. В нейната вътрешна структура с най- висок дял са категориите едра и средна,
което ясно кореспондира с реалното търсене. [ 3]
През 2003 г. добивът от общинския ГФ общо
за страната е изпълнен на 62,5 % от заложеното
по ЛУП. Количеството, добито от широколистни дървесни видове, представлява 80 % от общото
ползване. Най- високи са добивите от издънковите
гори за превръщане и от високостъблените букови
гори. И тук буковата дървесина е в по- голямата си
част категоризирана като дърва / 34 хил. m3/ и помалко като строителна / 20 хил. m3 /, предимно
едра дървесина / 17 хил. m3/.[ 3]
За сравнение са взети данни за ползването от
общинския горски фонд на територията на РУГ
Пазарджик, където площта на този вид собственост
гори е значителна. Общият добив от общинските
гори в обхвата на РУГ Пазарджик през 2003 г. възлиза на 23 376 пл. m3, което съставлява 8 % от
добивите от всички общински гори в страната.
Заложеният по ЛУП добив е изпълнен на 75 %, поделено почти по равно между иглолистни и широколистни дървесни видове. Следва да се отбележи,
че комплектованото количество надхвърля предвиденото по проект, т.е. спрямо него изпълнението е
53 %. Това обстоятелство, от една страна, е свидетелство за влошено състояние на горските
екосистеми, а от друга- за икономически нецелесъобразното ползване от горите, изразено чрез голямата разлика между действително реализирания
добив и възможния. Твърдението ни се потвърждава и от факта, че за промишлен дърводобив е маркирана дървесина, възлизаща на 43 х. m3, а са реализирани едва 14 х. m3, т.е. 3 пъти по- малко. В
добавка, сравнително голяма част добитата дървесина- 34,5 %, е предоставена на местното
население. Спорен е въпроса за стопанската обос-
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новка на подобно решение на общинските съвети,
предвид постановката на ЗГ / чл. 92, ал. 2/, че таксите и приходите, свързани с ползването от горите
и земите от общинския ГФ, постъпват в приход на
общинските бюджети. Съвсем естествено се поражда въпроса дали липсата на интерес у общините към увеличаване на дохода от собствеността им
върху горите и ресурсите им не се дължи на следващия запис в ЗГ- “ Приходите по чл. 92, ал. 2 се
разходват само за дейности по стопанисване на
общинските гори по решение на общинския съвет”
/ чл. 96/. Дали ако общините са финансово автономни системи и пълновластни разпоредители на
приходите от собстеността им, икономическите им
решения няма да са по- различни и стопанските
им резултати далеч по- добри?
Управляващият и контролен орган признава,
че стопанисването на малоразмерните горски имоти представлява особен проблем. Явно този проблем се корени в нормативната уредба и пречи на
пазарните отношения в горския сектор да се
развиват. Преди да потърсим доказателства за подобно твърдение, следва да уточним, че горската
собственост е особен вид собственост, която освен ползи за стопанина и ползвателя си, му носи и
редица задължения предвид запазване интереса и
на обществото. В ЗГ е подчертано, че “ собствениците на гори и земи от горския фонд трябва да упражняват правото си на собственост върху тях по
начин, който не влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици на гори и земи
от горския фонд или на обществото” /Чл. 11. /. В
Закона, обаче, се казва още, че “ за гори, собственост на физически и юридически лица, с площ на
всеки отделен поземлен имот под 20 декара, провеждането на сеч се извършва без спазване” предписанията на лесоустройствените проекти, планове и програми / Чл. 47, ал.5/. Този текст, колкото и
демократичен да изглежда, ни кара да се замислим дали няма да се стигне до пресилено ползване и дори до оголване на цели терени, ако собствениците им търсят бърз икономически ефект.
Основание за подобен песимизъм ни дават, както
икономическата криза и високите нива на безработица в страната ни, така и факта, че все още у
българина липсва обществено отговорно съзнание.
Именно затова законодателят е наложил и някой
задължения и ограничения за собственика. Сред ограниченията следва да се отбележи невъзможността собственика да променя предназначението на
горския имот / Чл. 15 (1)/, освен в случаите, когато
става въпрос за изграждане на необходими публични обекти, обекти, свързани с националната сигурност и отбрана, създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии и др. подобни. Забранява се
на собствениците при провеждане на дейност в го-
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рите да използват техника и технологии, които водят до развитие на ерозионни процеси, унищожаване на подраста и повреди на оставащия дървостой / Чл. (6)/. Собствениците на земи и гори от горския фонд- физически, юридически лица или
общини, по закон могат да се сдружават за съвместно устройство на имотите им /Чл. 26 (1)/ или
да ги предоставят за управление на съответното
държавно лесничейство или на частни лесовъди и
търговци, регистрирани в публичен регистър в НУГ
/Чл. 26 (2)/. Мотивиращият фактор за обединяване
на горовладелците е изработването на лесоустройствени проекти, планове и програми за сметка на
държавния бюджет /Чл. 25.(7)/, както и избягване
от изискването собствениците на недържавни горски имоти с обща площ над 500 хектара да наемат по трудов или граждански договор лицензирани лесовъди за осъществяване на управлението,
ползването и възобновяването на горите им / Чл.
31. (3)/.
Физически и юридически лица- собственици
на гори, имат право да се разпореждат с дървесината и продуктите, добити от имотите им, въз основа на издадено от директора на ДЛ позволително за сеч и извоз до временен склад на дървени
материали след подадено от собственика заявление / Чл. 59 (4)/. За позволителното за извоз на
добитата суровина от склада се заплаща / Чл. 59
(13)/. Дървесина по такси на корен от гора - собственост на общината, в която е регистреран правния субект, а когато това е невъзможно - от съответните държавни гори, се предоставя на физически лица за собствени нужди, на манастирите,
църквите, джамиите и другите религиозни
институции, общинските и държавните училища и
обслужващите ги звена, социалните домове, местата за лишаване от свобода, военните поделения,
културните институти на бюджетна издръжка и служителите и работниците в Националното управление по горите, в неговите структури и в специализираните териториални звена. / чл. 57, ал. 9 и 10/
Обемът на годишното ползване по такси на корен
се определя: с решение на общинския съвет - за
горите - общинска собственост или от началника
на съответното регионално управление на горите
по предложение на директора на ДЛ - за горите държавна собственост / чл. 57, ал. 11/.
С приемането на Наредба № 30 и Инструкция
№ 33 / променена като Инструкция № 36 на МЗГ
от 02.11.2001 г., ДВ, бр. 98 от 2001 г./ е възприет
модела за продажба на стоящата дървесина чрез
търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател.
Целта е чрез открити пазарни процедури да се създаде конкурентна среда и да се балансират интересите на обществото, собствениците на гори,
потребителите, предприемачите и работещите в
сферата на добива и преработката на суровината.
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Основен и най- осезателен за дребните и средни
предприемачи проблем е необходимостта от значителни налични свободни парични средства и специализирана техника за участието им в търговете
и конкурсите. [ 1]
Сравнително високият добив в национален мащаб на дървесина от частните и общинските горисъответно 728 899 пл. m3 и 348 641 пл. m3 за 2003
г., дава основание да се погледне по- сериозно и
на този пазар на дървесна суровина. За да може,
обаче, да заработи като такъв, е необходимо на
първо място да се прецизира нормативната уредба по отношение на недържавната горска
собственост. Това е пряко свързано с разработването на механизъм за продажба на дървесината
от общинските и частните гори и формиране на
съответните структури за набиране и предоставяне на информация и за осъществяване на контакти
с потребителите. На основата на по- високата концентрация на горски имоти, собственост на частни
физически лица и общини, в някои региони в
страната, следва да се потърсят възможности за
изграждане на регионален пазар на добития от тези форми на собственост ресурс. Визират се районите на Берковица, Ловеч, Велико Търново,
Смолян и Кюстендил за частните гори, и Бургаски,
Софийски, Сливенски, Кърджалийски и Пловдивски
райони за общинските гори. Не може да се очаква,
че процесът ще стартира само от доброто желание на заинтересованите страни. Без да се впускаме в детайлни разсъждения и полемики относно
необходимостта от определено държавно подпомагане и стимулиране в тази насока, ще направим
някои, според нас, реалистични допускания:
- Изграждането на функциониращ пазар на
дървесина, добита от частните и общинските гори,
ще осигури на първо място възможност на техните собственици да намерят икономическа реализация на собствеността си;
- Доходоносното използване на горските имоти неминуемо ще рефлектира в повишаване на
предприемаческата активност чрез създаване на
нови стопански единици или допълнително ангажиране на съществуващи, разкриване на работни места и решаване на редица социално- икономически
проблеми в много региони на страната;
- Осигуряването на делови контакти с крупни
потребители на дървесина най- вероятно ще бъде
активно действащ мотиватор за обединяване на договорна основа на горовладелци за изпълнение на
по- големи поръчки. Създаването на кооперации успешно може да се съпътства и от организиране на
дървопреработвателни предприятия, какъвто е случая с кооперацията в с. Говежда. По този начин ще
се реши сега съществуващия проблем със стопанисването на дребноразмерните горски имоти и ще
се осигурят условия за комплексно оползотворява-

не на суровината;
- Реално може да се очаква, че частната инициатива ще успее да “пробуди” вътрешния, а защо
не и извън границите на страната ни, пазар на средна и дребна дървесина, от която съществуват големи наличности, а се оползотворява непълноценно.
Възможност в това направление предоставя и производството на екобрикети. Тяхното търсене тепърва ще се интензифицира, предвид цените на останалите енергоносители / изключваме дървата поради ниската им цена/, а и поради факта, че се
увеличава броя на хората, склонни да заложат на
удобството си и с възможностите и желанието да
заплатят по- високата цена за това;
- Предоставянето на малко повече свобода
на общините в условия на самофинансиране и
автономност, би спомогнало за повишаване на загрижеността живущото в тях население и на общинските власти към горите им. От друга страна, повисоките приходи, които общините биха акумулирали от активизиране на стопанските дейности в
горските им имоти, биха им позволили да вложат
средства / независимо от централния бюджет/ за
задоволяване интересите на различни обществени
групи и решаване на някои взаимосвързани с икономиката и бита на населението им въпроси /изграждане и модернизиране на инфраструктурата,
водоснабдяването, устройство на паркове и детски
площадки, велосипедни пътеки и др./;
- Изграждането на подобен пазар ще подобри
в значителна степен логистичните връзки между
стопанските субекти и ще активизира регионалните икономики посредством мултипликационен
ефект. Последното се отнася особено за общини с
високо равнище на безработица и ясно изразени
деградационни процеси в тях. В някои от тези териториални единици има големи площи частни гори,
което първоначално е достатъчна основа за реализиране на такъв модел- например държавните лесничейства Видин, Враца, Мездра, Ловеч, Плевен,
Чепино и др.;
- Не на последно място, дългосрочната бизнес визия пред собствениците на частни и общински гори ще гарантира в по- голяма степен прилагането на принципите на устойчивото развитие на горските екосистеми, а в близко бъдеще и на тези на
многофункционалното ползване. Това би било от
полза, както за собствениците на имотите, така и
за населението в отделните райони, и за цялото
общество, в близка и по- далечна перспектива.
В заключение следва да отбележим, че частните стопански интереси почти всякога осигуряват
по- добри икономически резултати, отколкото
държавата. Именно по тази причина, още повече в
процеса на присъединяването ни към ЕС, считаме
за подходящо недържавната горска собственост да
се приеме и наложи като пълноценен елемент за
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допълване на “ пазарната верига” в качеството й
на основа за изграждане на регионален пазар на
дървесната суровина. Като допълнителни ефекти
може да се очакват усъвършенстване на пазарните отношения, повишаване степента на информационнна осигуреност на стопанските субекти и решаване на някои социално- икономически проблеми на териториалните общности.
След като разгледахме голяма част от въпросите, касаещи общините и частните физически
лица, притежаващи горски имоти, следва да проследим и реализацията на държавната горска
собственост.
През 2000 г. при отдаване правото на ползване на дървесина от държавния горски фонд на местното население средната за страната цена е 6.48
лв./ m3, като най- високото й равнище е отбелязано
в РУГ София- 7.45 лв./ m3, а най- ниско- в РУГ
Смолян- 5.38 лв./ m3. Приходите, постъпили в НУГ
през същата година от продажбата на дървесина
на корен на местното население, възлизат на
6 374 248 лв., почти изцяло формирани от продажбата на широколистни дърва. Средната за страната цена на този най- търсен сортимент е 6.38 лв./
m3. / Табл. 1/
При промишления дърводобив през 2000 г.
средната цена е 19.81 лв./m3. Най- високото й ниво е достигнато на търговете, конкурсите и преговорите в РУГ Пазарджик- 39.91 лв./ m3, а най- ниско- в РУГ Кърджали- 8.86 лв./ m3. Половината от
цялото количество, изтъргувана дървесина, се заема от групата на широколистните дърва, купувани на корен от дърводобивните фирми и по- рядко
от преработватели, на цена от 8.79 лв./ m3. Общо
за годината приходите, постъпили в НУГ, от
търгове, конкурси и преговори, възлизат на
54 462 138 лв.
Местното население потребява приблизително 2 млн. m3 дърва. Около 1 млн. m3 то закупува
на корен на цена от 6.48 лв./ m3. Останалото количество купува от търговци на средна цена от 40
лв./ m3, т.е. търговецът плаща на държавата 8.79
лв./ m3, а получава 20- 30 лв./ m3 приход. На външния пазар дървата се търгуват по 52.12 лв./m3 или
24 $/ m3 за 2000 г., а цената им средно за Европа
е 22 $/ m3. / 1$ = 2.12388 лв. за 2000 г./ Дори и
бегъл поглед е достатъчен за да се види значителната разлика между цената на дървата за местното население на корен и цената, на която се търгуват добитите от фирми дърва за горене на вътрешния и външния пазар. Т.е. прихода, който не се
получава, вследствие на провежданата от държавата социална политика възлиза по груби сметки
на около 50 млн. лв., с която сума реално се ощетява устойчивото развитие на горските ресурси в
България.
Постъпилите в НУГ приходи от ползване на
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дървесината през 2000 г. възлизат на 60 836 386
лв. През същата година са вложени 30 392 212
лв. за мероприятия в горите, в т.ч. залесяване, стопанисване и опазване на горите, ловно и рибно стопански мероприятия, и 5 918 352 лв.- капиталови
разходи. Т.е. общо разходите, предназначени за
поддържане и възобновяване на горските
екосистеми, са 36 310 473 лв. или 59,7 % от приходите от право на ползване. Оставащите 40 %
съставляват разходи за заплати, осигуровки и текуща издръжка на НУГ и неговите поделения. Без
да разискваме дали се изразходват или не ефективно средствата от бюджета на НУГ, ще отбележим само, че ако се увеличат приходите от
ползвания, то би имало възможност и за увеличаване на инвестициите за изграждане и модернизиране на инфраструктурната база в горите. Освен
това, ако се предостави на собствениците на недържавни гори правото да стопанисват и ползват
както те намерят за добре имотите си, това би им
вменило и задължението сами да се грижат за
опазването, възстановяването и охраната им.
Подобна ситуация би снижила съществено бюджетните разходи / държавна субсидия за охрана на горите- 7 млн. лв. /. Това би следвало да рефлектира
в повишаване ефективността от работата на НУГ и
поделенията му, подобряване организацията на труда и състоянието на горските екосистеми във владението на държавата.
Обобщения
Може да се направи извода, че с промените в
нормативната уредба след 1997 г., собствеността
върху горите и земите от горския фонд е намерила своите юридически форми на съществуване, без,
обаче, те да са подплатени от икономически механизми за тяхното по- нататъшно развитие.
Държавата като собственик на по- голямата
част от актива / гори и ресурсите им/ не среща в
достатъчна степен икономическата му оценка. Тя
получава само приходи от държавни такси и от съставени актове за нарушения, което не покрива авансираните от нея средства за поддържане на горите
в добро състояние, и за тяхната охрана и контрол.
Друга част от актива по силата на приетия през
1999 г. Закон за възстановяване на собствеността
върху земи и гори от горския фонд, е вече собственост на физически и юридически лица, общини, училища и религиозни общности. Реституцията на земи и гори от горския фонд в реални граници доведе
до раздробяването им на много и малки парцели.
Този факт, съчетан с някои, по наше мнение, недообмислени законови постановки и тежката бюрократична система, не позволява и на частната
собственост да намери своята икономическа
реализация, т.е. частните субекти да извличат полагащите им се доходи от нея. Горовладелците ня-
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мат право да добиват дървесина с цел търговия от
собствените си имоти. Те могат единствено да задоволяват собствените си нужди от дърва по определен ред и през определени периоди. От една страна това е ограничаване правото на собственост на
частния правен субект. От друга страна, тази мярка е в голяма степен обоснована, защото частникът или търговецът всякога ще иска от гората
повече, отколкото са нейните възможности. В други държави може да е различно, но досегашната
практика у нас е дала такива резултати. В общия
случай, частникът няма самосъзнанието, уменията, знанията и ресурсите да се грижи за гората
така, както държавата. Причината отново е липсата на механизъм за регулиране на отношенията,
свързани със собствеността върху земите и горите от горския фонд.
Търговецът, като притежател на активите /
средства за производство/, би трябвало да среща
пълната им икономическа реализация чрез амортизационните отчисления и нетния финансов приход за капитализиране. На практика, обаче, в традиционен сектор, какъвто е горския за нашата
страна, ДЛ и ДДС в ролята на търговеца не получават такъв доход. При сега действащия механизъм
те не натрупват нетен финансов приход за
реинвестиране. Причината е в бюджетната им обвързаност с НУГ и отсъствието на стопански принципи в работата им. Към момента приходите на
ниво ДЛ, респективно ДДС, идват от продажба на
лесосечния фонд и постъпват в бюджета на НУГ.
Разходната част на бюджета е за покриване на
дейностите, извършвани от ДЛ и ДДС. Имаме основание да считаме, че финансовата зависимост е
причина за липсата на интерес у ДЛ и ДДС за подобряване на работата и увеличаване на активите.
За да илюстрираме тезата си, ще използваме за
пример отчетните данни за 2004 г. на ДДС “
Осогово”, гр. Кюстендил. През миналата година дърводобива в размер на 24 432 пл. m3 е възложен по
Закона за обществените поръчки. Разходите за сеч
и извоз, заплатени от дивечовъдната станция на дърводобивната фирма, възлизат на 610 216 лв. / по
24,98 лв. за 1 m3/ . приходите, които станцията е
получила от продажбата на дървесината са
1 281 301 лв. / * 52,44 лв. / m3/. От тези приходи
438 789 лв. постъпват в НУГ като приходи от право на ползване, т.е. това е сумарният израз на таксите на корен. В ДДС “ Осогово” остават едва
232 296 лв. “ печалба”, които се изразходват основно за закупуване на техника и друго необходимо оборудване.
Можем да обобщим, че към момента не са
удовлетворени в достатъчна степен икономическите интереси на нито един правен субект, свързан с
горския сектор. От това следва и друг кръг от
проблеми. Те са породени от състоянието на горс-

кия сектор и имат отношение както към социалноикономическото развитие на отделните населени
места и райони, така и към някои екологични
въпроси. “ Потърпевши ” са както отделния гражданин, така и цялото общество. Производния характер на този кръг от проблеми / следват от описания вече механизъм: агент на производствотоправен субект- икономическа реализация/ ни дава
основание да ги посочим след първопричините им.
Реформата и възлагането на дейностите чрез
търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател имат за цел цените на дървесината, другите
горски продукти и услугите да се формират от
пазара. На практика това, обаче, не се постига и
цената на дървесния ресурс, продаван на корен, е
необосновано ниска. Освен това, се реализират качествени насаждения в близост до транспортната
мрежа, а остават неусвоени тези, в треднодостъпните терени. Съвсем естествено тук изниква въпроса защо не се увеличат инвестициите за изграждане на горски пътища? Явно, до момента капиталовите разходи в бюджета на НУГ са недостатъчни
или неефективно изразходвани, за да не намери
решение проблема.
Тъй като на пазара се търсят предимно едри
сортименти, голяма част от средната и дребноразмерната дървесина остава в сечищата. При това,
освен неоползотворяването на суровината, което
от икономическа гледна точка е необяснимо, следва да се отбележат и вредите от екологичен аспект.
Ще вметнем, че този проблем вече стои и пред
дървообработващите и мебелните предприятия, които съвсем скоро ще трябва да намерят начин да
оползотворяват отпадъчната дървесина, предвид
влизащото в сила от тази година изискване на ЕС
за ликвидиране на депата за дървесни отпадъци.
От това, разбира се, ще се породят още трудности,
свързани с изменението на съществуващите и появата на нови логистични отношения и връзки.
Икономически необоснована постановка на
нормативната уредба е подхода по отношение ползването на недървесните горски ресурси. Частните
горовладелци- физически и юридически лица, имат
пълната свобода относно ползването и разпореждането с добитите продукти. Неясно защо, обаче,
собствениците трябва да получават писмени позволителни от ДЛ, особено при условие, че не заплащат такси / чл. 65 (1)/. За осъществяване на странични ползвания като стопанска дейност в общинските и държавните гори се заплащат такси, определени съответно от общинските съвети и от МС,
и се издават позволителни / чл. 63 (3)/. В ЗГ е заложено изискването ползванията да се извършват по
начин и със средства, които не водят до увреждане
или унищожаване на популациите на видовете и техните местообитания / чл. 65 (1)/. Въпреки това, при
добива, особено на лечебни растения, с цел по- бър-
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зото количествено натрупване, безогледно се унищожават големи находища на тези ценни ресурси.
Дохода от страничните ползвания също не е потенциално възможния. В държавния, респективно
общинския, бюджет постъпват само таксите за
ползване. Местното население като трудов ресурс
получава много ниско възнаграждение. Търговецът,
поради липса на мощности за преработка на
продуктите, губи от по- ниската им стойност, реализирайки ги в необработен вид.
В резултат отнемането на стопанска дейност
в горите от ДЛ, изкупуването на недървесните горски ресурси се извършва от търговци, най- често
еднолични. Тъй като продукцията е предимно с експортна насоченост, те извличат големи печалби
от дейността си, докато държавата получава под
формата на тарифни такси нищожен приход, сравнено с международните продажни цени на тези
ресурси. Т.е търговците си присвояват приходи, които по право се полагат на собственика на ресурсите- държавата. Друг е въпроса, че тя със своята
незаинтересованост им създава условия за това.
С новия Закон за горите е прекратено действието на фонд “ Лесокултурни мероприятия и строеж на горски пътища” и се създава Национален
фонд “ Българска гора” като извънбюджетна форма на финансиране. С приемането на Закона за
държавния бюджет в началото на 2000 г. този фонд
е преобразуван в бюджет на НУГ. При бюджетната
организация на средствата неусвоения остатък в
края на годината се привежда в Държавния бюджет,
което обяснява липсата на интерес у ДЛ за подобряване на работата и увеличаване на активите. /
НУГ, 2003/ По този начин през първите месеци от
годината, когато се извършват основните горскостопански мероприятия, особено остро се чувства
липсата на капитал, тъй като няма преходни
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остатъци. Възлагането на лесокултурните мероприятия на частни изпълнители често резултира в
закъсняване и изпускане на най- благоприятните
срокове за залесяване, и влошено качество поради
ниска квалификация на работниците. Едновременно
с намаляването на залесителните работи поради
поскъпването им, недостига на средства и реституционния процес, горските екосистеми страдат и
от увеличаването на опожарените площи и “ кражбите“. Пренасочването на усилията на държавните
лесничейства в своевременното извеждане на санитарни сечи в съхнещи, опожарени и повредени
от природни бедствия насаждения, рефлектира в
намаляване и на общото ползване от отгледни сечи.
Друг проблем, който все още не е намерил
своето окончателно решение, въпреки засилените
мерки по охраната на горите, е тоталното ликвидиране на добре работещата система за незаконно
добиване и търговия с дървесина и някои недървесни продукти.
Считаме, че докато не се изчистят всички икономически и правни противоречия, свързани със
стопанисването и ползването на горите и ресурсите им, тяхното състояние и възможности няма да
се подобрят, поради недостатъчната заинтересованост на субектите, свързани с горския сектор.
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ECONOMIC BASE OF THE CONTRADICTIONS RELATED TO THE
MANAGING OF THE FORESTS, THE USAGE AND THE PROCESSING OF
TIMBER IN OUR COUNTRY AFTER 1990
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ABSTRACT
The practical realization of the principles of sustainable development in the forest sector is imperative in view of
its economic, social and ecological significance now and in the future for a majority of the people in the country. In spite
of the relative contradiction between the conception for the sustainable development and this one for the personal
interest as a main stimulator for economic activity, the solution of the conflicts in the system forest- owners- peoplesociety is accepted as a prime task in achieving stability in the system. In this connection the initial cause for the
existing problems in the forest sector- the impossibility for the legal subjects to find an effective economic realization of
their property, is defined. That is why the article stresses on the economic base of the contradictions related to the
managing of the forests and to the usage of timber in our country during the last few years.
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Университет за национално и световно стопанство – София
Целта на доклада е на основата на концепцията за мултифункционалността на земеделието, да анализира
възможностите на отрасъла за постигане на устойчиво регионално развитие.
Мултифункционалността на земеделието се интерпретира чрез функциите, които са иманентни за отрасъла,
като обект на изследователски интерес са производствената функция, хранителната сигурност, социалната
функция, заетостта на територията и функцията на обкръжаваща среда.
В доклада се отделя внимание на приноса на земеделието за икономическата жизнеспособност на селските
райони и се интерпретират възможностите за постигане на интегрирано развитие на селските райони.
Ключови думи: мултифункционално земеделие, устойчиво регионално развитие; интегрирано развитие на
селските райони.
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Земеделието винаги е било мултифункционално,
независимо че едва през ХХІ век тази му роля стана
център на обществения дебат в Световната търговска организация, Европейския съюз и др. В
Европейската селскостопанската конвенция, (юни
2002 г.) се подчертава необходимостта от преразглеждане на Европейския договор тъй като
“Земеделието трябва да бъде възприемано като ключов сектор за благосъстоянието на селските хора и
общности, за веригите на добавената стойност нагоре и надолу от земеделието. Договорът за Устойчиво
Развитие трябва специално да акцентира на важността на европейските селски райони и новата роля на
многофункционалното земеделие в осигуряване на
наличност, безопасност и качество на всички страни,
произведени в Европа”. От тук се извеждат нови изисквания към земеделието да съхрани миналото и да
бъде “лаборатория на бъдещето”. Земеделието и горите следва да бъдат разглеждани буквално като
“първичният сектор”, който води по пътя на устойчивото развитие.
Целта на доклада е на основата на концепцията
за мултифункционалността на земеделието, да анализира възможностите на отрасъла за постигане на
устойчиво регионално развитие.
Устойчивото развитие на селските райони е непосредствено свързано и до голяма степен зависимо от характеристиките и промените на земеделския отрасъл. През своята многолетна история земеделието много повече от всяка друга човешка дейност
е формирало обкръжаващата среда. Пейзажът е продукт на хилядолетната фермерска дейност и използване на природните ресурси. В същото време развитието на земеделието е предпоставка за съществуването на множество материални и нематериални
културни ценности.
Все по-често изследователи на различни
икономически, екологични и социални проблеми в аграрния сектор в търсене на нови пътища за развитието му, подчертават уникалността на земеделието.
С основание някои автори (17) изтъкват положител-

ните и негативните значения (въздействия) на
локалната, националната и глобалната икономики на
екосистемите. При това въздействието и значението
на земеделието се свързва с петте типа активи, които използва и (или) трансформира (природни,
социални, човешки, физически и финансов капитал).
Възможностите на земеделския процес да произвежда повече от един взаимосвързани продукти и
да осъществява едновременно с това и други
функции, свързани с обкръжаващата ни среда, са
част от предпоставките за създаването на концепцията за мултифункционалността на земеделието.
Според някои автори мултифункционалността допуска да се развие многомерна представа за разпределение на ограничените ресурси за производство на
земеделски продукти и услуги по по-реалистичен
начин, отколкото ако разпределението се основава
на едноизмерния пазарен процес.
Мултифункционалността на земеделието е сред
дискусионните концепции за значението на този исторически първи и жизненоважен стопански отрасъл.
Някои автори дори не я приемат за нова самостоятелна концепция, а по-скоро я интерпретират като
един от корените на значимостта на околната среда
в аграрната политика. В този смисъл тя е достатъчно
стара.
Мултифункционалността на земеделието се интерпретира най-често по два основни начини. Редица
документи и автори (4) разглеждат този феномен като присъщо свойство на земеделието да съхранява
стойността или да допринася за нейното нарастване.
Тази т.нар. “нормативна” гледна точка отразява традиционното разбиране на ролята на земеделския отрасъл за осигурява изхранването на населението.
Анализирайки същността на нормативния подход някои автори (19) подчертават, че той разглежда мултифункционалността чрез комплексните функции, които се отнасят до земеделието.
Мултифункционалността не е само характеристика на земеделския производствен процес, но и ценност сама по себе си и се съдържа в традиционните
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цели на държавните политики. Те са предназначени
да “опазят и засилят многофункционалния характер
на земеделието” и в частност се използват в агроиндустриалните политики. Обобщавайки различията в
мненията може да се направи извода, че независимо
от приемането на мултифункционалността, нормативният подход отличава една от многото функции
на отрасъла – осъществяване на производството на
земеделски продукти – за главна. Останалите функции се интерпретират по-скоро като съпътстващи и
подчинени на главната.
Сред европейските изследователи все по-широка подкрепа намира позитивния подход към проблемите на мултифункционалността. Тя се свързва и
извежда от характеристиките на земеделския производствен процес и неговите резултати. Голяма част
от авторите (4,10,11) подчертават като основни ключови елементи на концепцията “съществуването на
взаимосвързани стокови и нестокови резултати, които едновременно се произвеждат от земеделието”
и фактът, че пазари за тези нестокови резултати не
съществуват или функционират непълноценно.
Съществуването на взаимосвързани резултати от
един и същ производствен процес се интепретират
от някои автори като производствени аспекти на
мултифункционалността.
Заедно с производството на стокови и непазарни публични блага, редица автори подчертават значението на въздействията на земеделската дейност.
Същността на тези въздействия се корени във взаимната зависимост на агентите. Решенията на всеки
агент да произвежда, консумира или разменя, въздейства на околните, поради което въздействията се
като “излишъци, които възникват в производството и
потреблението на стоки и услуги и които увеличават
или намаляват благосъстоянието на други хора”. При
това се подчертава, че те самите не са обект на пазарни транзакции и не генерират печалби или загуби.
Повечето автори не разграничават въздействията на земеделието от произвежданите от самите него
свързани продукти и публични блага. Дори
изследователите, които правят това разграничение
признават, че поради комплексния характер на въздействията на земеделието тази граница е размита
(10). Според тях въздействията се отнасят до
“ситуации, в които решенията за производство и потребление на един агент се отразяват директно върху
благополучието или благоденствието на други агенти,
без пазара за оцени или плати на този агент за тази
интеракция. Следователно, въздействията се ограничават до взаимна зависимост на частните агенти във
времето и пространството и са свързани с пространствената близост и техническа, икономическа или друга зависимост.
Мултифункционалността на земеделието се интерпретира и чрез функциите, които са иманентни за
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отрасъла. Най-често обект на изследователски интерес са производствената функция, хранителната
сигурност, социалната функция, заетостта на територията и въздействието на обкръжаваща среда. Само
последната е сред широко разпространените посоки
на анализа на многопосочното въздействие на земеделието на околната среда.
Независимо от нарастващия изследователски и
обществен интерес към мултифункционалността на
земеделието, ограничен е броя на изследванията, които обхващат цялостно проблема. Поради неговата
сложност и комплексност болшинството от проучванията са посветени на отделни аспекти на
мултифункционалността.
Реферирайки френски литературни източници
D.Vermersch (19) обобщава, че френската позиция
по мултифункционалността е деликатен баланс между продължаващата подкрепа, която не изключват интензивното производство и пренасочване на ресурсите към мултифункционалното земеделие. Този подход намира израз най-вече във френския закон за
насоките на земеделието от юли 1999 година, в който се утвърждава мултифункционалния характер на
земеделието и необходимостта той да бъде отчетен
в аграрната политика. Мултифункционалността е характеризирана с производство на земеделски хранителни и нехранителни стоки, с промяната на значението на земеделието за развитието на районите и
трудовата заетост, за управлението на територията
и съхраняването на околната среда.
За свързването на регионалното и отраслово
развитие, френския закон за насоките на развитие
на земеделието определя диверсификацията на пазарните и непазарните функции на земеделието главно като:
• Производство на земеделски и хранителни продукти при условия, които осигуряват желаните от потребителите им параметри и качества;
• Приносът на земеделието за заетостта чрез
въвеждане на нови дейности, практики и др.
• Опазване на ландшафта, местните традиции
и защита на природните ресурси.
За постигане на тези многоаспектни цели на
развитието, Законът предвижда сключването на
Договор на управление на територията, който да въведе многофункционалния модел на земеделие.
Последният представлява обобщение на намеренията на индивидуалните фермери или техните
обединения, оформени като проекти. Първата част
на всеки проект съдържа желанията за подобряване
на съществуващите практики за осъществяване на
земеделската дейност чрез въвеждането на нови, които допринасят за повишено качество на продуктите,
за диверсификация на дейността, за интегриране в
икономически организации по цялата хранителна верига и др. Следователно в нея се съдържат социо-
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икономическите елементи на проекта, свързани с икономиката и заетостта на индивида или групата, докато във втората част ударението е поставено на територията и околната среда. Оценява се доколко направените промени ще се отразят на околната среда
и природата и как земеделските стопани ще бъдат
компенсирани за тези промени.
Редица американски изследователи (2) акцентират вниманието си главно на два непазарни резултати от земеделието: земеделската земя като открито пространство и място за отдих и развлечения и
приносът на земеделието за социално-икономическата жизненост на селските райони. В тази връзка
най-често се анализира неблагоприятното въздействие на интензивното животновъдство за намаляване
на оценката на селския район като място за туризъм,
отдих и развлечения.
Оценявайки американската аграрна политика
някои изследователи (6) с основание подчертават, че
прилаганите програми, които са насочени към непазарните резултати от земеделието имат единични ограничени цели. През последното десетилетие се наблюдава тенденция към разширяване на целевата насоченост на стимулите на основата на нов консенсус за значението на вътрешната взаимовръзка между земеделието и околната среда.
Сред изследователите се споделя мнението, че
повечето изследвания по проблема са посветени само на отделни аспекти на мултифункционалността.
Независимо, че логичното обяснение е многостранното въздействие на земеделието на околната среда,
все повече се наблюдава необходимост от комплексни изследвания, които да подпомогнат
координацията, разпространението и конкуренцията
между политическите цели и да обвържат икономическите и биофизичните модели.
Прегледът на литературните източници дава основание да се констатира, че авторите до голяма степен са на аналогични позиции за негативните последици от земеделието. Значително по-големи са различията им по отношение на положителното въздействие на тази дейност за околната среда.
Концепцията за мултифункционалното земеделие до голяма степен конкретизира и инструментализира подходите за постигане на устойчиво развитие в селските райони. В Европейската селскостопанска конвенция за бъдещето на селските райони
на разширена Европа се предлага да бъде отчетена
“променящата се роля на Европейското земеделие и
гори за да се включи целта за устойчивото развитие
на селските райони. Съществуващият фокус върху
нарастването на земеделската продукция трябва да
бъде заменен от система , която дава възможност
на земеделските производители да генерират достатъчно доходи от постоянни добиви, докато продължават да подобряват качеството на храната и другите

продукти и услуги”(1). При това ударението се поставя върху защитата на публичните стоки и услуги,
които земеделието осигурява в допълнение на производството на храни.
Някои автори с основание подчертават динамичния многоаспектен характер на устойчивото
земеделие. За Pretty (17) устойчивото земеделие не
е определен постоянен набор от практики или
политики, а е “процес на социално учене и съвместни изследвания, започвайки с активите най-вече на
местните общности и предлагайки цели и индикатори за измерване на прогреса”. От тези позиции и след
оценка на разнообразието на фермерските системи,
авторът обосновава необходимостта от серии от последователни стъпки към устойчивостта. Всяка серия
включва необходимите промени и степени на
промяната. Първоначално развитието на конвенционалното модерно земеделие следва да се насочи
към подобряване на икономическата и екологичната
ефективност чрез въвеждане на интегрирани регенеративни технологии на производство. Следващият
етап предполага преформулиране на целите на общностите , като фермерите и местните жители се
ангажират в процеса на създаване на устойчивите
практики на производството и тяхното последователно прилагане. В този смисъл проблемите на устойчивостта на земеделието са съществена част от тези
на регионалното развитие.
Някои автори (16) с основание подчертават, че
фермерите имат стратегическа роля в инициативите
за развитие на районите най-малко по следните
причини:
• Те са собствениците на земята, сградите, животните и т.н. имат възможности за комбинират тези
ресурси според техните цели. При това следва да се
подчертае, че ресурсите вече са платени и могат да
се използват многоцелево.
• =Все повече фермерски фамилии съзнават
изоставането на техните ферми и начина им на живот от процесите на модернизация.
• Включването на фермерите в осъществяването на нови практики води до нарастване на удовлетвореността им от работата, тъй като това им дава
възможност да съхранят стопанството и свързания с
него начин на живот и фамилните традициии.
При това ефекта от новите инициативи за ползване на ресурсите се реализира както на фермерско, така и на регионално равнище.
Постигането на устойчивост изисква стратегически подходи с дългосрочни цели и интегриращи с
всички процеси, влияещи на регионалното развитие.
Те предполагат постигане на съгласуваност между
дългосрочната визия за развитие на района, средносрочните цели и краткосрочните действия. При това е
необходимо оптимизиране на хоризонталните връзки между секторите и на вертикалните връзки между
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местна, национална и глобална политики, насочени
към развитие на района. Всичко това предполага и
изисква партньорство между държава, бизнес
организации, общини, неправителствени организации
и други чрез различните структури и механизми на
гражданското общество.
Интегрираното местно развитие предполага на
локално ниво да се преодолеят бариерите между секторните политики в областта на икономиката, околната среда и развитието на общностите от жители.
То с основание се дефинира като “начин на работа,
чиято цел е да осигури устойчиво развитие на селските райони, като допринася за развитие на
социалната, икономическата сфери и околната среда и то по възможност на еднаквото им развитие,
като се проявява стремеж за избягването на вреди на
която и да е от тях”(3).
Европейският съюз още през 1988 г. постави
началото на преосмисляне на стратегията на своята
политика относно селските райони с “Бъдещето на
селското общество”, която подчертава нуждата от
подход, който да стимулира местните изисквания и
инициативи, особено на равнището на малките и средните предприятия и е необходимо да се стреми към
постигането на максимума от местния потенциал”.
По–късно в Декларацията на конференцията в
Корк към политиката за развитие на селските райони
се поставят изисквания, да е мултидисциплинарна в
концепцията си и многосекторна в прилагането си с
ясна териториална насоченост. Тя трябва да се базира на земеделско приспособяване и развитие, икономическа диверсификация, управление на природните ресурси, увеличаване на функциите на околната
среда и стимулиране на културата, туризма и отдиха и др.
Многостранната роля на земеделието се определя като:
• Допринасящо за устойчивото развитие;
• Запазващо околната среда;
• Създаващо устойчива жизненост на селските
райони;
• Допринасящо за облекчаване на бедността.
Независимо от признаването на ролята на земеделието сред дискусионните въпроси в развитите
страни през последните десетилетия е този за
мястото, ролята и съотношението между аграрно и
регионално развитие. За някои политици и участници
в регионалното планиране на селските райони, разликата между двете политики е несъществена, докато за други е толкова значима, че дори я отнасят към
фундаменталните различия. За първите политиката
за развитието на селските райони е допълнение на
аграрната политика, а за други аграрното развитие е
компонент на регионалната политика. Независимо от
тези различия основен си остава дебата за продължаващото централно място на фермерството за
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социалното, културното и екологичното бъдеще на
района, за неговото развитие и промени.
Разнообразни изследвания на доходите на населението и промените в икономическата активност
показват намаляващата роля на земеделието за икономическото развитие на районите. Все по-често едва между 10 и 20 % от доходите на фермерските
домакинства в развитите страни са от земеделска
дейност, докато повече от половината са трудовите
доходи от дейности извън земеделското стопанство.
Намаляването на заетостта в земеделието до известна степен се компенсира с нарастването й в свързаните с отрасъла сектори като агроиндустрия, услуги и др.
Новите изисквания към ролята на земеделието
поставят сериозни предизвикателства пред
фермерите. От производители и управители на собствените си стопанства, те трябва да започнат да изпълняват функциите на менажери на околната среда.
За целта е необходимо специализирано обучение на
собствениците на земеделски стопанства за възприемане и прилагане на т.нар. добри практики и
стандарти, които ще доведат до ограничаване на екологичните последици от земеделската дейност и на
следващия етап - до подобряване на условията на обкръжаващата среда. Мултифункционалността на земеделието едновременно с това изисква мотивация
на фермерите за търсене на най-подходящите за района начини на производство, които да са в основата
на прилаганите практики, осигуряващи устойчивостта на развитието му. Заедно с екологичната и технологичната подготовка е необходима и икономическа,
която да гарантира усвояването и прилагането на нови критерии за ефективност на производството.
Всичко това следва да се осъществява на основата на съгласуване на целите и усилията на другите
икономически и политически участници на територията в процеса на регионално развитие. Последното
изисква постигане на дългосрочни договорености по
начина на решаване на основните регионални
проблеми. Периодите на действие на тези договорености значително надвишават не само продължителността на политическите мандати, но и на традиционните средносрочни програми и стратегии за регионално развитие.
В зависимост от относителната значимост на
фермерството и нефермерските дейности за икономиката на селския район обект на дългосрочни договорености следва да бъдат очакванията на гражданите и самите фермери за структурните промени на
земеделските стопанства. Целесъобразно е те да бъдат насочени към общоприетите алтернативни
дейности за селските райони като допринасят за намаляване на бедността, разнообразяване на трудовата заетост и нарастване на доходите на
населението.
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В зависимост от регионалните и националните
решения по тези проблеми бъдещето на селските райони ще бъде повече или по-малко зависимо от
земеделието. Прилагайки утвърдените добри практики за осъществяване на земеделско производство
фермерите не само ще преоценят досегашните си
технологии и критерии за резултатност и
ефективност, но и ще ги заменят с такива, които ще
ги насочат към методи, осигуряващи здравословна
храна за населението, съхраняващи ландшафта, качеството на околната среда и биоразнообразието.
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THE MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE IN TERMS OF SUSTAINABLE
REGIONAL DEVELOPMENT
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ABSTRACT
The aim of the paper is on the basis of the concept of multifunctional agriculture to analyze the sector opportunities for obtaining sustainable regional development.
The multifunctional character of agriculture is disclosed through the functions which are inherent for the sector
and object of scientific interest are the productive function, the social function, the occupancy of the territory and the
environmental function.
Attention is paid in the paper to the contribution of agriculture for the economic viability of rural regions and are
disclosed the opportunities for obtaining integrated development of rural regions.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)
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НОМОГРАФИЧЕН СПОСОБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА РАЗЛИЧНИ
ПО ВЪЗРАСТ РАСТЯЩИ БЕЛБОРОВИ ДЪРВЕТА
Евгени Димитров - Лесотехнически университет – София
Ивайло Марков - Институт за гората, БАН
В разработката се излага опростен способ за определяне обема на различни по възраст растящи стъбла. За
определяне на обема са достатъчни гръдният диаметър d и височината H на дървото. Способът може да замести
както стеснена (5-разрядна), така и разширена (12-разрядна) разредно-обемна таблица.
Ключови думи: моделиране, уравнение, корелационен коефициент.
Key words: modeling, equations, coefficient of correlation

Увод
При таксация на растящи дървета широко се
прилагат обемно-разредните таблици, които са съставени на разредния принцип (средна разредна система от постоянни криви на височините) при среден коефициент на пълнодървесност. Въпреки че
са утвърдени в практиката, тези таблици обаче дават добри резултати само случаите, когато средният коефициент на пълнодървесност q2 на таксираните дървета или дървостои е близък по величина до коефициента на пълнодървесност, използуван при съставянето на таблицата. При кубирането
на реалните дървета, дървостои и сечища обаче
възниква известна грешка поради отклонение на съответствуващите на тях действителни видови числа от величината на средното видово число, заложено в таблиците. Грешки могат да произлязат и
от различното съотношение между табличните и
действителните височини и дебелини. Например, в
таблица 2 са показани 2 експериментални криви
на височините, които въз основа на техните средни
височини и диаметри се отнасят към 24-ти височинен разред (№ 1 има dср= 30 cm и Hср=23,5 m, а
№ 2 има dср=30 cm и Hср=23,5 m), но имат съвсем различен ход от табличната крива на височините от 24-ти височинен разред за зрели
насаждения. В областта на ниските диаметри крива № 1 е над кривата на 24-ти разряд, но след средния диаметър тя слиза под нея. Втората действителна крива на височините (№ 2) има точно обратното поведение – отначало тя е под средната крива
на 24-ти разред, а след средния диаметър излиза
над нея. За подобни различия на кривите на
височините, получени от анализа на 200 пробни
площи, съобщават Мойсеенко и Богинский (1973).
От такива констатации те стигат до заключението,
че всяко насаждение има свой собствен ход на растежа и съотношение между диаметри и височини.
Друг извод, който може да се направи, е, че никакво сгъстяване на ветрилото на разредните криви
(дори една разширена 12-степенна система) не може да обхване разнобразието на съотношението

диаметър/височина на отделните дървета.
От казаното дотук възникват два проблема –
за установяване отклонението на действителната
пълнодървесност от табличната и за отчитането й
при определяне на обема на растящи дървета.
Действителната пълнодървесност би могло да
се установява по способите, които се прилагат при
изготвяне на разредно-обемните таблици. Този способ обаче е бавен, което го прави неприложим в
практиката. В това отношение много по-удобни са
изведените от нас еднофакторни и многофакторни
регресионни уравнения за определяне на действителната пълнодървесност. За приложението им е
достатъчно да се измерят височина и диаметър на
няколко дървета с дебелина, близка до средната, и
да се направят съответните изчисления.
Що се отнася до втория въпрос, а именно, как
да се използуват действителните криви на височините за точно определяне на обема на растящите
дървета, Мойсеенко и Богинский (1973) препоръчват построяването на нови многоразредни обемни
таблици. Този подход може да доведе до намаление на различията и да ни доближи до действителния обем на стъблата, но не могат да се отстранят
изцяло различията.
Ние ще изложим тук едно друго решение на
този въпрос. То се основава на същите теренни
измервания за дебелината и височината, които са
необходими при установяване на средната разредна система, но ще бъде по-просто за реализиране
и ще се получат по-надеждни резултати. То се основава на номографичните способи за определяне
обема на растящи дървета.
Целта на настоящата разработка е да бъде
изложен един опростен номографичен способ за
определяне на обема на всички възрастови групи
(средновъзрастни, дозряващи и зрели) белборови
дървета, растящи при различни условия на месторастене, въз основа на средния диаметър и
височината. Друга цел е да се покаже, че ако чрез
сегашинте разреднообемни таблици не може да се
вземат предвид индивидуалните криви на
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височините, за да се определи точният обем, то това е напълно осъществимо с номографичния
способ.
Материали и метод
За решаване на така поставената цел изхождаме от познатата формула

V

=

π
40000

d 2 H F1,3

(1)

където d е диаметърът на гръдна височина, H
е височината и F1,3 е гръднодиаметровото видово
число. За определяне на видовото число ще използуваме регресионното уравнение
F1,3 = - 0,0900 + 0,87103q2 - 0,000922d
(2)
където q2 е коефициентът на пълнодървесност.
За уравнение (2) коефициентът на множествената корелация Ry = 0,946 от гледна точка на
математическата статистика (Стефанов, Тотев,
1960) е много голям, а стандартната грешка на
оценката Sy = 0,0164 е малка, т.е. моделът е
адекватен, а регресионните коефициенти са
значими.
В (2) коефициентът на пълнодървесност се
определя от известната формула
q2 = d1/2 / d
(3)
където d 1/2 е диаметърът на средата на
стъблото. За диаметъра на средата на стъблото е
получена формула
d1/2 = 1,28377 + 0,62149 d
(4)
Уравнението (4) също се характеризира с много голям единичен корелационен коефициент
Ry = 0,992 и малка статистическа грешка на оценката Sy= 0,7836. Регресионният коефициент е
значим, а моделът е адекватен. За получаване на
коефициентите на уравнение (2) беше използувана информация, която съответно на броя на променливите възлизаше на 3222 числа, а за уравнение (4) – на 2320 числа, които произхождат съответно от 1074 или 1160 средновъзрастни, дозряващи и зрели белборови стъбла. Пробните стъбла
са събрани от 353 пробни площи, заложени в
средновъзрастни, дозряващи и зрели белборови
насаждения, намиращи се на територията на 40
държавни лесничейства в Родопите, Рила и Пирин.
Пробните площи са заложени при различна възраст
(25 до 150 г), бонитет (І до V) и пълнота (0,7 до
1,0). На всяко пробно стъбло след отсичането се
установяваше възрастта A, кръговата площ на гръдна височина G1,3, общата дължина H, диаметърът
на средата d1/2, диаметърът на гръдна височина d

и диаметрите в средата на двуметровите секции.
Въз основа на тези данни за всяко стъбло беше
определен главният коефициент на пълнодървесност q2 = d1/2 / d, обемът – по секционния способ,
и видовото число по формулата F1,3 = V/(G1,3H).
Въз основа на така получената информация беше
потърсена еднофакторна връзка между диаметъра на средата d1/2 и гръдния диаметър d, а след
това многофакторна корелационна връзка между
видовото число F1,3 от една страна и коефициента
на пълнодървесност q2 и гръдната дебелина d от
друга.
Използувани бяха значителен брой конкуриращи се модели (4 еднофакторни модели за диаметъра на средата и 16 многофакторни модела
за видовото число). По метода на най-малките квадрати бяха намерени параметрите на 4-те еднофакторни и 16-те многофакторни уравнения. От тях с
най-добри статистически показатели и най-адекватни се оказаха уравнения (4) и (2).
Необходимо е да се отбележи, че в (2) видовото число F1,3 се дава не в зависимост от коефициента на пълнодървесност q2 и височината H, както е направил Шифел (1899), а в зависимост от
коефициента на пълнодървесност q2 и гръдния диаметър d. Освен това с уравнение (4) се преодоляват трудностите по измерване (определяне) на диаметъра на средата d1/2, а оттам и на коефициента на пълнодървесност q2.
С това уравнения (2), (3) и (4) позволяват при
определяне на обема на отделното стъбло чрез уравение (1) да се отчита индивидуалната
пълнодървесност, а оттам и на видовите числа на
стъблата на конкретните насаждения да се определят с достатъчна точност, и то без губене на време и средства. Нещо повече, методът е независим
от проблемите на една стандартна система височинни криви.
Резултати и обсъждане
За номографиране използуваме уравнение (1),
на което даваме следния вид, имайки предвид (2),
(3) и (4):

V 10 4

= H f (d )

(5)

където

(

f (d ) = d 0,8779 + 0,3544 d

− 0,0007249 d 2

)

(6)

Чрез логаритмуване (6) приема вида

4 lg V

= lg H

+ lg f (d )

(7)

За уравнение (7) може да се построи номограма с изравнени точки, състоящи се от три успоредни логаритмични скали (Ховански, 1964).
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ни се изменят едновременно гърдната дебелина d
и височината H, във вторите три варира гръдната
дебелина d, а височината H се задържа на едно
ниво, и в третия случай се изменя височината H, а
гръдният диаметър d се задържа на едно ниво.
Таблица 1

За параметрите m, n, a, b и l установяваме
следните модули: m = 300 mm; n = 150 mm; a =
0,6021; b = 1,0 и l = 240 mm. За разработване
на номограмата разглеждаме променливите H и d
в следните граници

4 ≤ H

≤ 40

4 ≤

≤ 70

d

Тогава за V получаваме

0,004 ≤ V

≤ 7,000

При така приетите стойности на параметрите
уравненията на скалите получават вида

Вариране на
височината и
дебелината
d
H
V
18
18
0,23
22
20
0,37
26
22
0,55
30
24
0,84
34
26
1,06
38
28
1,40
42
30
1,81
46
32
2,24
50
34
2,82

d
18
22
26
30
34
38
42
46
50

определяме V ≈ 0,568 .
Номограмата дава точност, която може да задоволи изискванията на практиката. Следователно,
номограмата позволява да се определя обемът на
единичните стъбла от насаждения, расли при различни условия на месторастене (І до V бонитет), за
което е достатъчно да се знае гръдният диаметър
d и височината H. Прецизността на кубирането е
по-висока даже от тази, която се получава при прилагане даже на 12-разредна обемна таблица.
Независимостта на метода от разредната система е онагледена от табл. 1. В нея в първите 3 коло-

d
18
22
26
30
34
38
42
46
50

H
18
18
18
18
26
26
26
26
26

V
0,23
0,32
0,42
0,56
1,06
1,29
1,56
1,83
2,18

Варира само
височината
d
26
26
26
26
42
42
42
42
42

H
18
20
22
24
26
28
30
32
34

V
0,44
0,50
0,55
0,60
1,57
1,70
1,81
1,93
2,33

В табл. 2 са посочени данните за споменатите вече две насаждения (№ 1 и № 2), при които
ходът на кривите на височините не съвпада със
средния ход на кривата на височините от 24-тия
височинен разред, към който, както посочихме, те
се отнасят според средните си височини и диаметри.
Таблица 2
Действително
насаждение № 1

В съответствие с горните уравнения са изчислени и построени скалите на номограмата, дадени
на фиг. 1. Начинът на работа с номограмата е посочен с пример: при d = 27 cm и H = 21 m

Варира само
дебелината

H
21,1
22,3
23,3
24,0
24,9
25,8
26,4
26,8
27,3

V
0,26
0,41
0,59
0,70
0,98
1,21
1,51
1,86
2,23

Разредно-обемна
таблица, 24-ти
височинен разред
d
H
V
18
18,4 0,21
22
20,5 0,33
26
22,4 0,50
30
24,0 0,69
34
25,5 0,93
38
26,8 1,21
42
27,9 1,52
46
28,9 1,87
50
29,7 2,26

Действително
насаждение № 2
d
18
22
26
30
34
38
42
46
50

H
15,4
18,4
21,4
24,0
26,4
28,4
30,4
32,1
33,7

V
0,18
0,32
0,50
0,71
1,07
1,38
1,83
2,21
2,80

Данните от табл. 2 показват, че при малките
степени на дебелина (до 30 см), отделните дървета се подценяват при кубиране по 24-ти разред на
обемно-разредната таблица, а при по-големите степени на дебелина (над 30 см), те се надценяват.
Обратни са съотношенията при насаждение № 2.
И в двата случая обемните таблици не дават точен
обем, тъй като действителното съотношение на дебелината и височината не отговаря на заложеното
в таблицата. Номографичният способ обаче позволява да се определи действителният обем.
Заключения
Номографичният способ позволява да се определи обемът на стъбла, отнасящи се към
насаждения, формирани при различни условия на
месторастене (І до V бонитет). За това трябва да
се знае гръдният диаметър d и височината H.
Номографичният способ позволява да се ку-
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Фигура 1.
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бират дървостои, чиито криви на височините не съответствуват на средните разредни криви, залегнали в растежната таблица. При това действителната
крива може да бъде по-стръмна или по-полегата
от табличната, и може да бъде даже хоризонтална.
Номографичният способ не зависи от избора
на разредна система (тясна или широка).
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A NOMOGRAPHIC METHOD TO PREDICT THE VOLUME OF STANDING
SCOTS PINE STEMS OF DIFFERENT AGES
Evgeni Dimitrov - University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Ivailo Markoff - Forest Research Institute

ABSTRACT
The present method is based on the basic formula V=G1,3HF and 3 other empiric functions obtained by computer
assisted regression out of 1138 measured Scots pine stems. The method allows to determinate the individual midstem diameter and the form factor of the tree. The derived formula conducts to a graphic system using which the
volume of a standing tree can be determined knowing its breast-height diameter and its stem height.
The present graphic method is free of the problems related to a system of standard height curves, including the
density of the system and the possible and quite frequent deviation of real height curves form the standard ones,
especially with uneven-aged stands and industrial plantations.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

МНОГОФАКТОРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИАМЕТЪРА НА СРЕДАТА НА
ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СТОЯЩИ ЕЛОВИ СТЪБЛА
Евгени Димитров, Явор Порязов, Илко Добричов
Лесотехнически университет – София
Установи се съществуването на много висока многофакторна корелационна връзка между диаметъра на
средата на стъблата (d1/2)– от една страна, и гръдният диаметър (d1,3) и височината(Н) от друга, за всички възрастови групи стоящи елови стъбла. Параметрите на установените модели са определени въз основа на данни,
произлизащи от 719 броя пробни стъбла (2 157 числа).
Коефициентът на множествена корелация за модел (1), респ. за регресионно уравнение (4) е много голям
(R=0,994), а стандартната грешка е малка (Sy = 0,91). От изследваните модели уравнение (4) е с най-висока
висока предикативна сила и може да се използва за определяне на d1/2 при познаване на d1,3 и Н.
Ключови думи: коефициент на пълнодървесност, многофакторен анализ, определяне на d1/2 по d1,3 на стоящи елови стъбла.
Key words: form quotient, multifactor analysis, determination of d1/2 by means of d1.3 of standing fir stems

Познавайки диаметъра на средата на стъблата ние лесно ще можем да осъществяваме кубирането на стоящи стъбла по способа на средното
сечение, като се използва изразът V=G1/2H. Освен
това при известен диаметър на средата на стъблата може лесно да се определи главния коефициент
на пълнодървесност (по израза q=d1/2/d1.3), които
е важен показател за характеризиране на цилиндричността на дървесните стъбла. Нещо повече, освен за характеризиране на цилиндричността на дървесните стъбла, коефициента на пълнодървесност
може да се използва като най-силно влияещ фактор за определянето на видовите числа, които умножени с кръговата площ и височината позволяват
да се получи обема.
В таксационната литература са известни два
подхода за определяне на диаметъра на средата
на стоящи стъбла:
а) пряко установяване на диаметъра на средата на стъблата с помощта на специално конструирани уреди, наречени дендрометри.
Те обаче не са намерили приложение в
практиката, поради много бавната и почти неизпълнима работа.
б) косвено определяне на диаметрите на средата на стъблата, което се извършва посредством
друг диаметър, най-често d1.3. Представител на този подход, които най-напред го е приложил еднофакторно е Захаров (1961), следван от Бедик (1961)
и Кузенко (1973). У нас на основата на моделирането и компютърна техника е разработен еднофакторен, многофакторен и номографичен методи
(Димитров, (1990)) за определяне на диаметъра в
средата на средновъзрастните и дозряващите елови стъбла.
Целта на настоящото проучване е да се установи дали съществува корелационна многофакторна връзка между диаметърът на средата на еловите стъбла и някои фактори (d1.3, H), както и нейно-

то количествено изразяване при средновъзрастните,
дозряващите, зрелите и презрели елови
насаждения. За реализиране на така поставената
цел послужиха таксационните данни на 719 стъбла,
взети от чисти насаждения при възраст от 30 до
170 години, пълнота 0.7 до 1.0 и бонитет от І до V.
Пробните площи са заложени в 15 Държавни лесничейства на Родопите, Рила и Пирин. На всяко
стъбло беше определен гръдния диаметър (d1.3),
височината (Н), диаметъра на средата (d1/2) и възрастта (А).
За провеждане на проучването си послужихме с един от най-популярните и най- често използваните методи при такива изследвания, а именно
методът на многофакторната регресия. По своята
същност многофакторната регресия е един метод
за изследване връзката между две и повече явления,
когато тя е от корелационен вид.
При изследване на многофакторните регресионни връзки и зависимостите между явленията
от таксационната практика, пред изследванията се
поставят принципно същите задачи, както при еднофакторната регресия. Трябва да се подчертае
обаче, че тук задачите са значително повече и значително по-усложнени. Най- важните от тях се свеждат до следното:
Първо това е задачата за установяване наличието на закономерна връзка между диаметрите
на средата на стъблата – от една страна, и диаметъра на гръдна височина и височината на дърветата от друга.
Тази връзка беше установена по отношение
на средновъзрастните и дозряващите насаждения.
В случая трябва да се види дали интересуващата
ни връзка реално съществува и когато към средновъзрастните и дозряващи се причислят зрели и
презрели насаждения или тя ще е само видима,
случайна. Такава задача възниква и когато връзката е опозната и доказана по отношение на целия
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възрастов спектър (за насажденията от 30 до 170
години). В този случай тя също трябва да се изследва дали и доколко при конкретните условия на
практиката тя ще се прояви като такава, както я
очакваме. Защото възможно е при взаимодействието си с другите явления от действителността тя да
се отклонява значително от очакванията.
Втората задача се отнася до моделирането на
многофакторна връзка.
Основният проблем при тази задача и тук е
проблемът за конструирането или изборът на адекватен модел на връзката между изследваните
фактори. С решаването на тази задача ние сме
облекчени, тъй като приемаме за целия възрастов
спектър (30 до 170 години) да изпробваме изяснените вече линеен и нелинеен модели (специфицирани в 3 варианта), приложени преди това при средновъзрастни и дозряващи насаждения. Въпреки, че
въпросът за най-адекватния модел е решен, ние и
в този случай прибягваме към използване на средствата на конкуриращите се модели, тъй като причисляването на зрелите и презрелите насаждения
към групата на средновъзрастните и дозряващите
се получава една нова съвкупност, която може да
доведе до значителни отклонения.
Третата задача се свежда до измерване и
оценка на конкретните количествени съотношения
в дадената многофакторна връзка. Тази задача може и обикновено се решава в два аспекта:
а) оценка и измерване на глобалния (общия)
ефект от едновременното влияние на два или повече фактори върху едно следствие и б) оценка на
приноса на отделните фактори върху това следст-
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вие. Това нещо ще бъде илюстрирано при намиране на числените стойности на параметрите на многофакторните модели.
Специфицираните многофакторни модели са
както следва:
1. Линейни регресионни модели:
(1) Y = A0 +A1X1 + A2X2 ;
2. Нелинейни регресионни модели
(2) Y = A0 +A1X1 + A2X22 ;
(3) Y = A0 +A1X1 + A2X2 + A22X22;
Параметрите на специфицираните модели се
намериха по съответната компютърна програма
въз основа на информация за зависимата и независимите променливи възлизаща на 2157 числа.
Информацията произхожда от 719 броя пробни
стъбла (519 за средновъзрастните и дозряващите
+ 200 за зрелите и презрелите).
Получиха се следните многофакторни регресионни уравнения:
1. Линейни регресионни модели:
(4)Y = 0,471 + 0,6302.X1 + 0,092486.X2 ;
2. Нелинейни регресионни модели
(5)Y = 1,2418 +0,63674.X1 + 0,00206.X22
(6)Y = 0,1224 +0,63383.X1 + 0,13264.X2
– 0,00124.X22;
където:Y е диаметъра на средата на стъблата,
сm,
Х1 - диаметъра на гръдна височина, сm;
Х2 – височината на дърветата, m;
Основните статистически характеристики за
променливите, включени в изследваните варианти
са дадени в табл.1.

Таблица1
Променливи
Y
X1
X2

Средно равнище
mi
17,2
23,7
18,9

Данните от таблицата показват, че по отношение на абсолютното σi) и относителното (Va) разсейване отделните променливи имат различна
характеристика. Най-голяма вариация се получава
при гръдния диаметър (X1=51,5), а най-малка при
височината (X2=34,4).
Анализът на получените многофакторни регресионни уравнения показва , че знаците пред регресионните коефициенти за най-адекватния модел
(1) и за по-голямата част от останалите модели са
в съответствие с логическата същност за влиянието и ролята им върху диаметъра на средата на
стъблата, т.е. показват, че с увеличаване на гръдния диаметър и височината на дърветата се увели-

Стандартно
отклонение σi
8,2
12,2
6,8

Вариационен
коефициент Va
47,6
51,5
34,4

чава и диаметъра на средата на стъблата. Например за уравнение (4) при увеличение на гръдния
диаметър с 1 сm, диаметъра на средата на стъблата нараства с 0,6302 сm, а при увеличение на
височината с 1 m, d1/2 нараства с 0,092486 сm.
Коефициентите на множествена корелация (Ry)
са много големи (Ry=0,994) и почти еднакви с тези за средновъзрастните и дозряващите насаждения (табл.2). Стандартната грешка (Sy) е много
малка, но в сравнение със същата за средновъзрастните и дозряващите незначително е влошена
(табл.2). В случая най-благоприятна е стандартната грешка за уравнение (4) (Sy=0,91). За останалите уравнения тя се изменя от 0,91 до 0,93. Ако
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се използва уравнение (4), то диаметъра на средата на стъблата ще се определи с грешка 0,91 сm.
Получените много добри статистически показатели показват, че установената по-рано многофакторна регресионна връзка (Димитров, 1990)за

средновъзрастни и дозряващи насаждения се потвърждава и в случая, когато към тях се причислят и
зрелите и презрелите, т.е. тя отразява целия възрастов спектър от 30 до 170 години.

Таблица 2

Характеристика на модела
Средн+дозр+зр+презр (от 30 до 170)
Сред+дозр (от 30 до 90)
Сред+дозр+зр+през (от 30 до 170)
Сред+дозр (от 30 до 90)
Критерии за значимост на регрес. Коефициенти

Моделите са адекватни. За уравнение (8)
F2(eм) = 91 и е по-голямо от F2(т)=3.00, което е необходимо условия за адекватност. По-голямата част
от регресионните коефициенти са значими, тъй като
tем>tт (табл.2). В това отношение прави изключение tа22 за уравнение (6), който е незначим. От това следва, че използваните конкуриращи се модели отразяват добре тази връзка. Най-адекватен за
изследваната връзка и тук , както при средновъзрастните и дозряващите насаждения се явява модел (1), на който съответства многофункционалното регресионно уравнение (4), което се характеризира с най-малка стандарта грешка Sy=0,91. С това
се отговаря положително и на втората поставена в
началото на работата задача по окончателното изяс-

(4)
R
R
R
R
Sy
Sy
tт
tа1
tа2
tа22

0,994
0,988
0,993
0,986

Уравнение
(5)
0,994
0,998
0,993
0,986

(6)
0,994
0,998
0,993
0,986

0,91

0,93

0,91

0,75
1,96
92,83
7,32
-

0,87
1,96
87,88
5,80

0,75
1,96
88,41
4,63
1,56

няване на модела.
Много големият множествено- корелационен
коефициент (Ry) и малката стандартна грешка на
оценка (Sy) говорят за една много добра апроксимация на избрания модел, а включените фактори
са достатъчни и съществени.
И накрая са изчислени коефициентите на еластичност Еai (по изразът)

Е аi =

Ai Xi
, които са свърY

зани с отговора на третата задача .Те показват,че
най-голямо влияние върху диаметъра на средата
на стъблото оказва гръдният диаметър (d1,3) , следван от височината(табл.3).

Таблица 3

Коефициент на
еластичност
Еai
Еa2
Еa22

Уравнения
(4)
0,868
0,102
-

Най-адекватното многофакторно уравнение
(4), може да се използва за проследяване изменението на d1/2 при различно съчетание на гръдния
диаметър (d1,3) и височина (Н), както следва:
а) диаметъра на средата на стъблата (d1/2)
нараства, когато нараства d1,3 и Н ;
б) d1/2 нараства, когато нараства d1,3, а Н се

(5)
0,877
0,043

(6)
0,873
0,146
0,026

задържа на едно ниво
в) d1/2 нараства (макар и с по-малка величина)
и когато нараства височината (Н), а гръдния диаметър (d1,3) се задържа на едно ниво.
Данните са поместени в табл.4.
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Таблица 4. Изменение на диаметъра на средата на стъблата (d1/2) при различни съотношения на
гръдния диаметър (d1,3) и височината (Н)

d1,3
8
10
12
14
16
10
12
14
16
18
16
18
20
22
24
16
18
20
22
24
16
18
20
22
24
18
20
22
24
26

Н
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20

d1/2
6.0
8.1
9.0
10.2
11.5
7.9
9.2
10.4
11.7
12.9
11.9
13.1
14.4
15.7
16.9
12.1
13.3
14.6
15.9
17.1
12.3
13.5
14.8
16.1
17.3
13.6
14.9
16.2
17.4
18.7

d1,3
20
22
24
26
28
26
30
34
38
42
30
34
38
42
46
34
36
38
42
46
42
46
50
54
58
54
58
62
66
70

Н
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
32
32
32
34
34
36
36
38
38
40

d1/2
15.1
16.4
17.6
18.9
20.1
19.1
21.6
24.1
26.6
29.2
21.8
24.3
26.8
29.4
31.9
24.5
25.8
27.0
29.6
32.1
30.0
32.5
35.0
37.5
40.1
37.8
40.4
43.1
45.6
48.3

Тези три възможни съчетания съществуват в
природата , като тяхното проявление стана възможно благодарение на използвания метод на математическото моделиране.
Отгоре изложеното се налагат следните
изводи:
1. Потвърди се, че съществува много висока
многофакторна връзка между диаметъра на средата на стъблата (d1/2 ) от една страна и гръдния
диаметър (d1.3)и височината (Н) от друга, за всички
възрасти на еловите насаждения.
2. Установи се, че за целия възрастов спектър от 30г. до 170 г. тази връзка се отразява найадекватно от многофакторният линеен модел (1),
на който съответства регресионното уравнение
(4).То се характеризира с значими регресионни
коефициенти, много голям множествено-корелационен коефициент (Ry= 0,989) и малка стандартна

d1,3
10
10
10
10
10
18
18
18
22
22
26
26
26
30
30
34
34
34
38
38
42
42
42
42
42
46
46
46
46
46

Н
10
12
14
16
18
14
16
18
20
22
16
18
20
22
24
20
22
24
26
28
24
26
28
30
32
26
27
28
29
30

d1/2
7.7
7.9
8.1
8.3
8.5
13.1
13.3
13.5
16.2
16.4
18.4
18.6
18.1
21.4
21.6
23.7
23.9
24.1
26.8
27.0
29.2
30.4
30.6
30.8
30.0
31.9
32.0
32.1
32.2
32.3

d1,3
50
50
50
50
50
54
54
54
54
54
58
58
58
58
58
62
62
62
62
62
66
66
66
66
66
70
70
70
70
70

Н
28
29
30
31
32
29
30
31
32
33
30
31
32
33
34
32
33
34
35
36
34
35
36
37
38
36
37
38
39
40

d1/2
34.6
34.7
34.8
34.9
35.0
37.2
37.3
37.4
37.5
37.6
39.9
40.0
40.1
40.2
40.3
42.6
42.7
42.8
42.9
43.0
45.2
45.3
45.4
45.5
45.6
47.9
48.0
48.1
48.2
48.3

грешка на оценка (Sy= 0,91). Другите използвани
модели също показват добри резултати.
3. Най-силно влияние върху формирането на
диаметъра на средата на стъблата(d1/2) оказва гръдният диаметър(d 1/3), следван от височината(H).
4. Много високите статистически показатели
( коефициента на множествена корелация (Ry), на
детерминация (Ry2)и малката стандартна грешка
(Sy) показват, че е реализирана една много добра
апроксимация на връзката между d1/2 с d1,3 и Н,
която е изразена с уравнение (4). Уравнението може да се използва за определяне на d1/2 на растящи стъбла при различно съчетание на d1,3 и Н , т.е.
да се отчита голямото разнообразие в природата.
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MULTIFACTOR DETERMINATION OF THE MEDIUM DIAMETER OF ALL
AGE GROUPS FIR STEMS
Evgeny Dimitrov, Yavor Poryazov, Ilko Dobrichov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The existence of very large multifactor correlation between medium diameter and DBH and height has been
confirmed for all age groups fir stems.
The correlation has been expressed analytically with the same multifactor linear model as well as middle aged and
premature stands. The parameters of the models are determined according to information from 22157 figures, which
originate from 719 sample stems.
The multiple-correlation coefficient for the model (1), respectively for the regression equation (4) is very large
(R=0,994). The standard error is very small (Sy = 0,091). This fact makes equation (4) with the strong forecasting
ability.
The same equation (4) can be used for determination of medium diameter d1/2 when DBH and height are known.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

НОМОГРАФИЧЕН СПОСОБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИАМЕТЪРА НА
СРЕДАТА НА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СТОЯЩИ ЕЛОВИ СТЪБЛА
Евгени Димитров, Явор Порязов, Илко Добричов
Лесотехнически университет – София
За практическото приложение на номографичния способ е достатъчно да се знае гръдния диаметър (Х 1) и
височината на стъблото (Х2), за да се получи диаметъра на средата на стъблото (Y).
Способът позволява да се проследи изменението на диаметъра на средата на стъблото при най-различно
съчетание на посочените таксационни показатели.
Ключови думи: номографичен метод,модул,скала,коефициент на пълнодървесност,определяне на d1/2 по
d1,3 на стоящи елови стъбла
Key words: nomographic technique, module, scale, form quotient, determination of d1/2 by means of d1.3 of
standing fir stems.

За значението и състоянието на разглеждания въпрос ние няма да се спираме, тъй като това
сме направили по-подробно в предишната наша разработка (Димитров, Е. И др. - ръкопис).В същата
работа са изтъкнати няколко важни страни на поставения въпрос, а именно :
1. За целия възрастов интервал от 30 до 170
г. се установи наличието на висока закономерна
многофакторна връзка между диаметъра на средата
на стъблата с гръдния диаметър и височината.
2. Потвърди се, че за аналитичното изразяване на тази връзка като най-подходящ и най-адекватен се оказа многофакторният линеен модел.
3. Най-силно влияние при многофакторното
определяне на диаметъра на средата оказва гръдният диаметър следван от височината.
4. Полученото многофакторно регресионно
уравнение се характеризира с подходящи статистически показатели, които го правят годно за прогнозиране на диаметъра на средата на стъблата.
Целта на настоящата разработка е на основата на посочените резултати да се разработи номографически способ, позволяващ бързо пресмятане (определяне) на диаметъра на средата на стоящи елови стъбла при измерени гръден диаметър
и височина.
Материал и метод
За решаване на така поставената цел бе използвано следното многофакторно регресионно
уравнение :
(1) Y = 0,471 + 0,6302 X 1 + 0,092486 X 2
където :
Y - диаметър на средата на стъблата, сm
X1 - диаметър на гръдна височина, cm
X2 - височина стъблата, m
За получаване на параметрите на уравнение
(1) са използвани 719 броя пробни стъбла ( 519 за
средновъзрастните и дозряващите и 200 броя за

зрелите и презрелите) . На всяко отсечено стъбло
е измерена общата дължина (Н), гръдният диаметър (d 1/3) и диаметърът в средата (d 1/2) . Пробните
стъбла са взети от 113 броя пробни площи, заложени в 30 Държавни лесничейства в Родопите, Рила
и Пирин .Получената информация е използвана за
намиране на параметрите на многофакторното регресионно уравнение (1) . Изравняването е извършено с помощта на програмен продукт, разработен на основата на метода на най-малките квадрати . Използваната информация възлиза на 2157
числа и се отнася за трите променливи.
Статистическите показатели за уравнение (1)
са много добри : коефициентът на множествена
корелация съгласно възприетото степенуване в математическата статистика (Стефанов и др.,1960)
е много голям - Ry = 0,994, а стандартната грешка на оценката е малка - Sy = 0,91. Регресионните
коефициенти са значими, а моделът е
адекватен.(F2(eм)=91 и е значително по-голям от
F 2(т) =3.0, което е необходимо условие за
адекватност). Много високият коефициент на корелация показва, че връзката на Y с X 1 и X2 е много
тясна .
Полученото многофакторно регресионно уравнение (1) може да се използва за определяне на
диаметъра на средата (Y) на стоящи дървета при
дадени стойности на гръдния диаметър (X 1) и височината стъблата (X 2 ) чрез съответни
пресмятания. Тези пресмятания могат да се избегнат по два начина : единият се свежда до разработване на компютърна програма за уравнение (1), а
другият до построяване на номограма, като се използват номографическите методи . С оглед облекчаване на работата и избягване на пресмятанията се спираме на втората възможност.
Резултати и обсъждания
За номографиране е използвано полученото
многофакторно регресионно уравнение (1), на ко-
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ето е даден следния вид :
(2)
Y - 0,471 = 0,6302X1 + 0,09248X2
и полагаме
f1(Х 1) = 0,6302 Х1
f2(X2) = 0,092486 X2
f3 (Y ) = Y - 0,471
След което уравнение (2) приема вида :
(3)
f3(Y) = f1(X 1) + f2(X 2)
За полученото уравнение (3), което спада към
втора канонична форма, може да се построи номограма с изравнени точки с праволинейни успоредни скали за Х1, Х2 и Y .
Уравненията на скалите в тази номограма са
известни от номографията ( Ховански, 1964 ), а
именно :

⎧⎪ x1 = 0
скала (Х1) ⎨ y1 = m. f ⎡ f ⎛⎜ x1 ⎞⎟ − a ⎤
⎥⎦
⎢⎣ ⎝
⎪⎩
⎠
скала (Х2)

⎧ x2 = d
⎨
⎩ y2 = n[ f ( x2 ) − b]

m
⎧
⎪⎪ x3 = m + n d
⎨
скала (Y)
⎪ y 3 = m.n (Y − a − b )
⎪⎩
m+n
За променливите Х1, Х2 и Y приемаме следните граници на изменение :
4 X 1 70
6 X 2 40
3,6 Y 48
За параметрите m, n, a, b и d установяваме

следните модули: m = 9; n = 110; a=-2,5208 ;
b=- 0,5549 ; d = 270 mm .
Тогава уравненията на скалите приемат следния окончателен вид :
скала (Х1)

скала (Х2)

скала (Y )
С помощта на тези уравнения се извърши изчисление и построяване на скалите на променливите Х1,Х2 и Y . В резултат на това се получи следната номограма (фиг.1). Начинът на работа с номограмата е съвсем лесен . По дадени Х1 (гръдния диаметър) и Х2 (височината на дърветата) съединяваме точките на скалите (Х1) и (Х2), отговарящи на дадените стойности Х1 и Х2 с права линия.
Тази права линия пресича скалата (Y) в точка, която отговаря на търсената стойност на Y . На номограмата е даден един пример : За Х1= 38 cm и
X2= 35 m, от номограмата отчитаме Y=27,5 .
Точността на номограмата е достатъчна за практически цели.
Номографическият способ позволява да се определи диаметъра на средата на стъблата, когато
се изменя гръдният диаметър (Х1) и височината (Х2)
(табл.1), както и когато се изменя единият таксационен показател (Х1), а другият се задържа на едно ниво (Х2) и обратно - когато се изменя (Х2), а
(Х1) се задържа на едно ниво.

Таблица 1.

От номограмата за
средн.+дозр.+зр.+през.
(от 30 до 170 г.)
Х1(d1.3)
X2(H)
Y1(d1/2)
14
10
10.1
22
14
15.6
30
22
21.4
38
26
26.8
46
30
32.1
54
34
37.6
62
37
42.9
70
37
48.0
От табл.1 се установява, че при съпоставянето на данните, получени от номограмата за
средновъзрастни, дозряващи, зрели и презрели с

От номограмата за
средн.+дозр.
(от 30 до 90 г.)
Х1(d1.3)
X2(H)
Y1(d1/2)
14
10
10.2
22
14
15.4
30
22
21.0
38
26
26.3
46
30
31.6
54
34
37.0
62
37
42.2
70
37
47.2

Разлика
Y1-Y2
0.1
0.2
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8

данните за средновъзрастни и дозряващи не се получават съществени различия . От тук следва, че
използването на обща обработка е оправдано.

Номографичен способ за определяне на диаметъра на ...
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Изводи
1. Построената номограма позволява да се
определя диаметъра на средата на стоящи стъбла
при различна възраст ако се знае гръдния диаметър (Х1) и височината (Х2).
2. Номограмата позволява да се определи диаметъра на средата на стъблото, когато се изменят едновременно както гръдният диаметър (Х1),
така и височината (Х2) . Освен това тя позволява да
се определя диаметъра на средата на стъблото и
когато единият от факторите (било (Х1) или (Х2)) се
задържа на едно ниво, а се изменя другият и
обратно.
3. Построената номограма може да намери
приложение при лесоустройствените работи,тъй ка-

то чрез получения диаметър на средата на стъблата ще позволи бързото определяне на един от найважните показатели за формата на стъблата - коефициента на пълнодървесност.
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DETERMINATION OF DIFFERENT AGE STANDING FIR STEMS
NOMOGRAPHIC TECHNIQUE FOR MEDIUM DIAMETER
Evgeny Dimitrov, Yavor Poryazov, Ilko Dobrichov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The developed way for medium diameter determination of standing fir stems is based on the multifactor regression equation
Y = 0.47 + 0.6302X1 + 0.09248X2
The coefficients of the multifactor regression equation have been determined on the basis of data for 700 fir
stems.
The statistic indices of the equation are very good: a very large multiple-correlation coefficient (Ry = 0.994),
significant regression coefficients, correlation coefficient and adequate model.
For the practical application of the nomographic technique it is sufficient the DBH (X1) and the height (X2) to be
known, so that the standing stems medium diameters (Y) could be obtained.
Variation of the stems medium diameters (Y) can be traced within different combinations of the DBH (X1) and the
height (X2):
- increase of both parameters (X1 and X2);
- increase of only one of the parameters(X1) or (X2) without a change of the other one or vice versa.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ПОГЛЕД ОТ СЪСТОЯНИЕТО НА СВЕТОВНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИ
ГОРСКИ РЕСУРСИ, ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА ДЪРВЕСНАТА
СУРОВИНА КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ И
ТЯХНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Никола Григоров
Лесотехнически университет – София
В статията е направен кратък преглед на световния, по отделните континенти и в Европа дървесен ресурс,
годишен прираст, видов състав, добив и направление за ползване и потребление за периода от 1997 г. до 2002
г. вкл. Анализирани са направленията в които дървесната суровина се преработва, годишни обеми на производство,
търговия и потребление. На основата на изразените тенденции в световен и европейски мащаб се разглежда
развитието на процесите при ползването, преработката, търговията и потреблението в нашата страна и в тази
връзка в заключението са изразени някои изводи и препоръки от автора на статията.
Ключови думи: Структура на добива, структура на ползване и потребление на дървесната суровина, структура на производството и търговията на база дървесина, потребление на продукция в обла и преработена дървесина на 1000 ч. от населението.
Key words: structure of the gathering, structure of using and consummation of the wood raw material, structure
of the manufacturing and trading of base wood raw material, consummation of production in rounded and processed
raw wood material on 1000 p. from the population.

По статически данни горските площи към
2000 г. заемат 31,4% от територията на планетата,
а залесените съответно - 29,1%. Около 2/3 от общата горска площ е съсредоточена в Русия, Канада,
Бразилия, Финландия, Швеция и още няколко други държави. С най-висока лесистост е Южна Америка с 47% и Северна Америка - 38%. Лесистостта
в Африка е 31%, в Европа - 29%, за Азия - 19% и
в Австралия - 6%.
От европейските държави с най-висока лесистост са Финландия - 69%, Австрия - 38%, Португалия - 36%, Русия - 34%, а с най-ниска лесистост
страни като Англия със 7%, Холандия - 7,2%,
Дания - 9,1% (1;). България е с лесистост от 29%,
толкова колкото е и лесистостта средно за Европа.
Дървесният запас от горите на Европа се определя на около 25,9 млд. m3, на Северна Америка
запасите се оценяват на около 70 млд. m3, а за
ОНД на около 91 млд. m3.
В България общия дървесен запас се изчислява на около 525,6 млн. m3, което като относителен дял от ресурса на Европа представлява 2%.
Делът на иглолистните дървесни видове от него е
приблизително 34%. С най-голям запас на иглолистна дървесина са Благоевградски, Смолянски,
Пазарджишки и Софийски горски райони, а на широколистната освен посочените райони и в Ловешки,
Сливенски и Бургаски.
По среден запас на стояща маса към 2000 г.
в m3/ха с най-високи стойности от европейските
страни са Швейцария - с 342,3 m3/xa, Австрия - с
282,2 m3/ха, Словения - с 272,4 m3/ха, Германия с 268,2 m3/ха, Полша - с 220,7 m3/ха и с по-ниски
стойности са Италия - със 140,1 m3/ха, България 119,8 m3/ха, Швеция - 98,9 m3/ха, Русия - 98,1

m3/ха, Турция - 71,6 m3/ха, Гърция - с 23,7 m3/ха и
т.н. (2;)
Следва да се посочи, че годините за производство на дървесина горски площи за Европа са
около 145 млн. ха или 85% от общата горска площ,
за ОНД от общо 856 млн. ха, годините за производство на дървесина са съответно 547 млн. ха
или 63,9%, а за Северна Америка те са 70,1% от
общата горска площ от 462 млн. ха.
За България от общата горска площ от 3,91
млн. ха годни за производство на дървесина са 3,4
млн. ха. или 87% от общата горска площ.
Нагледно данните за запасите от дървесина
стояща маса, общия годишен прираст и годишното ползване от горите към 2000 г.за районите на
Европа, България, ОНД и Северна Америка могат
да се видят в таблица 1.
Интерпретацията на данните посочени за България за средно годишното ползване от около 4,8
млн. m3 е, че в действителност този резултат е получен при 85% изпълнение на лесоустройствения
проект за годината, който е формиран при отчитане недостатъчността на горски пътища и механизация за нормална експлоатация на горските
ресурси. С изключение на държавите от ОНД, за
Европа и Северна Америка може да се каже, че
ползването е в границите на нормалното и устойчиво състояние на извършване на дейността по дърводобив (ползване) от горите.
Общият годишен прираст се изчислява заедно с дървесната кора. При определяне на чистия
годишен прираст извозваната от сечищата дървесина отделно се намалява с около 10ё12% реализирани загуби при самото отсичане на дървесната
маса.
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Таблица 1. Запас, годишен прираст и ползване на дървесина от горите в Европа, България, ОНД и
Северна Америка към 2000 г.
Показатели

Мярка

Европа

Общ запас стояща маса
в т.ч. иглолистни дървесни видове
Общ годишен прираст
Годишно ползване (отсечена дървесина)
Относителен дял на ползването от годишния прираст

млн. m3
%
млн. m3
млн. m3
%

25 854
52,5
772
465
60,2

В т.ч.
България
525,6
34,0
12,3
4,8
39,0

ОНД
90 997
50,1
1354
175
12,9

Северна
Америка
70 046
39,5
1486
922
62,1

Таблица 2. Сравнителни данни за добива на дървесина за Света, Европа и България за периода
1997ё2002 г. в млн. m3

Показатели 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Добив на обла дървесина:
За Света 3307,7 3224,0 3333,6 3377,3 3327,6 3384,4
в т.ч. иглол. 1174,5 1103,9 1158,4 1200,7 1169,4 1206,8
отн. дял в % 35,5
34,2
34,7
35,6
35,1
35,7
За Европа 527,6
в т.ч. иглол. 364,9
отн. дял в % 69,2

472,4
325,9
69,0

538,7
355,4
66,0

590,8
403,6
68,3

560,6
385,1
68,7

587,0
395,8
67,4

За България
в т.ч. иглол.
отн. дял в %

3,2
0,9
28,1

4,4
1,4
31,8

4,8
1,6
33,3

4,0
1,4
35,0

4,8
1,6
33,3

3,0
0,9
29,9

По резултатите от табл.2 нека да проследим
как се е променял добива на дървесина за годините от 1997 г. до 2002 г. в Света, Европа и в България.
Световният годишен добив на обла дървесина
за целия този период се задържа на нива от около
3,3 до 3,4 млд. m3, от които 35% е от иглолистни
дървесни видове. За същия период в Европа добива се увеличава от 527,6 млн. m3, в 1997 г. на
587,0 млн. m3 в 2002 г. или на 111,3%. Ръстът в
ползването се разпределя в равни отношения между широколистните и иглолистни гори.

Относителният дял на количеството добита обла дървесина през 2002 г. за Европа представлява
17,3% от световния добив, а този на България отнесен към Европейските гори е само 0,8%.
От таблицата при сравнението е видно, че докато средните стойности на добива на обла дървесина от иглолистни гори за света е около една трета,
то за европейските гори този показател има
стойности от две трети. За нашата страна през анализирания период се очертава тенденция към увеличаване относителния добив на иглолистна обла
дървесина, който от 29,9% в 1997 г. нараства на
33,3% през 2002 год.

Таблица 3. Структура на добитата през 2000 г. обла дървесина в Света, Европа и България в хm3
Показатели
1. Обла дървесина (Round Wood)
1.1. Дърва за горене, дървесина за дървени въглища
(Wood Fuel, including for Charcoal)
1.2. Обла дървесина за индустриални цели (Industrial
Roundwood - Wood in the Rough)
1.2.1. Трупи за бичене и фурнирни изделия (Sawiogs and
Weneer Logs)
1.2.2. Дървесина за пулп, обла и цепена (Pulpwood, Round
and Spilt)
1.2.3. Друга индустриална обла дървесина (Other industrial
Round wood)

Света
Европа
България
Количество % Количество % Количество %
3377282 100,0 590781 100,0
4784
100,0
1788952

53,0

108837

18,4

2107

44,0

1588330

47,0

481944

81,6

2677

56,0

962030

60,6

278036

57,7

1626

60,7

478025

30,1

175983

36,5

957

35,8

148275

9,3

27925

5,8

94

3,5

Поглед от състоянието на световните и европейски ...

С данните от таблица №3 ще направим паралел за добитата дървесина през 2000 год. в Света,
Европа и България по отношение на нейната структура показваща каква част от този ресурс е предназначен за индустриални цели и каква за дърва за
горене.
Към 2000 г. в структурата на общото количество отсечена дървесина в света от
3 377 282 хm3, дела на дървата за горене и на дървесината за дървени въглища е 1 788 952 хm3 или
53%, а на облата дървесина предназначена за индустриални цели съответно 1 588 330 xm3 или
47%. Извода, който може да се направи е, че в
световен мащаб половината от годишно добиваната дървесина се използва за огрев на населението.
Структурата на използване на дървесината не е много благоприятна на фона на дефицитността на тези природни ресурси и ролята, която имат горските масиви за прочистване и поддържане в нормални граници въздуха на планетата на водоохранни,
почвозащитни и много др. полезни за човечеството
функции на гората.
В нашата страна за същата година, добитата
обла дървесина е в размер на 4784 хm3, от които
дървата за горене и за дървени въглища са в размер на 2107 хm3 или на 44%, а на промишлената
дървесина или дървесината за промишлени цели
2677 xm3 или на 56%. Това съотношение е поефективно отколкото за света, но значително изостава от средното за Европа, данните за която сочат,
че дървата за горене и за производство на дървени
въглища са само 18,4%, а за промишлени нужди 81,6%.
От данните в таблицата се вижда, че ако в нашата страна има по-прогресивна структура с почти 9% в полза на дървесината за промишлени цели в сравнение със средните данни за света, то
спрямо същите показатели за Европа относител-
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ния дял на дървесината предназначена за преработка от промишлеността е с 25,6% по-малко.
Неблагоприятната структура за България може да се обясни и с това, че продукцията на дървообработването и на целулозната промишленост, основни потребители на дървесина за промишлена
обработка, е в значително по-малки обеми в сравнение с тези от преди 10ё15 години. След количествените промени през последните години обаче
в структурата на предприятията и смяната на собствеността се наблюдава един процес на постепенно
стабилизиращо развитие.
Дървесината за промишлени цели преминава през първична обработка/преработка в резултат
на която се получават фасонирани материали
(дъски, греди, янове, траверси и др.), плочести материали (фурнир, шперплат, плочи от частици, плочи от влакна), целулозни материали (целулоза, полуцелулоза и дървесинна маса). Голяма част от
продукцията след първична обработка (преработка
на дървесината се използва в един по-следващ етап
за производство на мебели, дограма, дървени амбалажи и опаковки, палети, хартия, картони, велпапе и изделия от тях.
Вниманието ни в статията ще бъде насочено
към тенденциите в развитието на производствата
от първата фаза на обработка (преработка на дървесната суровина в Света, Европа и България - табл.
№4 и табл. №5).
За периода 1997 г. - 2002 г. производството
на фасонирани материали в света от 430933 хm3
през 1997 г. намалява на 390918 хm3 или с 9,3%,
а в Европа е реализирана тенденция от плавно и
леко покачване от 115072 хm3 на 127844 хm3 или
ръст от 11,1%. Ръст от 31,2% има и в производството на фасонирани материали и за България.
За сметка на абсолютното намаление на световното производство на фасонирани материали в

Таблица 4. Производство на фасонирани, плочести и целулозни материали за Света, Европа и
България за периода от 1997 г. до 2002 г.

Показатели 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
Фасонирани материали, [xm3]
Света
430933 374406 383159 388430
Европа
115072 117460 120681 129357
България
253
253
325
312
Плочести материали, [xm3]
Света
157718 156567 170878 182784
Европа
48689 52807 55265 59976
България
233
233
216
470
Целулозни материали, [xt]
Света
162686 159935 163625 171433
Европа
42234 42750 43903 46740
България
97
97
78
85

2001 г. 2002 г.
377570 390918
126933 127844
312
332
180589 195359
59443 63275
530
533
166314 167633
45799 46868
85
92
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2002 г. спрямо 1997 г. с 40014 хm3, производството на плочести материали се увеличава от
157718 хm3 в 1997 г. на 195359 xm3 в 2002 г.
или с 37641 xm3, което количество представлява
ръст от 23,9%. Увеличава се производството и в
Европа съответно от 48689 xm3 през 1997 г. на
63275 xm3 през 2002 г. или с 30%.
Съотношението между фасонирани и плочести материали от 73,2 : 26,8% в света през 1997 г.
се променя на 66,7 : 33,3% през 2002 г., а в Европа
съответно от 70,3 : 29,7% на 66,9 : 33,1% в
2002 г. Или в 2002 г. съотношението между фасонираните и плочестите материали а Света и
Европа се изравнява, което се дължи на по-голямата динамика в изграждане на производствени мощности за плочести материали в Европа.
За сравнение с тези показатели, независимо,
че за България картината е малко деформирана
съотношението между фасонирани и плочести материали от 52,1 : 47,9% през 1997 г. се променя
съответно на 38,4 : 61,6% в 2002 г., т.е. една попрогресивна структура в сравнение със средните
показатели за света и Европа. Това положение се
определя от увеличеното потребление на плочестите материали, които все повече изместват използването на масивна дървесина като конструктивен
материал, в производството на мебели, дограма,
дървени конструкции и др. Друг ускорител на този
процес е, че за тяхното производство се използва
обла технологична дървесина и дървени отпадъци
от другите производства, което намалява стойността на вложената изходна суровина и увеличава
ефективността на производството.

За разглеждания период световното производство на целулозни материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса) се увеличава незначително от 162686 х. т. през 1997 г. на 167633 х.т.
през 2002 г. или само с 3% за периода. За Европа
абсолютното увеличение е с 4634 х.т., от 42234
х.т. през 1997 г. на 46868 х.т. през 2002 г. или
със 110,9% за периода.
Обяснението за сравнително ниските нива в
ръста на производството на целулозни материали
може да се дължи на все по-нарастващото за последните години използване на компютърните връзки и технологии, който процес определено влияе
върху потреблението на хартията за писане и печат,
като досегашен основен носител на информация.
Характерна особеност, която се наблюдава и
а целулозните материали, че за Европа техните количества са около 1/3 от световното производство,
както е и за фасонираните и плочестите материали.
В България производството на целулозни материали леко намалява от 97 х.т. през 1997 г. на
92 х.т. през 2002 г. Основната причина е, че за
целулозно хартиената промишленост са необходими големи текущи и инвестиционни разходи, а
такива средства на този етап не могат да бъдат
осигурени от българския частен капитал.
Интересно ще бъде да проследим освен
промените, които се извършват в производствата
на фасонирани, плочести и целулозни материали
в динамика, да видим също и каква е тяхната вътрешна структура (Табл. №5).
От таблицата се вижда, че при производството на фасонирани материали преобладават тези

Таблица 5. Структура на произведените през 2000 г. в Света, Европа и България фасонирани плочести и целулозни материали

1. Фасонирани (бичени) материали (Sawnwood)
1.1. Фасонирани материали - иглолистни
2. Дървесни плочи (Wood Based Panels)
2.1. Фурнир (Veneer Sheets)
2.2. Шперплат (Plywood)
2.3. Плочи от частици (Particle Board)
2.4. Плочи от влакна (Fibreboard)
3. Дървесна каша (Wood Pulp)
3.1. Пулп по механичен способ (Mechanical Wood
Pulp)
3.2. Полуцелулоза (Semi Chemical Wood Pulp)
3.3. Химичен способ за дървесна каша (Chemical
Wood Pulp)
3.4. Разтворима дървесна каша - дървесинна маса
(Disolwing Wood Pulp)

Европа

Европа

Мярка

Показатели

За Света
Количество

%

Количество

%

Количество

%

хm3
хm3
хm3
хm3
хm3
хm3
хm3
хt

338430
279314
182784
7280
58148
84340
33017
171433

100,0
71,9
100,0
4,0
31,8
46,1
18,1
100,0

129357
111619
59976
1751
5732
39921
12572
46740

100,0
86,3
100,0
2,9
9,5
66,6
21,0
100,0

312
258
470
3
53
180
234
85

100,0
82,7
100,0
0,6
11,3
38,3
49,8
100,0

хt

37682

22,0

14477

31,0

–

–

xt

8188

4,8

1922

4,1

8

9,4

xt

122853

71,7

29892

64,0

77

90,6

xt

2709

1,5

449

0,9

–

–

Поглед от състоянието на световните и европейски ...

от иглолистна дървесина - от 70 до около 80%.
Независимо че световните и европейски ресурси
от нея са около половината, а в някои региони на
света и по-малко. По-големите потребности на този вид дървесина се свързва основно с обемите и
ръстовете на строителството, производството на
дървени сглобяеми къщи, на дограма и др.
В структурата на плочестите материали преобладава производството на плочи от частици и от
влакна - за света 64,2%, за Европа - 87,6%. Помалките обеми на производство на шперплат в
Европа се реализира в резултат от намаляване неговата употреба като конструктивен материал основно в мебелната промишленост и заместването
му с плочи от частици и влакна. Прави впечатление
ниския относителен дял на естествен фурнир, около 3 до 4%. Тези количества обаче в действителност не са толкова малки като се има предвид, че
фурнирът се използва за повърхностно покритие и
се измерва в m2, при средна дебелина от няколко
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десети от милиметъра.
От сравненията между данните за Света,
Европа и България в структурата на целулозните
материали правят впечатление сравнително ниските относителни тегла на полуцелулозата и на дървесинната маса (общо около 6%) в общите
количества, а от производството на целулоза преобладава тази, която е произведена по химичен
способ. С една бъдеща промяна и в структурата
на хартиите, велпапето и картоните в полза на последните може да се очаква и ръст в производството на полуцелулоза и дървесинна маса.
За определяне не само на равнището на
потребление, но и на тенденциите в самото развитие на отраслите свързани с ползване и преработка на дървесната суровина, както и в състоянието
на икономиката на отделните страни като цяло,
обикновено се извършва анализ на потреблението
на 1000 ч. от населението (Табл.6).

Таблица 6. Потребление на обла дървесина и продукция от нея в m3 (t) / 1000 чов. от населението
на Света, Европа и България за 2002 год.

Показатели
Обла дървесина
в т.ч.
– дърва за горене и дървени въглища
– дървесина за индустриални цели
Фасонирани (бичени) материали
Плочести материали
в т.ч.
– фурнир
– шперплат
– плочи от частици
– плочи от влакна
Дървесен пулп за целулоза
Хартии и картони
Домакински и санитарни хартии
При анализиране данните за потребление (производство + внос-износ) на 1000 чов. за 2002 г.
съществени разлики се наблюдават в структурата
на облата дървесина между дървата за огрев и производство на дървени въглища и тази за индустриални цели. Докато за Европа потреблението на дърва за огрев е 146 m3/1000 чов., то за света е 289
m3/1000 чов. или двойно повече. По-високото потребление идва главно от континентите Африка и
Азия. За 2002 г. напр. от общия добив на дървесина от 612701 xm3 в Африка - 545915 xm3, са дървата за огрев или на 89%, а за Азия за същата
година от 1004723 xm3, съответно 782160 xm3 или

Мярка
m3/1000 ч.

Света Европа България
546
787
601

m3/1000 ч.
m3/1000 ч.

289
257

146
641

277
324

m3/1000 ч.
m3/1000 ч.

63
32

157
83

8
50

m3/1000 ч.
m3/1000 ч.
m3/1000 ч.
m3/1000 ч.

2
10
14
7

3
10
52
18

0,8
3
10
36

23

60

12

52
3

125
9

36
1

t.абс. сухо
в-во /1000 ч.
t/1000 ч.
t/1000 ч.

77,8%.
Резултатът за потреблението на обла дървесина от населението на България от 601 m3/1000
ч. е сравнително добър, който е по-висок с 55 m3/
1000 ч. от средното за света, но по-нисък със 186
m3/1000 чов. от стойностите за Европа. Различието
обаче е подчертано в самата структура на потребление на облата дървесина при която дървата за
горене и производство на дървени въглища са с
два пъти по-високи стойности отколкото средните
стойности за страните от Европа (за Европа - 146
m3/1000 ч., за България - 277 m3/1000 ч.). Този
резултат съответно е за сметка на по-ниското пот-
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ребление на облата дървесина за индустриални
цели, който е едва 324 m3/1000 ч. при 641 m3/
1000 ч. средно за Европа. Разликата в потреблението на обла дървесина за индустриални цели отразява сегашното състояние на производствените
мощности за първична преработка на дървесната
суровина и потребностите на страната, което найясно се изразява в производството на бичени
материали, фурнир, шперплат и дървесен пулп за
целулоза. Тази ситуация се пренася и върху производствата на крайна продукция от мебели, хартия за писане и печат, санитарно хигиенни хартии,
опаковъчни материали.
Заключение
Развитието на горския сектор през последните години в нашата страна се осъществява в условията на недостатъчна механизация и пътна мрежа до горските райони в резултат на което ползването от горите спрямо годишния прираст през 2000
г. се отчита на 39,0%.
В бъдеще с инвестиране на необходимите
средства е възможно увеличаване и доближаването му до нивата на средните показатели за Европа
от 60,2% и за Северна Америка от 62,14%.
Съотношението от 56 : 44 между предназначената за индустриални цели и дърва за огрев на
населението добита дървесна суровина в България
за същата година е малко по-добро от средното за
света от 47 : 53%, но значително изостава от средното за Европа - 81,6 : 18,4%. Тези данни показват,
че е необходимо държавата ни да определи каква
политика за в бъдеще тя ще провежда - социално
ориентирана към населението чрез дървата за
огрев, продавани на символични цени, или ще използва в максимална степен горските дървесни ресурси за преработка, като получаваните значител-

но по-високи в пъти финансови приходи ще влага
за възпроизводство на горите и изпълнение на екологичните им функции.
По потребление на 1000 ч. от населението на
обла дървесина България е малко над средното световно равнище и на 76,4% от реализираното за
Европа. Сравнително ниско обаче е потреблението
на фасонирани (бичени) материали, което се компенсира в определена степен с по-високите
стойности на плочести материали на 1000 ч., които са 1,56 пъти над средното за света ниво и на
60,2% от стойностите за Европа.
По-различно е положението с целулозните материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна
маса), чието потребление за нашата страна е около два пъти по-ниско от показателите за Света и
около 5 пъти в сравнение с това в Европа.
Обобщавайки резултатите за състоянието,
ползването и преработката на дървесната суровина в България и сравнението по тези показатели
със Света и Европа, в заключение може да се каже,
че българският горски сектор стои сравнително добре и има възможност за бъдещо развитие. Това
развитие е възможно да се реализира при провеждането на една правилна държавна, обществена и
мениджърска политика, съпътствана и от значителни инвестиционни средства и програми за реализация.
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RESOURCES, THE GATHERING AND PROCESSING OF RAW WOOD
MATERIAL TO THE POSSIBILITIES OF THE FORESTS IN BULGARIA AND
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ABSTRACT
In the article made short review of the world, continental and European forest resource, year growth, aspectual
content, gathering and direction for use and consumption during the period of 1997-2005 incl. Analyzed are the
directions, in which the raw wood material is processed, year manufacturing volumes, trading and consumption. On
the basics of the showed tendentious in world and European scale is examined the development of processes at the
use, processing and consumption in our country and with regard to this in the conclusion are expressed few deductions and recommendations from the author of the article.
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MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ОЦЕНКА НА ГЛОБАТА
(НА ПРИМЕРА НА ЗАКОНА ЗА ГОРАТА)
Красимир Криводолски
Лесотехнически университет – София
В статията се прави опит а оценка ефективността на глобата, като управленска норма на връзката индивидобщество. Авторът използва закона за гората и публикувани данни на НУГ за доказателствен материал на тезата
си, че управлението чрез глоба е неефективно.
Ключови думи: Глоба, управление, ефективност
Key words: Fine, management, effectiveness

Глобата, като правна норма доста широко се
прилага от законодателите. Но при боравенето с
нея се забелязва относително отклонение от постигането на набелязаните цели.
Проблемът според нас би могъл да се определи като недостатъчна оценка на инструмента в
неговата сила и слабост при използването му във
връзката индивид-общество. Глобата като управленски инструмент може да се оцени от различни гледни точки.
В настоящата статия ще направим опит да
оценим нормата използвана при взаимоотношението на конкуриращите се интереси, незаконна стопанска дейност в горския фонд и публичните ползи.
При оценката ще се придържаме към мнението,
че прилагането на глобата като управленски инструмент е ефективно дотолкова, доколкото е постигнат търсения резултат, доколкото този резултат може да се оцени като полезен и доколкото
разходите по прилагането на инструмента са
икономични.
В глава осма на закона за горите ”административно-наказателни разпоредби” е изразена политическата воля на законодателя да намали посегателствата над горския фонд чрез по-ефективно
регулиране. В посочената глава основно се използват инструментите конфискация и глоба. Тук поголямо внимание1 е отделено на инструмента
глоба, който се възприема за достатъчно добър административен отговор срещу различните видове
нарушения.2
Основно условие за ефективно регулиране е

мащабността, схваната като действие постигащо
желания ефект на поставената цел със засилване
или сгъстяване на действието във времето и
пространството. Може да се говори за праг на
регулираемустта, по ниско от който, всяка дейност
остава неефективна. От своя страна неефективното регулиране създава възможности за градиране,
като:
1. Непостигане на поставената цели
2. Постигане на възложените цели с високи
разходи
3. Предизвикване на множество конфликти3
4. Увеличаване на законодателните текстове
5. Увеличаване на стойностния диапазон на
глобата
Ако се осъществят горните условия, то ще
имаме оценъчна представа за ефективно или неефективно регулиране чрез глоба.
При настоящата оценката бихме могли да разграничим две основни функционални характеристики административно-наказателна и икономическа.
Административно-наказателната функция на
глобата е насочена към съблюдаване на установените правила за стопанисване на горския фонд. До
голяма степен тя определя глобата като инструмент
за възвръщане на нарушено равновесие. Ето защо
оценката й може да се направи в стойностно и количествено отношение4.
В този аспект, ако разгледаме динамиката на
съставените актове по разкрити нарушения в горския фонд бихме могли да отчетем силна страна на

1 На конфискацията са отделени 5 броя законодателни текста, докато за глобата са отредени 15 бр.
законови състава – Обн., ДВ бр.125 от 29.12.1997, изм. и доп., бр.29 от 7.04.2000 г.
2 В закона управленския инструмент се използва така, както е определен в ЗАНН “Глоба е наказание, което
се изразява в заплащане на определена парична сума” - ЗАНН чл.15 ал. 1 обн. в ДВ 61 от 21 юни 2002 г.
3 Жалби към висшестоящата организация за неправомерно прилагане на санкцията и Съдебни процеси
4 Количественото и стойностно разглеждане може да се приеме като формално отчитане на намаляването
на правонарушенията и умел отговор за всички нарушители в горския фонд:„Изработен беше и механизъм за
материално стимулиране на актосъставителите чрез възможност да получават процент от събраните суми по
влезли в сила наказателни постановления.”-Годишен отчетен доклад на националното управление по горите за
2002 г. стр.28
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инструмента. Така например в закона до 1997 г.
стойностния диапазон на глобата е 300-12 000 лв.
(0.30-12лв. деноминирани), а в закона от 1998 г.
той е 20-50 000 лв. Разгледаният факт показва увеличение в тежестта на инструмента и влияние по
този начин върху нарушенията в посока на понижение с почти 50%(Виж приложение №1, Таблица №1) Съставените актове от горските стражари
за периода 1991-2003 г. разкриват устойчиво равнище от 23 988 броя средно годишно (за 19911997 г.). Нивото им, обаче, рязко се нарушава през
1998 г. (17 615 бр.), а след това постепенно се
възстановява(21424 бр./1999 г., 23644 бр./
2000 г.).
От така описаната картина на преден план изпъква извода, че колкото по-обстойно са разписани административните нарушения, подлежащи на
глоба, толкова по-голямо значение придобива тази
функционална характеристика за администрацията. Значението се засилва и с временния ефект
от намалението на незаконните дейности на индивидите в гората.
Втората функционална характеристика на глобата е обвързана с приходната част на бюджета на
лесничейската администрация. Тази е причината,
която предизвиква и оценка на съответните разходи.
Те включват разходи за администратори5, доказателствени свидетелства6; съставители на наказателни постановления.
Икономическата оценка на глобата, чрез административните разходи и постигнатите с тях
ползи, позволява да се разкрие друга страна на
инструмента.
Съставените АУАН за периода 92 049 бр.(Вж.
Приложение №1, Таблица №2) са оценени в стойност на 988 606.26 лв. чрез средна калкулацион-

на цена с включени разходи по връчването им според изискванията на ЗАНН – 10.74 лв.7 Обжалвани
актове(АУАН) пред висшестоящата организация за
Несъстоятелно създаване са 5 260 бр. Издадените НП на база АУАН – 86 789 бр. с разходи
възлизащи на 913 888.17 лв.,също оценени по
средна калкулационна цена8. Обжалвани и отменени от съда НП-30 966 бр. за което са направени
съдебни разходи от порядъка на 208 091.52 лв.9
Влезли в сила НП на брой 55 823 с изразходвани
средства по тяхното връчване – 587 816.19 лв.
Установените загуби на дървесина за огрев реализирани от бракониерите в гората са 409 617 куб.м.
оценени по средна пазарна цена за периода (35 лв.)
на 14 336 595 лв. Събраните суми от влезли в
сила НП за периода възлизат на 1 709 х.лв., който
приход е твърде малък в сравнение с описаните
по-горе разходи.
Накрая можем да обобщим гореказаното с една рекапитулация:
ОБЩА СТОЙНОСТ 6.72 лв.
І. Направени РАЗХОДИ10
- 8 349 000.00 лв. – разходи за администрацията
- 988 606.26 лв. – разходи за АУАН
- 913 888.17 лв. – разходи за НП
- 208 091.52 лв. – разходи на съда по НП
———————————————————
Общо разходи - 11 047 401.00 лв.
- 14 336 595.00 лв. - загуба на дървесина
———————————————————
Общо разходи и загуби-25 383 996.00 лв.
ІІ. Постигнати ползи
- 1 709 000 лв. – приходи от дейността
С други думи ако към постигнатите ползи отнесем всички разходи направени за тях ще полу-

5 Администратори регистриращи нарушенията - 2783 горски стражари на Средна брутна работна заплата
250 лв. за периода 2000-2003 г.
6 Регистрираното нарушение се свързва с конкретно явление, инцидент или личност.
7 Калкулацията е изчислена на база 250 лв. средна работна заплата за отрасъла и включва: РЗ и ДОО1.20 лв.; консумативни разходи хартия и други – 0.02 лв.; Пощенски разходи, съобщения за АУАН - 1.35 лв.;
Телефонни разходи – 0.50 лв.; Посещения на адрес - 7.66 лв.; и Транспортни разходи – 0.50 лв.; ОБЩА СУМА
10.74 лв.
8 Калкулацията е изчислена на база 250 лв. средна работна заплата за отрасъла и включва: РЗ и ДОО-1.20
лв.; консумативни разходи хартия и други – 0.02 лв.; Пощенски разходи, съобщения за АУАН - 1.35 лв.;
Телефонни разходи – 0.50 лв.; Посещения на адрес - 6.96 лв.; и Транспортни разходи – 0.50 лв.; ОБЩА
СТОЙНОСТ 10.53 лв.
9 Калкулацията е изчислена на база 250 лв. средна работна заплата за отрасъла и включва: РЗ и ДОО - 3.36
лв. на юрист и стражар;
10 Разходи за постигане на целта в това число:
- Средна РЗ+ДОО – [2 783 горски*250 лв.]* 4г. = 8 349 000.00 лв.
- АУАН - 92 049 бр. * 10.74 лв. = 988 606.26 лв.
- НП - 86 789 бр. * 10.53 лв. = 913 888.17 лв.
- Отменени от съда НП - 30 966 бр. * 6.72лв. = 208 091.52 лв.
- Загуба на дървесина по ср.пазарна цена - 409 617 куб.м. * 35 лв. = 14 336 595.00 лв.

Оценка на глобата на ...

чим обща икономическа ефективност на инструмента равняваща се на 15.46%. Но ако в съотношението, към разходите прибавим и загубите от
нереализирани ползи, следствие на незаконна сеч
на дървесина за огрев - оценена по средна пазарна
цена(35лв.), то ще получим икономическа ефективност за инструмента 6.73%. Но и в двата случая икономическата ефективност показва слабост
на инструмента.
За сравнение икономическата ефективност,
която наблюдава и публикува НУГ относно събираемостта на наказателните постановления(НП) са
4.19% за 2000 г. 11 и 5.17% за 2001 г.12
Така локализираната сила и слабост на инструмента ни води към заключението, че инструмента осъществява четири от изказаните по-горе
възможности, сочещи неефективност на регулирането, а именно:
1. Постига част от целта с високи разходи
- 11 047 401 лв.
2. Предизвиква много жалби и съдебни процеси
- 5 260 бр. жалби към висшестоящата организация
- 30 966 бр. съдебни процеси
3. Увеличава броя на законодателните текстове
- 12 бр. законови състава в закона до 1997 г.
- 15 бр. законови състава в закона от 1998 г.
4. Увеличава стойностния диапазон на санк-
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цията - 300-12000 лв.(0.3-12 лв. деноминирани) в
закона до 1997 г.) и - 20-50 000 лв. (в закона от
1998 г.)
В заключение да изкажем някои коментари:
- въздействието на глобата в рамките на съществуващия регулативен режим няма преимущества. Според оценката тя няма да окаже дългосрочно мащабно влияние върху нарушенията
свързани с незаконна сеч.
- строгият регулативен режим в тази насока
може да доведе до безсмислен разход на пари и
спад на данъчните постъпления в бюджета
- очаква се нарастване на съдебните разходи
- очаква се нарастване на някои допълнителни разходи свързани с разпорежданията на полицията
- други допълнителни разходи за обезпечение
на функциониращия административен орган и нарастване на щата му
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОТЧЕТ НА ОТДЕЛ „ОХРАНА НА ГОРИТЕ” ПРИ НУГ
Таблица 1. Съставени АУАН по разкрити нарушения (по данни на НУГ)

№

Година

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

ОБЩО
23 675
29 854
29 450
24 670
20 447
26 057
27 767
17 615
21 424
23 644
22 744
23 304
22 357

СЪСТАВЕНИ АУАН
По ЗГ
По ЗЛОД
22 484
434
27 614
820
26 803
1 152
22 846
632
18 519
696
23 317
793
24 336
798
15 373
547
19 844
398
21 899
530
20 893
679
21 602
536
20 813
562

По ЗРА
757
1 050
1 403
980
920
1 500
1 949
1 490
1 182
963
724
865
639

11 “За 2000 г. събраната сума от общата начислена парична сума по влезли в сила наказателни постановления е 4.19%” - Отчет на националното управление по горите за периода 1997-2001 г. стр.27
12 “Събраните суми по влезли в сила НП са в размер 277.8 хил.лв.(277.7 хил.лв. за 2001г.), което
съставлява 5.17% от наложените наказания с НП, включително и с отменени” - Годишен отчетен доклад на
националното управление по горите за 2002г. стр.29
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Таблица 2. Съставени НП за установени нарушения през 2000-2003 г. /по данни на НУГ/

№
по
ред

НАКАЗАТЕЛНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГОДИНИ

1

2

АУАН

Бр.
3

1

2000

23644

2

2001

22744

3

2002

23304

4

2003

22357

ВСИЧКО:

92049

Изд
аде
ни
НП
Бр.
4
21
873
21
623
21
998
21
295
86
789

Събрани
суми по
влезли в
сила НП

Констатирани
количества отсечена
дървесина от
нарушители за огрев

Влезли в
сила НП

Стойност
на НП

Бр.
5

Хил.лв.
6

Хил.лв.
7

13 509

5 388

454

31 799

35 лв.

13 706

4 065

278

29 330

35 лв.

13 825

3 835

278

34 551

35 лв.

14 783

3 210

699

27 737

35 лв.

55 823

16 498

1 709

Куб.м

Средна
пазарна
цена

8

9

409 617

VALUATION OF FINE
/ON THE INSTANCE OF FOREST LAW/
Krasimir Krivodolski
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ABSTRACT
The issue is an attempt to evaluate the effectiveness of fine as ruler’s regulation of relations individual- society.
The author uses the forest law and published data of National Department of Forest as a proof material for his thesis
that management by means of fine is uneffective.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ПРОБЛЕМЪТ ЗА РАЗМИНАВАНЕТО МЕЖДУ РАСТЕЖА НА
ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА НА РЕФОРМИТЕ, И
ИКОНОМИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ НА НАЧИНА НА ЖИВОТ КАТО
ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА
НЕГОВОТО РАЗРЕШАВАНЕ
Митьо Велушев
Лесотехнически университет – София
“Този, който е само икономист, не може да бъде добър икономист”

Фридрих фон Хайек
“...ако някой е способен да създаде държава, тя няма да трае дълго, ако се опира на
плещите само на един човек. Добре е, когато тя се опира на грижата на мнозина и когато
много граждани се грижат за нейното опазване.”
/Н.Макиавели. Избрани съчинения, Наука и изкуство,С.,1985,с.596/597/
“… ония дето лъжат, и тия които си служат с истината, целят едно и също: едните лъжат
само тогава, когато очакват да добият с лъжите си някаква облага; другите пък говорят
истината, за да могат да извлекат също облага от нея и да им доверява човек още по-важни
дела. Така макар да действаме с различни средства, ние се стремим към едно. Ако не чакаха
никаква облага и говорещият истината би лъгал колкото лъжеца, и лъжецът би казвал истината колкото лъжещият.”
/Херодот. Исторически новели, Нар.култура, С.,1982,с.89/
В доклада се лансира идеята, че необходимата теоретична основа за изработването на успешна политика на
увеличаване на обществената подкрепа за реформите, е икономическият анализ на начина на живот на хората.
Ключовите понятия в доклада са: икономически растеж, доверие в реформите или обществена подкрепа на
реформите, политика на държавата, жизнедейност и ориентири на жизнедейността на индивидите, свойства на
обществената система и ценности, начин на живот на хората, изгода или облага, чиста изгода, изгода от включването на една ценност за ориентир на жизнедейността на един индивид и цената заплатена от него за тази
ценност, политика на синтез между стимули за постигане на икономически растеж и формиране на адекватен
начин на живот /създаване условия на основата на чистата изгода за превръщане на тези стимули в ориентири на
ежедневната дейност на болшинството индивиди/.

1. От съдържанието на водената текуща и
дългосрочна политика е видно, че политиците у нас
очакват с реформирането на икономиката и с осигуряването на един приличен ежегоден растеж, да
привлекат за “социални собственици” на реформите голямата маса от хора. Практиката обаче показва друго - проведените изследвания и допитвания сочат чe въпреки известното нарастване на икономическите резултати, доверието на хората в ре-

Реален ръст на БВП
/в %/
БВП на глава от населението
/в USD/

формите спада.
Току що казаното подкрепят представителни
проучвания, чиито резултати са публикувани в печата и на страниците на Интернет /1/ Ще приведем някои последно публикувани данни. За последните седем години от реформите, икономиката бележи ръст, който има следните измерения по
години:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

4

2,3

5,4

4

4,8

4,3

5,3

1542,3

1576,7

1541,8

1705,5

1988,3

2165,8

2800

Данните са от Интернет www.econ.bg Макроикономически анализи. Българинът в политиката и извън нея.
Алфа Рисърч

За същият този период, оптимизмът на българина относно реформите от една сравнително висока точка в началото, методично спада и днес е
на една от най-ниските точки. Според проучване на
Нов европейски барометър “Отговарят ли България

и Румъния на стандартите на ЕС?” извършено от
Центъра за изучаване на обществената политика
към университета Страгчлайд, Шотландия, а от българска страна проведено от Маркет Линкс, толкова е крехко доверието в демокрацията у нас, че

270

Митьо Велушев

анкетиращите избягват да задават на анкетираните такъв въпрос. Днес 61% от домакинствата в
България се смятат за трайно губещи от реформите.
Расте разликата между това от което се нуждаят
хората и това което печелят. Само 1/5 от анкетираните не се оплакват, а 55% заявяват че абсолютно не им стига заплащането. Показателно е
това, че за 2004 г само 5% са спестили пари, а
63% едва са свързали двата края. По отношение
на очакваните перспективи в следващите 10 години,
всеки трети българин не очаква подобрение на жизнения си стандарт, а 21% изобщо не вярват да доживеят някакво подобряване на жизнения стандарт.
В това проучване се отбелязва, че само 13% от
анкетираните са доволни от икономическата
система, а 48%, т.е. почти половината гледат с
носталгия на комунизма /както наричат на Запад
предишната авторитарна система/.
Това разминаване между сравнително нелошия ръст на икономиката и доверието в реформите се констатира и от други проучвания. В сп.Бизнес от м.декември, 2003 г например, в статията
“Растежът не води непременно до обществена подкрепа”/2/ са представени резултати от друго
проучване, които потвърждават горната тенденция.
Между впрочем, на основата на получените данни
за периода1998-2002 гг тенденцията на разминаването между растежа и доверието в реформите в
тази статия е представена графично и поради това
добавя ярка визуална убедителност. В представеното в тази статия проучване, доверието, иначе казано оптимизмът относно реформите, е оценено
като процент на положителните отговори на
въпроса: “Движи ли се България в правилната
посока?”
Разминаването между растежа на икономиката и степента на дадената от хората подкрепа на
реформите, не е прецедент само за България. То
се наблюдава в редица други страни от бившето
поссъветско пространство. В цитираното по-горе
списание “Бизнес” се привеждат данни за редица
страни от Югоизточна Европа - Румъния, Сърбия,
Македония, Хърватска, Босна и Херцеговина,
Албания. Във всички тях, подобно на България, известният икономически растеж осигурен от реформите се съпътства от твърде скромен дял на хората гласуващи доверие на провежданите реформи.
Например, в статията е показано че кумулативната разлика в процентите за доход на глава от населението за периода 1997-2002 г в Босна и
Херцеговина е +33, а процентът на хората, които
са на мнение че страната се движи в правилната
посока през 2002 г е едва 23%. Този процент на
доверие е сравнително по-висок в нашата съседка
Румъния, където кумулативната разлика е само

+7, а процентът на доверие 34%. Най-ниско е доверието в реформите у нас и в Македония. /3/
2. Наблюдаваното разминаване между реформите осигуряващи известен ръст на икономиката
и ниската обществена подкрепа на същите тези
реформи, е важен практически проблем на прехода и това едва ли някой да оспори. Защото, реализирането на реформите се нуждае от активността
не на единици, а на масата от хора. Защото дълбоките и радикални обществени промени, ако нямат
за свои “социални собственици” голямата маса от
хора, те няма дълго да траят, те ще се отклонят от
интереса на тази маса от хора, а това ще ги направи потенциален източник на социално
напрежение./4/
Отваряйки скоба но без да излизам далеч от
контекста на изложението трябва да отбележа, че
днешните политици вече обявяват прехода от предишната централизирана към пазарната икономика и демократичното общество за приключен. Това
е твърде прибързано заключение, не почиващо на
реални факти. Реалният факт е че както вчера, така и днес отсъства широка обществена подкрепа
на реформите, че само една малка част от обществото се припознава за “социален собственик” на
тези реформи. За сега може да се каже че е свършил прехода за тази малка част от гражданите на
страната, която е намерила своето лично място в
реформите. За окончателно завършване на прехода ще може да се говори тогава, когато по-голямата маса от хора даде подкрепата си за новото обществено устройство.
Въпросът за разминаването между провежданите реформи, осигурения от тях известен икономически растеж и спадащата обществена подкрепа вече се обсъжда в литературата, но прави
впечатление, се обсъжда главно от социолози и
политолози. Отсъстват на масата на дискусиите
икономистите, а според мен, това е ако не
единствената, то една от най-важните причини проблемът да си остава нерешен.
В печата от политолози и социолози са лансирани не една причини, смятани за породили
проблема. Сочат се например като причини “краткият период на провеждане на реформите”, “неравномерното разпределение на постигнатия растеж”, “несправедливостта в разпределянето на растежа”. За причина се отбелязва “загубата на сигурност в хората /несигурност на социалния статус,
имуществена несигурност, несигурност относно
бъдещето/”, посочва се “неравенството в доходите,
което лесно се приема за нечестно, а това прави
хората да се чувстват губещи хора”./5/ Неудовлетвореността от реформите се обяснява и с голямата разлика, която се набива в очите на хората, ог-
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леждайки се в “огледалото” на високия западен жизнен стандарт. Последното е отколешен проблем
на българите, за който преди десетилетия писа известния български социолог Ив. Хаджийски /6/.
Много от тези причини имат място в изясняването на проблема. Други са измислени причини.
Например, не може да се изтъква като причина
краткия времеви период на прехода, защото, първо,
период от 15-16 години съвсем не е кратък и в
това историята с факти може да ни убеди, и второ,
този “кратък времеви период” както всички знаят
започна с надежди за голямото число от хората,
които надежди вместо да се увеличават, прераснаха в песимизъм. Не може да се отрече обаче, че
често срещано несправедливо неравномерно разпределение на доходите е фактор, който действително отдръпва множество хора от реформите. В
тази посока работи и другият факт, произтичащ също от реформите – появилата се несигурност за
хората. Трябва да се отбележи също така правилността на съждението казано някога от Ив.
Хаджийски а днес само повтаряно, че хората от
различни страни, в т.ч. и българите, се сравняват
по стандарта на живот и такива като нас, затънали
в реформи чийто изход обикновения човек не успява да види, остават разочаровани.
Дори от бегъл прочит на причините за проблема читателят лесно ще се убеди, че както са изложени в отделните произведения, в голяма степен
носят печата на базовото образование на автора.
Едни са преимуществено от психологическо
естество, други от нравствено, трети от социологическо и пр. Онова което отсъства при формулираните причини е тяхната системност. А азбучна истина е че разкриването на действителните причини
и то в тяхната системна обвързаност, е наполовина решение на проблема.
Така както са лансирани причините, дори които са верни, не дават кой знае какви възможности
на практиката да се придвижи към решаване на
проблема. Например, така както са изложени, някой от причините не могат и не бива въобще да
бъдат премахвани, което по силата на логическото
мислене означава ножицата между растежа на икономиката и подкрепата на реформите никога да не
се затвори. Такава изтъквана причина е например
несигурността на хората по отношение на своето
работно място, която несигурност е иманентно
свойство на пазарната икономика и естествено, никога няма да бъде преодоляна. Последното обаче,
навежда на мисълта че пазарната икономика в никой случай и при никакви обстоятелства няма да
срещне подкрепа от голямата маса от хора, което
нито като презумпция, нито като факт е вярно. Друга
подобна на тази причина е имущественото
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неравенство. Имуществено неравенство ще има винаги в пазарната икономика, но недоверието в нея
в резултат на това неравенство съвсем не е
задължително.
В лансираните в литературата причини липсва преди всичко системобразуващият признак тези
причини, признакът, който ги обединява в едно системно обвързано цяло. Затова се получава така, че
за да се реши проблема, трябва да се преодолеят
причините, а в цяло те не могат, защото са
разнопосочни. Решаването на проблема се препоръчва на парче, а това създава нови проблеми.
Например, ако бъде преодоляна една причина, друга
се задълбочава и в крайна сметка практиката се
изправя пред все нови и нови проблеми. Ако се направи опит за преодоляване на неравенството в доходите и се установи равенство в доходите, то това намалява стимулите за труд и в крайна сметка
намалява потреблението на всички.
Отсъствието на изяснен системообразуващ
признак, който обединява причините за ножицата
между “растеж и подкрепа” и от който следва да
тръгне политиката на държавата за преодоляването на тези причини, не е позволило на авторите да
направят работещи практически предложения за решаване на проблема. Затова предложенията носят
палиативен характер. Предлага се например, държавата /парламент и правителство/ да разработи
“набор от допълнителни политики”, насочени към
увеличаване на обществената подкрепа, в които политики вниманието да бъде насочено: първо, към
увеличаване на подкрепата от тези социални групи,
които биха я дали,и второ, към намаляване на съпротивата на тези групи, които биха оказали такава
/7/. Както се посочва пак там, политиките трябва
да са съсредоточени на “дългосрочните печеливши от реформите”/8/. Що се отнася до губещите,
предлага се насърчаване на малки групи от тези
социално онеправдани хора, което ще рече че останалата маса от онеправдани съзнателно се оставя зад борда на благосъстоянието /9/.
Мисля че всеки ще се съгласи: не е този начинът на решаване на проблема. Асоциативното
мислене веднага ще забележи че предложенията
на политолозите и социолозите някак си се родеят
с познатата сентенция “разделяй и владей”, която
едва ли да им носи достойнства. Нещо още поважно, в тези предложения се допуска голям
субективизъм, например, твърде голям е той при
определянето на групите от населението явяващи
се поддръжници на реформите. Трябва да се добави още, че е обществено неприемливо една национална политика да бъде обявена за “политика само на печелившите”. А другите?!
3.Според мен, кардиналното обяснение и ре-
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шаването на горепосочения проблем е в ръцете на
икономистите и в икономическия анализ на начина
на живот на хората. Именно икономическият анализ на начина на живот позволява да се открие системообразуващия признак, който липсва когато се
разсъждава за причините породили недоверието в
реформите.
Преди да продължа с изясняването на тази
теза, ще направя едно малко, но абсолютно необходимо отклонение.
Въведеното тук понятие “начин на живот на
хората” не бива да изненадва, защото именно то
се явява ключово в решаването на горния проблем.
Но какво се разбира под “начина на живот”?
Начинът на живот на хората е понятие отдавна включено в обществоведческата литература, което обаче до днес няма общоприета дефиниция/
10/. Особено интензивно от политици и учени бе
използван начинът на живот през 70-те и 80-те години на м.век, които десетилетия бяха решаващи
за изхода на противоборството между тогавашните две системи – капиталистическата и
социалистическата. Тогава всяка от системите се
опитваше всячески да докаже предимствата на своя
начин на живот, целейки да получи подкрепата на
огромната маса от хора. Затова понятието бе в голяма степен идеологизирано /или използвано за
идеологически цели/, а мисля това бе причината да
не получи призната научно формулирана
дефиниция. После, в края на 80-те години след като битката бе спечелена от едната система, появилите се трудности в прехода към демокрация и пазарна икономика в страните от загубилата социалистическа система се явиха причина отново, пак
по идеологически презумпции, политиците тихомълком да обявят за нежелателно използването на
понятието начин на живот. Понятието изчезна от
страниците както на популярната, така и на научната литература, поне у нас. Явно, всички приеха,
че от политическа и тактическа гледна точка, не му
е времето понятието да бъде включено в текущ
оборот, което не е нищо друго освен нова демагогия.
Отсъствието на общоприета дефиниция на понятието в литературата не означава че то е недифинитивно и че някъде не е успешно дефинирано.
Мисля, разгледа ли се литературата по
въпроса, лесно ще се убедим, че понятието начин
на живот е въведено в оборот главно с оглед на
отразяването на характера на ежедневната дейност
на индивидите /на хората/.
В тази своя ежедневна дейност индивидите непосредствено възпроизвеждат своя живот. Затова
тази ежедневна дейност, може още да се нарече
жизнедейност. Тази жизнедейност не протича
произволно. В тази своя ежедневна дейност всеки

от индивидите се ръководи от ориентири, които той
е избрал за такива и които съблюдава. А тези ориентири не са нищо друго, освен определени
ценности, избрани от съответните индивиди и с избора превърнати в собствени, в лични ценности.
Струва ми се, че това не може да породи съмнения.
Именно заради разликите в ценностите приети за
ориентири от индивидите, ежедневната дейност на
хората /или на групи от хора/ не е една и съща.
Едни хора например, са приели за основен ориентир на своята ежедневна дейност натрупването на
богатство, разбира се спазвайки законите в държавата, и по същество живеят и водят начин на живот
в съответствие с този /разбира се не само с този/
ориентир. Други пък, залитат в крайност, намирайки че бързото забогатяване е възможно единствено като се заобикалят законите. Последните са издигнали в ранг на основен ориентир на ежедневната си дейност нарушаването на законите и са превърнали престъплението в свой начин на живот.
Логично следва друг един въпрос: от къде се
появяват ценностите, между които индивидите правят избор на ориентири за своята ежедневна дейност?
Хората не измислят ценностите. Тези ценности
съществуват и отделните индивиди приемат или не
приемат тези /или някоя от тези/ ценности. Без да
подценяваме ролята на традициите, на обичаите,
на възпитанието, във връзка с формирането у индивида на набора от ценности, трябва определено
да кажем, че основно те са инкубирани от даденото общество, от съответното обществено устройство, в което живеят индивидите.
Всяко едно обществено-икономическо, политическо и културно устройство, притежава свои типични и специфични свойства и по това спор няма.
Именно тези типични свойства обаче, индивидите
възприемат като ценности, които съответното общество както то е устроено предлага. Отличително
свойство на пазарната икономика например, е
конкуренцията, е конкурентността навсякъде и между всички, е непрекъснатата надпреварата между
участниците в тази икономика. Това свойство на
икономическата система обаче, се възприема от
индивидите като ценност, която им се предлага да
приемат за своя. Дали те ще я прегърнат като своя
и ще я поставят за ориентир на своята ежедневна
дейност, на своя начин на живот, това е друг въпрос.
Примерите могат да се продължат. Типично свойство на пазарното стопанство е рационалността в
поведението изисквана от домакинствата и фирмите като икономически субекти. Тази изисквана
рационалност на поведението, за отделните индивиди се явява ценност, която те могат да поставят
за ориентир на ежедневната си дейност, но могат
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и да се откажат от нея и да я заменят с друга.
Подобни свойства-ценности на пазарната икономика са още: несигурността на работните места, консуматорството на блага, натрупването на богатство и пр.
Мисля че вече би могло да дефинираме понятието “начин на живот на хората”, най-малкото в
работен план за настоящото произведение.
Накратко казано, то е понятие за ежедневната
дейност на индивидите, за ценностите, които те са
избрали и поставили като ориентири на тази своя
ежедневна дейност. Начинът на живот би могло още
по-кратко да бъде дефиниран: като “вид, начин на
жизнедейността на хората в обществото”/11/
В литературата понятието начин на живот понякога се замества от други понятия, такива като
стил на живот, качество на живота, качество на трудовия живот, маниер на живота, жизнено равнище
и пр. Тези понятия сигурно имат право на живот,
но не и като изземат съдържанието на начина на
живот. Освен това, в публикациите се забелязва тълкуване на начина на живот като резултативна
категория, такава каквато е например жизненото
равнище /равнището на живот/. Поради това се правят опити да се намерят някакви конкретни показатели, с които да бъде обозначен по подобие на показателите за жизненото равнище: среден доход
на човек, произведен БВП на глава от населението,
брой телевизори на 100 души и пр. /Между
впрочем, голяма част от тези повечето осреднени
статистически показатели за жизненото равнище
не носят особено полезна информация, ако въобще носят някаква полезна информация./12/
Начинът на живот нито трябва да бъде заменян като понятие с друго, нито третиран като някаква автоматично формираща се резултативна
категория. Начинът на живот на хората е понятие
от ранга на начина на производство на едно
общество, на една нация. Той има относителна самостоятелност и независимост. Съответният начин
на производство, съответната икономическа система осигурява в някаква степен задоволяване на
материалните и духовни потребности на хората, и
тази степен на задоволяване измервана чрез определени показатели се изразява от понятието равнище на живот /жизнено равнище/. Така че равнището на живот на хората е пряк резултат на функциониращата към момента система. Начинът на
живот не е откъснат от съществуващата система
и от осигуреното от нея равнище на задоволяване
на материалните и духовни потребности на
индивидите, но и не е тяхно пряко следствие. Обществената система е основният източник на ценности, между които индивидите могат да избират
това, което ще определи характера на тяхната ежед-

273

невна дейност, а равнището на живот – то пък е
израз на “опредметеното съдържание” на живота
на хората. Начинът на живот обаче, е както бе казано в дефиницията, понятие за вида жизнедейност
на индивидите, за нейния характер, а не толкова за
нейното материално съдържание, макар и то да е
от значение. По горе бе даден пример с нарушителите на законите, някои от които от гледна точка на
равнище на живота, на равнище на лично потребление могат да се сравняват с успелите предприемачи, но по начина си на живот съвсем не. Тяхната
ежедневна дейност се отличава от тази на нормалния предприемач по своя характер, по избраните
ценности за ориентири на тази жизнедейност и по
този въпрос не би следвало да се отваря дискусия.
След това нужно отклонение, нека се върна
на темата на доклада.
Така както е представено и дефинирано понятието начин на живот на хората, позволява успешно да се използва за изясняване на проблема за
намаляващата обществена подкрепа на реформите, въпреки ръста на икономиката. Това е така
защото именно начинът на живот на индивидите е
в основата на доверието /или недоверието/ на тези
индивиди в провежданите реформи, е факторът който определя ще дадат ли хората подкрепата си за
реформите или не. Защото, ако един индивид доброволно установи за ориентири на ежедневната си
дейност свойствата-ценности лансирани от реформите, то естествено е да се очаква че той напълно
ще подкрепи реформите /изключенията не променят правилото/. Такъв индивид непременно ще се
обозначи за един от “социалните собственици на
реформите”.
За разлика от избора на този индивид, изборът на друг на ориентири за своята ежедневна
дейност може да не попадне на тези ценности и
тогава от него не може да се очаква подкрепа на
реформите. Напротив, такъв индивид по същество
застава срещу системата. В ежедневната си
дейност такъв индивид се ръководи от алтернативни ориентири и води начин на живот неадекватен
на реформите. Именно това позволява тук да се
твърди, че обществената подкрепа на реформите
зависи от начина на живот на индивидите.
4. С оглед на намирането на практически подходи за разрешаването на проблема “икономически растеж - обществена подкрепа”, следва да се
изясни друг един важен въпрос свързан с начина
на живот: как се извършва, какви са правилата на
избора на индивидите /на хората/ на ориентири за
своята ежедневна дейност. Тоест, нужно е да се
извърши моделиране на този избор и така да се
изясни как се формира начина на живот на хората.
Именно това моделиране като теоретична база ще
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позволи да се намерят конкретни мерки за практическо регулиране на начина на живот на хората, за
неговото направляване така, че да се осигури увеличение на обществената подкрепа на реформите.
За да е успешно, моделирането на избора
трябва да бъде извършено със средствата на икономическата наука. Това до сега не е направено, а
в него е решението. Защото, изборът на ориентири
за ежедневната дейност, индивидите правят с една
главна цел – изгодата. Още по точно – с цел очакваната чиста изгода. А изгодата е икономическо
понятие, въпреки че приема най-различни форми:
парична, във формата на духовно удовлетворение
или пък се проявява под формата на привилегия и
пр. Впрочем, различието във формите на изгодата
не пречи тя да бъде остойностявана всякога, когато това е нужно. Както е известно, икономическата
теория разделя благата на осезаеми и неосезаеми
/например, неосезаемо благо е привилегията/, и в
нея /икономическата теория/ са разработени начини за остойностяване на неосезаемите блага /13/.
Именно този факт, че икономическото понятие изгода е цел на индивидите при избора на ориентири
за начина си на живот е основанието убедено да се
твърди, че икономическият анализ на начина на живот е средството за изясняването на неговото
формиране.
Твърдението, че изборът на индивидите на ориентири за тяхната жизнедейност е с цел изгода може да се стори на някого предизвикателство и да го
подтикне към търсене на негативни внушения за
предлаганата позиция. Това няма да е справедливо,
защото в изложената тук позиция няма лични
пристрастия. Както е известно, изгодата /личния
интерес/ на индивида /14/ е фундаментално
понятие, на което е построена цялата съвременна
икономическа теория. Трябва да се признае, че с
развитието си пазарната икономика предлага все
повече потвърждения за изгодата като главен мотив на поведението на участниците в нея. Нещо
повече, фетишизирането на изгодата стана дори
причина множество смятани за неикономически
блага да се превърнат в чисто икономически. Дори
стендаловата “любов-кристализация” днес “най-безцеремонно” наричаме “секс”, пише Ч.П.Сноу и сме
я превърнали в пазарен продукт/с.15/ Но има още
по убедителни примери в икономизирането на всичко и навсякъде, един от които е започналата тайна
/за сега/ продажба /не дарение, а продажба/ на човешки органи, взети от живи хора. Свидетели сме
също така, че днес все по-малко хора /особено из
средите на младите поколения/ четат творчеството
на Гьоте и Шилер, на Пушкин и Лермонтов, на
Стендал и Балзак, на Толстой и Дстоевски и това е
така не защото днешните млади хора са с различ-

на душевност, а просто защото нямат изгода от
прочитането на това творчество. Те нямат време
за това, защото то /времето/ им е нужно за други
дейности, носещи им изгоди.
Чистата изгода, която е преследваната цел от
индивида в избора на ориентир за начина си на
живот, е положителната разлика между ползите,
които този индивид очаква от съблюдаването на
ориентира, и цената, която плаща /или предстои
да заплати/ за ориентира. В казаното тук не би трябвало да има нещо смущаващо. Разбира се, че човек прегръща една ценност като своя и по нея ориентира ежедневната си дейност заради ползата, която очаква. Херодот е прав като казва, че и тия “дето лъжат, и тия, които си служат с истината, целят
едно и също: ...някаква облага...”, очакват някакви
ползи/16/ Приемането на една ценност от човека
за своя лична ценност обаче, не носи само ползи;
тя не е безплатна. Всеки избор на ценност, означава индивидът да плати цена за нея. Така че всяка
ценност има цена. В това няма никаква
парадоксалност, както на някого може да се стори.
Защото няма полза без разход. Защото избирайки
за ориентир на своята ежедневна дейност острата
конкуренция, надпреварата навсякъде и във всичко,
индивидът очаква ползи, изразени било в увеличен
размер на печалба, било в придобито ново богатство или отвоювано работно място, като същевременно обаче, плаща цена за този ориентир на своята жизнедейност изразена примерно в загуба на
свободно време, рискувано здраве, непрочетена любима книга и пр. Цената, която плаща за ориентира,
всеки индивид сам точно може да обозначи.
Приемайки за ориентир на своята ежедневна
дейност консуматорството например, човек заплаща този ориентир с нарастващите усилия за придобиване на все по-големи доходи, с интензифицирането на работния ден, с работата на два трудови договора и т.н. Поставяйки парите в качеството на средство за връзка между хората, човек пак
очаква ползи, но и прави разходи, заплаща цена
изразена в загубата на приятелства, на човешка близост и др. Приемайки екологичната отговорност за
своя ценност, индивидите очакват да получат здравословна среда, за която заплащат обаче с пропуснати материални ползи, с нереализирана, но
възможна за реализация идея и др. такива.
С провежданите реформи, с приеманите и издавани от парламента и правителствените учреждения закони, постановления, наредби, се внасят в
икономическата и цялата обществена система нови свойства, коригират се съществуващи, трети се
допълват и пр. Тези новости в свойствата на обществената система, индивидите разглеждат като
предлагани им ориентири, от които те правят своя
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личен избор. Този избор правят на основата на съпоставянето на ползите и разходите и получилата
се чиста изгода. Ето например, у нас се приеха
нормативни документи, с които се позволява работа на два трудови договора. Това е нов елемент в
свойствата на системата. От гледна точка на индивидите, това е нова предлагана ценност. За да бъде избрана тя за ориентир на ежедневната им
дейност, те трябва да имат чиста изгода, трябва
ползите да са над разходите, а тези разходи са
загубата на свободно време, прекомерното
натоварване, натрупаната умора и рискът за здравето, липсата на време за решаването на някои семейни въпроси. Няма никакво съмнение, че този
който избира да се възползва от правото да работи
на два трудови договора, оценява очакваните ползи
/приходи/ по-високо от загубеното свободно време
и натрупаната умора и пр., т.е. от цената, която
трябва да плати за това право. Друг индивид, който
намира че цената за правото на работа на два трудови договора е по-висока от очакваните ползи, поради това че не му носи чиста изгода, ще се откаже от този ориентир за своето ежедневие.
Примерите могат да бъдат продължени, но и
тези са достатъчни, за да се убедим, че изборът
на индивидите на ориентири за начина им на живот
е въпрос на икономически анализ, е въпрос на очаквана изгода във каквато и да е форма. Имат ли
изгода от едно свойство-ценност на обществената
система, индивидите го приемат за свое и го включват в системата от ориентири на ежедневната им
дейност. Нямат ли такава изгода – търсят алтернативен ориентир, който ще им достави такава.
Именно икономическото понятие изгода е системообразуващия фактор на ориентирите, от които се ръководят в ежедневната си дейност
индивидите. Това прави тези ориентири, първо, не
случайни, и, второ, не ги противопоставя помежду.
А системната обвързаност на ориентирите, открива възможности за ефективно практическо въздействие на целия начин на живот на хората.
Икономическият анализ на начина на живот
или другояче казано “пазарът на свойства-ценности явяващи се потенциални ориентири за жизнедейността на индивидите” може и би следвало да
бъде задълбочен и разширен като се приложи категориалния апарат на пределните величини, като
се обсъдят мотивите за предлагането на едни или
други ценности от страна на извършващите реформите, като се установи цената на предлагането,
защото и на предлагащите една ценност “струва”
някакви разходи – значи има цена на предлагане и
т.н. и т.н. Едва тогава може да кажем, че е изграден цялостен модел на начина на живот на хората.
Тук, в този скромен по размери доклад, това е не-
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възможно да се направи. Тук, в този доклад, задачата е единствено да се убедим, че икономическият анализ на начина на живот на хората, възприемането на избора на индивидите на ориентири за
своята ежедневна дейност като своеобразен пазар,
е нужният подход в изучаването на това явление и
че с този подход към начина на живот, ще се открият възможности за държавното управление да набележи мерки, да изработи политика за приобщаване на значителната част от населението към провежданите реформи.
5. И така, нужният подход за привеждане в съответствие на “правилните реформи”, както някои
наричат сега провежданите реформи осигуряващи
известен ръст на икономиката/17/, и необходимата широка обществена подкрепа на реформите, е
в изработването на политика и набелязването на
практически мерки за формирането на адекватен
на реформите начин на живот на хората. За теоретична основа на тази политика, трябва да послужи
икономическия анализ на начина на живот на хората.
Какво ще рече всичко това? Предполага ли казаното приемането от държавата на други подходи и
мерки, различни от досега предлаганите в литературата?
Веднага трябва да се отговори, че подходът
към увеличаването на доверието в реформите посредством въздействие на начина на живот на хората,
развит в този доклад, не подкрепя вече лансираното към държавното управление предложение за разработване допълнително, към сегашната политика,
на т.нар. “втора писта” на политиката, отнасяща
се за обществената подкрепа/18/. Подходът на въздействие чрез начина на живот изисква друг подход към изработването въобще на държавната
политика. Политиката на реформи, която е нужна,
трябва да преследва едновременно две цели: да
осигурява както растеж на икономиката, така и да
приобщава за “социални собственици на реформите”голямата маса от хора. Необходимата политика на реформи е синтезиращата политика, която
стимулирайки растежа, в същото това време стимулира разширяването на доверието на хората в
реформите.
Възможно ли е това? Възможен ли е такъв
синтез? Може ли мерките за стимулиране на икономическия растеж, едновременно да се явят примамливи ценности за индивидите, които поради изгоди те да поставят за ориентири на своята
жизнедейност? Не е ли все пак по-добре първо да
се мисли за растежа, за по-голямото производство
на блага, за повишаването на равнището на живота на хората измерено в по-големи обеми, размери и пр. блага в потреблението и чак тогава, ако
има неудовлетворени от реформите, да се предп-
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риемат мерки за тяхното приобщаване, както смятат у нас политиците?
Трябва веднага да се каже, че с насилие не се
стига до добри дела или ако се стига, то е случайно.
Едни реформи, особено такива мащабни каквито
се извършват у нас, ще постигнат целите, ако са
“присвоени” от голямата маса от хора. Да се очаква че с насилие ще се увеличи богатството на
нацията, и това богатство после ще привлече хората за “социални собственици” на реформите е
съмнително, ако ли не празна работа. Съмнително
е преди всичко постигането на това “увеличено богатство”, защото за да бъде то постигнато, трябва
разгръщане на цялата стопанска енергия на населението, а насила “разгръщане” не става. Опитът
от големия социалистически експеримент в бившия
Съветски съюз и в страните от социалистическия
лагер през м. век го показа. В тях така и не бе достигнат онзи мечтан “пълноводен поток от блага”,
въпреки разработваните мащабни планове, въпреки разгърнатото социалистическо съревнование,
въпреки прилагането на т.нар. заплащане според
количеството и качеството на труда и др. такива.
Не се постигна голямото богатство не по причини
че някакъв елит искал за задоволи своето властолюбие, а просто защото хората в голямата си част
останаха чужди на ценностите, които предложи това общество. Те не избраха тези лансирани ценности за ориентири на своя ежедневен живот, защото в тях не видяха лична изгода. Или ако видяха
някаква изгода, то изгодата от избора на алтернативни ценности, сметнаха за по-висока. Техният начин на живот и онова, което бе “типични свойства
на социалистическия експеримент”, по същество
се разминаха. Затова в края та 80-те години на м.
век с такава лекота, без всякаква особена
съпротива, без героизъм, без нито един изявен лидер начело на промяната, бе сринат из основи, може да се каже заличен в буквалния смисъл на думата целия експеримент.
Политика, съчетаваща стимулите за растеж
с увеличаването на доверието в реформите е не
само нужна, а и възможна, и това според мен се
доказва от предложения икономически анализ на
начина на живот.
Както бе казано, увеличаването на доверието
в реформите означава все повече хора да изберат
за ориентири на ежедневната си дейност свойствата-ценности, които се предлагат от тези реформи.
Тоест, означава начинът им на живот да стане адекватен на реформиращото се обществено устройство. Този избор обаче, зависи от ползите, които индивидите ще получат от тези ценности и цената,
която ще платят за тях на специфичния пазар на
ориентири за ежедневната им дейност. Изборът им

зависи следователно от чистата изгода, която очакват и която трябва да е по-висока от тази на алтернативните ценности.
Очевидно, при изработването на политиката
на държавата, всеки един стимул за растеж, трябва да бъде оценяван както като способност да мотивира стопанската активност на хората, така и като свойство-ценност явяващо се от интерес /или неявяващо се от интерес/ за множеството индивиди
да го включат като един от ориентирите на своята
жизнедейност./19/ Това на практика означава, предвижданите стимули да бъдат разглеждани не само
като стимули за стопанска активност, но и като специфичен вид “блага” предлагани, и търсени на “пазара на ориентири за ежедневната дейност на хората”, блага, за които хората плащат цена.
Явно, онази добра политика, която е нужна на
страната, е политиката на реформи и стимули за
растеж, за които стимули по-голямата част от индивидите са готови да заплатят цената, очаквайки
по собствената им преценка по-големи ползи и чисти изгоди, когато ги включат като ориентири на жизнедейността си. Добрата политика трябва да предлага достъпни за масата от хора стимули за
растеж, стимули, явяващи се в същото време възможни за “закупуване” от тези хора ценности, които те да поставят за ориентири на своята ежедневна дейност.
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ABSTRACT
The main idea in the report is that the needed theoretic base for developing a successful policy for increasing the
public support for the reforms is the economic analysis of the lifestyle of the people. The key terms in the report are:
economic growth, confidence in the reforms or public support of the reforms, state policy, everyday activities and
targets in the life of the individuals characteristics of the public system and values, lifestyle of the people, benefits, pure
benefits, benefits from adding a value as a target in the lifestyle of the individual and price of this value, policy of
synthesis between stimulus for achieving economic growth and forming adequate lifestyle.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Иван Тасов
Университет за национално и световно стопанство – София
Независимо от използваните различни методики за диагностициране са посочени задължителните изследвания,
които трябва да бъдат реализирани по време на диагностиката на предприятието.
Изведени са основните проблеми, които възникват в практиката при различните етапи на диагностиката,
включително и такива от социално-психологически характер между работещите във фирмата и външните специалисти (консултанти).
Ключови думи: диагностика на предприятие
Key words: diagnostics of the enterprise

Диагностиката на предприятието във всички случаи цели разкриване на точното състояние на машините и оборудването, на използваните технологии, на
персонала, на продуктовата структура, на организацията на производството и труда с цел разкриване на
резерви за усъвършенстване на дейността и повишаване на икономическите и финансови резултати.
Добре направената диагностика съдържа в себе си и условия за генериране на идеи за развитие на
предприятието. Чрез нея се определя и нивото на
инвестициите, които трябва да се осъществят, за да
се повиши ефективността от работата на предприятието.
В зависимост от целите, които се поставят, диагностиката може да се извърши от специалисти на
предприятието, или и с участие на външни консултанти. И в двата случая тя трябва да се извършва по
предварително разработена и адаптирана към условията на предприятието методика (технология). В общия случай методиката трябва да съдържа следните
задължителни изследвания:
- определяне на целите;
- анализ на резултатите от гледна точка на организация, икономика, нормативно-правна уредба, технико-технологични проблеми, екологични изисквания
и др.;
- установяване на критерии, характеризиращи
производствено-стопанската дейност на предприятието;
- оценка на нивото на технологиите, на състоянието на суровините и материалите и технологичното оборудване, на качеството на продукцията, определяне на техническите и технологични параметри
на произвежданата продукция и сравняването им с
изискванията на пазара и параметрите на конкурентните фирми, оценка на потенциалите на продуктовата структура и необходимостта от ограничаване или
разширяване на асортимента, анализ на връзките на
предприятието с бизнес-средата;
- подреждане на разкритите несъответствие по
важност (значение);
- обобщаване на идеите и формулиране на концепция за преодоляване на регистрираните
недостатъци;
- разработване на варианти на решения;

- анализ на вариантите и оценка на икономическата им ефективност;
- вземане на решение за действие.
При определяне на целите трябва да се отчита
обстоятелството, че те съдържат желаните резултати,
които предприятието иска да постигне след извършване на диагностиката. На основата на изводите от
анализа се разработва и внедрява решение (проект)
за усъвършенстване. Точното определяне на целите
е тясно свързано както с резултатите от
диагностиката, така и със съзнателното внедряване
на определен проект. Ако целите не са определени
точно, това може да провокира условия за деформиране на процеса на изследване и изводите от него.
Затова поставените цели трябва да бъдат измерими,
последователни и реалистични. Те трябва да бъдат
също така и финансово обвързани и осигурени.
При анализа на получените резултати от съществено значение е да се прецени точно на какво се
дължат регистрираните несъответствия между цели
и резултати. Възможно е да се окаже, че най-съществените причини се крият в ниска технологична и трудова дисциплина, неспазване на инструкции и правила за работа и т.н. В такива случаи преустройство и
усъвършенстване на процесите не се налага.
Необходимо е да се обърне повече внимание на регламентацията и на гарантираното спазване на съответните изисквания, предписания и правила за работа.
В противен случай може да се окаже, че предприятието напразно ще изразходва ненужно значителни
средства за консултантски услуги, без да се получи
някакъв особен ефект.
Ако се установи, че е необходимо преустройство и усъвършенстване на организацията на работата,
трябва задължително да се изясни на какво се дължат проблемите. В случай, че се ползват услугите на
външни консултанти, на успех в съвместната работа може да се разчита само при положение, че предприятието (не само ръководството, но и
изпълнителите) знае какво да се иска от тях. Не може да се очакват сериозни резултати, ако ръководството декларира че “нещо не върви” и се обърне към
консултантска фирма да реши неговите собствени
проблеми.
Много важно е собствените специалисти и кон-
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султантите (ако такива се наемат) да работят съвместно и да се пресекат още в самото начало възможни прояви на “антагонизъм” между тях. Външните специалисти имат определени предимства:
- имат по правило висока квалификация и
специализация;
- предполага се, че са решавали много аналогични проблеми и бързо се адаптират към обстановката;
- веднага виждат недостатъци, с които работещите в предприятието отдавна са “свикнали”;
- по принцип мислят системно и са в състояние
по бързо да разкрият както видими, така и невидими
връзки и причини.
Те обаче (консултантите), имат и редица недостатъци, най-съществените от които са тези, че не познават конкретния обект и не носят пряка отговорност
за предложените от тях решения (при много по-високо възнаграждение от това на работещите в
предприятието). Това може да създаде сериозни проблеми в съвместната работа и на успех може да се
разчита само при наличието на пълна убеденост и
мотивация за качествена работа у специалистите и
екипите в самото предприятие.
В случая трябва да се отчита важното обстоятелство, че анализът се извършва с оглед генериране на идеи за усъвършенстване на дейността и изясняване на позицията на ръководството на предприятието относно приемането на оптимален вариант за
осъществяване на необходимото технологично и техническо обновление. Това означава ръководството да
е наясно какво очаква от анализа, кое смята да възложи на собствени специалисти и кое на външни
консултанти. От съществено значение е и създаването на подходящ психологически климат в
предприятието. Опитът на автора показва, че това не
може да се постигне лесно. По принцип влизането на
външни специалисти в предприятието и извършването на каквито и да е анализи, на които се дава
гласност, се свързва обикновено от работещите в
предприятието с евентуални структурни промени и
съкращаване на персонал. По тази причина почти винаги се проявява известна съпротива.
Затова в началото на анализа на резултатите от
производствено-стопанската дейност трябва да се определят стриктни правила за работа. За дейността на
специалистите от предприятието и консултантите по
време на анализа е необходимо издаването на специална заповед на мениджъра на предприятието.
Изключително важно според автора е анализът да се
извършва при пълна “амнистия” на миналото, без да
се търсят субективните и обективните причини, довели до различни несъответствия и неблагополучия в
работата. Необходимо е създаване на атмосфера,
мотивираща кадрите в целесъобразността от анализа и очакваните резултати от него.
Анализът на технико-технологичните параметри на продуктовата структура се извършва на база
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на сравнението им с изискванията на пазара и параметрите на конкурентните фирми. Най-напред се определя фазата на жизнения цикъл на предлаганата
на пазара продукция (поява, възход, зрялост или
спад). За целта е необходимо да се проследи развитието й във времето (от появата й на пазара до разглеждания момент), като се изследват:
- Потребности на пазара;
- Продажби на предприятието;
- Разпределение на продукцията в отделните времеви интервали;
- Продажни цени и изменението им;
- Брой и характеристики на фирмите, предлагащи същата продукция.
На основата на данните от направените изследвания се получава представа за това, доколко произвежданата продукция е необходима за пазара и дали
има смисъл от увеличаване на нейното производство чрез усъвършенстване на мощностите или въвеждане на нови мощности. Това позволява да се отговори на въпроса трябва ли да се преоборудва и защо,
като се види какво се произвежда и защо се
произвежда.
Дотук анализът позволява да се определи доколко дадена продукция наистина е необходима. На
този етап трябва да се определи къде “се намира”
предприятието по отношение на потребителната
стойност на произвежданата от него продукция.
Ако на основата на проучването на жизнения
цикъл на стоката се установи, че съществуват пазарни потребности, веднага трябва да се пристъпи
към установяването на решаващите и важни параметри на продукцията и сравняването им с пазарните изисквания и параметрите на конкурентните
фирми.
Конкретен израз на усъвършенстването трябва
да бъде изменението на онези параметри на
продукцията, които са по-ниски от установените на
пазара. Най-напред се извършва проучване и се извеждат най-съществените параметри на разглежданото изделие. Обикновено те се разграничават на общи (материало- и енергоемкост, надеждност,
ремонтопригодност, модулност и др.) и специфични
- характерни за конкретното изделие (като пример,
за телфер - скорост на подем, вид на ограничителя
на товара, височина на подема, параметри на управляващата верига и др.). Изведените параметри се
“налагат” върху изискванията на пазара и достиженията на водещите фирми и се сравняват с параметрите на конкурентните фирми. Направените изводи
позволяват на предприятието да формира стратегия
на усъвършенстване. Задачите, произтичащи от изпълнението на стратегията се структурират по
параметри, подлежащи на промяна и позволяват вниманието да се насочи към конкретни елементи на
изделието.
Усъвършенстването на изделията или производството на нови изделия е сложен процес, изискващ
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значителни средства и усилия. По тази причина на
този етап трябва да се отговори и на следните
въпроси:
- Възможно ли е усъвършенстването или разработването на ново изделие да се осъществи на база на наличното оборудване?
- Ще се ползват ли нови производствени
мощности?
- Необходим ли е допълнителен персонал и с
каква квалификация?
- Може ли изделието да се реализира на основата на използваните досега суровини и материали
(ако не - какви суровини и материали трябва да бъдат
закупени и от къде, какви покупки по обем и стойност
ще са необходими и т.н.)?
- Досега използваната технология ще отговаря
ли на изискванията, поставени от усъвършенстваното/новото изделие?
От изключителна важност при диагностиката на
предприятието е изследването на икономическите потенциали на продуктовата структура.
По същество икономическите потенциали се
свързват с икономическото състояние на субстанцията на продукта. Прави се оценка на съдържащите
се в продукта труд и материал, въплътени в него чрез
идеята на конструктора, решението на технолога и
цялостната технологична преработка. Измерването
и отчитането на потенциалите може да се осъществи чрез оценка на:
- наукопоглъщаемост на продукта;
- матриалопоглъщаемост;
- трудопоглъщаемост;
- машинопоглъщаемост;
- енергопоглъщаемост.
Резултатите от извършения анализ позволяват
да се оценят потенциалите на продуктовата структура на предприятието. Въз основа на тази оценка могат да се вземат решения за усъвършенстване на
изделията или за разширяване на асортимента, т.е.,
да се извърши обновление.
При всички случаи модификацията се реализира с много по-малки инвестиции, а ефекта от нея
обикновено е значителен. Това се обяснява с
обстоятелството, че производителят проучвайки
пазара, е открил всички възможни купувачи и е направил необходимото за бързи реакции по отношение

на техните изисквания. Става въпрос за това, че с
подобрението някакъв възел или детайл се подменя
(усъвършенства, изменят се определени физико-механични и химически свойства и др.), с което се придава нова потребителна стойност и качества на съществуващото изделие.
Ако проучването на пазара покаже, че модификацията няма стойност, т.е. няма да увеличи жизнеспособността на произвежданото изделие и съответните ефективи от него, това налага необходимостта
от развитието на концепция за диверсификация на
продуктовата система (разширяване на асортимента)
по пътя на обновлението на конструкциите, технологията и техниката.
На основата на обобщените резултати от анализа се определят насоките за усъвършенстване организацията на производството, икономическите параметри на продукцията, технологията и техниката.
Разработват се алтернативни решения, които задължително трябва да отчитат и възможностите за:
- Ограничаване на съществуващото производство;
- Спиране на определени производства;
- Усъвършенстване на определени параметри
на изделията;
- Разширяване на асортимента;
- Коопериране с други предприятия;
- Частична подмяна на технологичното оборудване;
- Цялостно преоборудване.
В случая трябва да се отчита обстоятелството,
че усъвършенстването, частичната подмяна или цялостното преоборудване имат различна икономическа стойност. Това е свързано както с масата на инвестираните средства, така и с ефективите получени
впоследствие от реализацията на продукцията. Т.е.,
изборът на оптимален вариант има дълбок икономически смисъл. Реализацията на едно или друго нововъведение трябва да бъде съобразена и със социално-психологическите фактори и условия в
предприятието. Като пример, внедряването на технологии на особено високо ниво в предприятия и производства (отрасли), в които липсват необходимите
условия, могат да доведат и до отрицателни резултати и в крайна сметка - до ненужни и неоправдани
разходи.
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Irrespective of the various methods for diagnostics that have been used, the obligatory research work to be carried
out is outlined.
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СПРАВЯНЕТО СЪС СТРЕСА – ФАКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА
СТАБИЛНОСТ
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Устойчивото развитие, както и мястото и състоянието на човека при това развитие, предполага изграждането и поддържането на определено поведение, в т.ч. и здравословно състояние на индивида, в отговор на потребностите му и в противовес на негативните въздействия на обкръжаващата среда.
Голяма част от българското население не е подготвена за възприемане на изискванията на промените от
последните 15 години. Повечето хора опитват да се справят интуитивно или по метода на пробите и грешките,
но резултатите почти винаги са неудовлетворителни и разочароващи, въпреки полаганите усилия.
Стресът е сложен феномен, който оказва неблагоприятно влияние върху човешкото поведение и особено
по време на работния процес. Думата стрес се определя по различен начин от отделните автори и носи различно
значение за различните хора.
Съществуват много възможности, които могат и трябва да бъдат взети под внимание, когато се определят
начините за превенция от стреса. Експертите препоръчват конкретни системи за цялостна превенция, контрол и
управление на среса, целящи създаването на благоприятна среда на работа.
Едни от най-разпространените и най-резултатни техники за борбата със стреса са всички програми за
тренинг, които намаляват нивото на стреса чрез разпознаване на стресорите и използването на техники за
преодоляването му. Тези техники са поведенчески модели, които неутрализират или развиват устойчивост към
негативните последици. Превенцията на стреса на работното място е един от приоритетите не само на страните
членки, но и на страните кандидат-членки на Европейския съюз.
Ключови думи: стрес, стресори, управление на стреса, тренинг, превенция на стреса, организационна
стабилност.
Key words: stress, stressors, stress management, training, stress prevention, organization stability.

Устойчивото развитие и мястото и състоянието на човека при това развитие, предполага изграждането и поддържането на определено състояние на индивида, в отговор на потребностите му и
в противовес на негативните въздействия на обкръжаващата среда.
Преобладаваща част от българското население не е подготвена за възприемане на изискванията на промените от последните 15 години. Повечето хора се опитват да се справят интуитивно или
по метода на пробите и грешките, но резултатите
винаги са неудовлетворителни и разочароващи, въпреки полаганите усилия. В крайна сметка повечето
от тях са в състояние на хроничен стрес.
Настъпилата промяна в характера на труда е
главната причина за повишаване на нивото на стреса
на работното място. Интензивността на труда
нараства, увеличава се и броят на компютъризираните работни места. Честите реорганизации и въвеждането на нови технологии в държавния и частен сектор, нарастват, което създава на работещите чувство за несигурност.
Постоянно се увеличават и изискванията към
качеството, продуктивността, технологичния
процес, околната среда и работната сила. Именно
поради тази причина, превенцията на среса на ра-

ботното място трябва да е първостепенна задача
за всеки ръководител за постигането на стабилна
и просперираща организация.
Специалистите по труда в цял свят наблюдават и проучват вредите, които нанася на работещите стресът на работното място, с цел създаване
на благоприятна среда за работа.
В Стратегията си до 2006 година, Комисията
по безопасност и здраве към Европейския съюз поставя като основен приоритет пред страните членки
и страните-кандидатки за членство в Европейския
съюз - осигуряването на “благосъстояние при работа”. Това ще рече осигуряване на физическо, морално и социално благосъстояние на всички участници в труда. В центъра на внимание на тази стратегия е именно стресът. Последствията от него не
засягат само отделния работещ, а оказват отрицателно влияние върху цялото предприятие – сътресения в организацията на работа, чести отсъствия
от работа, намалена трудоспособност, лош психологически климат.1
Стресът е навсякъде около нас, за това е много важно да осъзнаваме, когато сме в стрес и да
търсим начини за преодоляването му. Не е достатъчно само да обявим “в стрес съм!” и да чакаме
да се оправим от самосебе си, без сами да си по-

1 Слово на министъра на труда и социалната политика Христина Христова на откриването на Първата
национална конференция за изучаване и борба със стреса, септември 2003
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могнем или поне да опитаме. За тази цел е необходимо да се определи същността и характеристиката на стреса.
Той е сложен феномен. Наричат го още: “новата епидемия на века”2 и “модерната болест на
работещите хора”. Самата дума стрес се определя по различен начин от различните автори и носи
различно значение за различните хора. Така е от
векове, когато понятието се появява в литературата за първи път. По всяка вероятност думата стрес
произхожда от латинското stringere (стягам, затягам) и се използва в английския език за описване
на определени преживявания и поведения на
индивида, далеч преди да й бъде дадено формално научно определение.
За първи път (според литературни данни) тази дума се използва от английския поет Р. Манинг
(R. Manning) около 1300 година, който пише: “... и
тази мъка беше манна небесна, която Господ изпрати на хората, прекарали в пустинята четиредесет зими и намиращи се в голям стрес”. През 17ти век с думата стрес се означава “тежко изпитание,
бедствено положение или нещастие”, а през 18-ти
и 19-ти век този смисъл се заменя с друг, според
който понятието означава “сила, натиск, напрегнато или голямо усилие”, упражнени върху предмет
или човек или върху неговите “органи или психични сили”.
През 1936 година канадският физиолог Ханс
Селие (Hans Selye), публикува съобщение за
Синдром, предизвикан от различни агенти. Ученият
забелязал, че различни заболявания имат общо начало и предизвикват мобилизация на защитните сили на организма. Оттогава значението на термина
е претърпяло съществени изменения и днес се използва много широко.
Определението, възприето от Световната
здравна организация (СЗО)3 е именно на Ханс
Селие: “неспецифичен отговор на организма на всяко поставено пред него изискване”, с други думи
стресът е състояние на организма, проявен в общ
адаптационен синдром4 .
Според американския психолог Ричард Лазарус (Richard S. Lazarus), стресът не е приоритет
само на средата или на личността и не се изчерпва
с формулата: стимул – реакция. Той представлява
особено взаимоотношение между личността и
средата. Според Шекспир “нещата по себе си не

са нито добри, нито лоши. Нашата мисъл ги прави
такива”. Важен е не само източникът на стрес, но
и нашата оценка за него. Ако успеем да си променим отношението към стресора, ще се промени и
типът и интензивността на реакцията, т.е. ще се
променят последствията от действията на стресора.
Лазарус въвежда понятието “индивидуален реактивен стереотип” и акцентира върху значението на
защитните механизми.
Робърт Холдън определя “стресовата ситуация
като уникално преживяване, движено от собственото ни светоусещане”. Начините, по които хората
реагират на стреса са различни, както и начините,
по които те го контролират.
Според доц. Д-р Димитър Панайотов, стресът
е “състояние на обърканост при промени, засягащи основните линии в живота, от продължителните
афекти на житейските и служебни провали и т.н.;
състоянието на преход към нова за нас ситуация,
без която е невъзможна адаптацията ни към едни
или други условия”5 .
Посочените становища на различните автори
показват многообразието на възприятието за стреса. Независимо от различията обаче, във всички определения и характеристики има нещо общо, обединяващо – стресът е специфично психическо
състояние, в което личността е попаднала поради
силни неприятни преживявания (загуба на близки
хора, загуба на работа на приятели, негативни усещания поради страх и др.).
Целта на оптималното психично функциониране е поддържане на баланс, тъй като негативно
влияние върху човека има както свръх стресът, така и пониженият стрес.
Стресът (или реакцията на стрес) се предизвиква от вътрешен или външен причинител (стресор). Отрицателните стресори, причиняващи щети
се наричат дистресори. Не всички стресори са
отрицателни. Някои имат положителен ефект и водят до допълнителна мотивация към действия6 .
Например клаксонът на автомобила дава сигнал,
че сме много близо до него и по този начин ни предпазва от опасност. Стресът и напрежението могат
да предизвикат постижения, които да ни насочат
към положителна лична изява, като например стресът преди изпит, който е предизвикан от страха от
провал.

2 в-к Стандарт / 06.08.2003, рубрика “Здраве”
3 1972 г., Международен симпозиум за стреса, Стокхолм
4 Адаптационният синдром е генерализирано усилие на организма да се приспособи към изменящите се
условия на средата.
5 стр. 185, Психология на бизнеса, Димитър Панайотов 2001г.
6 Бюлетин на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), декември
2003, http://bhrmda.orbitel.bg/buletin
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Стресът е резултат не само от въздействието на определени стресори, но може и да се наблюдава и при отсъствието на достатъчно стимулация или при невъзможност да бъдат задоволени дадени потребности.
Непрекъснатото или твърде продължително
излагане на стрес и напрежение може да направи
човека незащитен, предразположен и по-уязвим на
физически заболявания, емоционална неуравновесеност и душевно терзание. Това става, когато няма възможности за дейности като почивка, релаксация и възстановяване.
Възможността на човешкото тяло да се адаптира към постоянен стрес е ограничена. Стресовата
реакция е относително универсална и преминава
през три фази:
• натрупване на тревога – първи признаци за
реакция на стреса, намалена устойчивост на
индивида;
• активизиране и съпротивление – противодействие, устойчивостта се увеличава, симптомите от 1 изчезват;
• изтощение и почивка – енергията е изчерпана, появяват се симптомите на 1.
Управлението на стреса е начинът, чрез който личността се опитва да преодолее негативните
стресови симптоми и да елиминира условията и
предпоставките за възникването на стреса.
Някои хора считат, че стресът е болест, но
това не е вярно. Той не е болест нито в широкия,
нито в тесния смисъл на думата. Стресът е специфично състояние на личността, което е необходимо да бъде овладяно и трансформирано. Други са
на мнение, че попадането в състояние на стрес е
израз на някакви недостатъци на функционирането на органите и системите на индивида и в този
смисъл е показател за наличието на някаква
непълноценност. Това също не е вярно, защото
стресът е напълно нормална защитна реакция на
организма, която обаче трябва да бъде управлявана от личността. Трети пък настояват, че стресът е
нещо неизбежно и затова не е необходимо, пък е и
невъзможно той да бъде управляван. И това твърдение е невярно. Стресът е състояние на цялостната личност и следователно е напълно възможно
тя да се намеси чрез своя разум, емоции и воля да
се овладее.
Стресът е физико-психологично претоварване на личността, вследствие на неочаквани, нетипични и интензивни въздействия и събития и се изразява в промяната на обичайните начини за
чувстване, реагиране и действане. От една страна,
индивидът изживява дълбоко вътрешно-психично
напрежение, а от друга – значително намалява
ефективността и продуктивността на социалната
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си активност. Той възниква като отговор на стремежа на организма и психиката да се справят с
необичайното и непродуктивно им състояние като
натоварват максимално физичните и психичните
ресурси на индивида, в опит да се противодейства
на разрушителната интервенция. С други думи,
стресовите реакции са естествен инстинктивен отговор на човешкия организъм към онези неблагоприятни въздействия от заобикалящата действителност, които поради своята интензивност, продължителност и неочакваност предизвикват състояние на физически и психичен дискомфорт.
Реакциите на личността при стрес са свързани с
конкретните събития, които са го породили, зависят непосредствено от тяхната динамика и изчезват или намаляват бързо при смяна на обстановката. Същевременно стресът е функция и на
индивидуалните особености и подготвеност на
личността, така че в зависимост от наличието или
липсата на предварителна опитност и тренираност,
състоянието на стрес може да бъде по-леко, потежко или изобщо да бъде избегнато.
Както вече беше споменато, стресът засяга и
физиката и психиката, но по своята същност е комплексно състояние на личността, следователно не
може да се говори за напълно отделни физичен и
психичен стрес, а по-скоро за две посоки на проявление на стресовата симптоматика – физична и
психична. Когато човек попадне в ситуация на
стрес, явно му е липсвала необходимата “разумност”, т.е. той не е успял да си изработи такъв стил
на поведение и реагиране на сериозните дразнители от заобикалящия го живот, който да го предпази
от прекомерното напрежение и да му позволи да
бъде напълно адекватен и ефективен. Иначе
казано, проблемът със стреса в основата си е проблем на преборването със собствената неразумност,
непоследователност и инертност.
Под управление на стреса разбираме всички
програми, които намаляват нивото на стрес чрез
разпознаване на стресорите и използване на различни техники за преодоляването им. Тези техники
са поведенчески модели, които неутрализират или
развиват устойчивост към негативните последици.
Стресът не може да бъде избегнат. От друга
страна хората имат нужда да бъдат предизвиквани,
за да избегнат скуката и застоя.
Съществуват много възможности, които могат и трябва да бъдат взети под внимание, когато
се определят начините за превенция от стреса.
Стресът в една организация не е проблем само за работодателите, а за всички работещи в нея.
Хроничният стрес води до повишено количество
здравни оплаквания – психични или емоционални
разстройства, изчерпване, депресия, слабост, гла-
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воболие, нарушен сън, напрежение и болки в мускулите, смущения в храносмилането, аритмия,
сърцебиене, затруднено дишане и други. Резултатът за работещите обикновено е намаляване на
продуктивността, заболявания, лоша работна атмосфера или временна нетрудоспособност.
Последствията за работодателя са меко казано неблагоприятни – текучество, разходи за обучение на
новопостъпили служители, повишена заболеваемост, финансови компенсации за професионални болести и травми.
За стрес на работното място говорим при всички трудови ситуации, за които са характерни високите професионални изисквания в количествен план
(твърде много работа) и ниските изисквания в качествен план (твърде проста и нестимулираща
работа), когато работещите имат ограничена възможност за вземане на решение и недобра социална подкрепа от своите колеги и ръководители.
Класическите причини за стреса са предимно
от следното естество:
• Социални (брак; развод; смърт на близък
човек; голям заем; проблеми със закона, съседи,
роднини; изолиране и липса на подкрепа; започване или завършване на образование);
• Професионални (промяна в отговорностите;
липса на обучение; нереалистични крайни срокове;
оттегляния; сливания; претрупване с информация);
• Околна среда (осветление; шум; пренаселване; температура);
• Вътрешни причинители на стрес (общо здравословно състояние; биологични; генетично наследени наклонности; спорт и други);
• Личностни (нужда от контрол; ниво на
самоувереност; ценностна система и други).
В анкета по интернет7 , 225 посетители на порталa netinfo.bg, дали отговор на въпроса: “От какво изпитвате стрес?”, посочват като причини за
това:
• Ситуацията в България (81);
• Много работа и преумора (88);
• Безработицата (63);
• Новите технологии (само 8);
• 40 души смятат че не изпитват стрес.
Причините за възникване на стреса на работното място, обикновено са недостатъчно време за
изпълнение на поставената задача, неясна длъжностна характеристика, недостатъчно заплащане,
твърде много отговорности при малка автономност,
висок темп на работа, монотонна дейност, недостатъчно натоварване или свръх натоварване, неко-

оперативни ръководители или колеги и други.
Съществуват и потенциални рискови фактори като
пол, възраст, предишни или хронични заболявания8 .
Стресът в една организация засяга всички служители и се възприема различно от тях, но непрекъснатото или твърде продължително излагане на
стрес и напрежение прави всеки служител
незащитен, предразположен и по-уязвим на физически заболявания, емоционална неуравновесеност
и душевно терзание. Това се случва, когато няма
възможност за дейности като релаксация, почивка
и възстановяване
Според изследвания9 , между 11% и 14% от
компенсациите на служителите са за професионални заболявания, свързани със стрес. Смята се, че
заболяванията, причинени от него довеждат до щети в размер на над 150 милиарда долара годишно
на икономиките заради отсъствие от работа, неспособност за изпълнение на задълженията и ниска
производителност.
Над 44 милиарда долара годишно струват на
бизнеса в световен мащаб злоупотребите с алкохол,
причинени от високо ниво на стрес.
Само в Англия над милион и половина работни дни се губят годишно, което причинява щети за
над три и половина милиарда евро на
работодателите. Освен това се смята, че стресът
води и до насилие в семейството и зависимост от
наркотици9.
В повечето случаи причините за възникване
на стрес са свързани със структурата на организацията на управлението. Сред тях най-често срещаните са: особености на съответната работа; култура на работното място; прекомерно натоварване,
кратки срокове, твърде много или малко обучения,
монотонни или повтарящи се задачи; контрол или
липсата му на дейността; взаимоотношения; слаба динамика в екипа; промяна; реорганизация и
преструктуриране, несигурност; комуникация; липса на информация, смесени и неясни послания,
липса на обратна връзка; изолация на работното
място, неспособност за баланс между личен живот и работа.
От симптомите на стреса (емоционални, социални, поведенчески, краткосрочни и дългосрочни), специално внимание следва да се отдели
на професионалните, като индикатор за наличието
му на работното място. Професионалните симптоми са:
• Отсъствие от работа;
• Напускане;

7 http://anketi.abv.bg, 2003
8 стр. 15-18, сп.Безопасност и трудова медицина, бр.3/2002
9 Бюлетин на БАУРЧР, декември 2003, http://bhrmda.orbitel.bg/buletin
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• Инциденти;
• Понижение на количеството и качеството на

работа;
• Понижение не ефективността за взимане на
решения.
Професионалистите по управление на човешките ресурси в една организация имат уникалната
възможност да повлияят на нивото на стрес в нея и
да използват позитивния му ефект за постигане на
стабилността й. Когато основните причинители на
стрес са видът на работа и организационният
климат, отделният човек обикновено е безсилен да
промени структурата на работа.
Инициативата за създаване на здравословни
условия на труд е предимно задача на работодателя, но за да се постигне резултат в борбата
със стреса е нужно служителите от всички организационни нива да бъдат въвлечени в изграждането
на фирмената стратегия за превенция от стреса.
За постигането на една хармонична и стабилна организация е необходимо трудът да е
здравословен, стимулиращ и приятен.
Възникването на стреса в организацията е в
тясна зависимост с работната ситуация. При ефективен мениджмънт на стреса, предприятието е
стабилно, с висока продуктивност, с подобрено качество на труда, с ниска заболеваемост Ето защо,
наблюдението на всички рискови фактори от работната среда е значимо за здравето и благополучието на работещите. Следенето (мониторинг) на
стреса на работното място означава системно търсене на рискови фактори в обкръжаващата среда
и определяне на рисковите групи работещи.
Особено важно е всички в организацията да се наблюдават от самото начало. Наблюдението е процес,
в който си взаимодействат всички работещи в
предприятието, ръководството и отдел Човешки
ресурси. Планирането и анкетирането са двата основни етапа на този процес. За изготвянето на въпросника за анкетата и анализирането на резултатите обикновено се изисква участието на психолог.
Съществуват различни стратегии за превенция на стреса на работното място. Едни от тях са
насочени към личността, други към работната
среда:
• Премахване или модифициране на причиняващите стрес условия на труд и намаляване неблагоприятното им влияние върху здравето и благополучието на работещите;
• Приспособяване на промените в работната
среда към индивидуалните характеристики на
работещите;
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• Увеличаване на индивидуалната устойчивост
към стреса чрез повишаване на съзнанието и подобряване уменията за справяне със стреса чрез
обучение.
Първите две стратегии са насочени към работната среда, а третата - към личността.
Служителите работят по-ефективно, когато се
преодолели източниците на стрес. Това става с помощта на разнообразни форми за борба със
стреса. Сред тях са: техниката “Антистрес”; тази,
съставена по съветите на експертите на HSE (Health
and Safety Executive) и “Прекрасното езеро” на Хосе
Силва.
Фирмената политика за справяне със стреса,
предложена от експертите на HSE в пет стъпки10 :
1. Идентификация на опасностите - проучват
се случаите на отсъствие поради заболяване.
2. Предвиждане на засегнатите от високи нива на стрес - установяване кой може да бъде
засегнат?
3. Изграждане на план за действие - препоръчително е да се започне от най-малките
проблеми, които могат да се разрешат бързо, така
че да намалее нивото на цялостния стрес и да улесни решаването на по-нататъшните проблеми.
4. Действие - предприемане на практическа
намеса, така че да се намали излагането на служителите на идентифицираните източници на стрес.
5. Оценка и споделяне на работата - демонстриране на всяко резултатно подобрение, довело
до намалени нива на стрес и текучество на
персонала, добрите практики следва да се споделят с колеги.
Тренингът “Антистрес”11 представлява единен
позитивен комплекс (ЕКП), но не се ограничава с
едностранчивото използване на едни или други формули за позитивно мислене, които в повечето случаи разглеждат стреса като преодоляване на временни затруднения, а включва по-широкото разбиране на личността, анализирането на нейната цялостност и извежда на преден план опорните елементи в нея и зависимостта й от обкръжаващата
среда. С помощта на вербализацията, която фиксира проблема и възможностите на ситуативното
окуражаване се създават предпоставки участниците в сеансите да осъзнаят себе си като съвкупност
от пристрастия, антипатии и натрапчиви идеи, които понякога сами предизвикват стресови ситуации.
По този начин ЕКП играе и ролята на тренинг за
изменение на негативното възприемане на
събитията, за по-адекватното им осмисляне, но и
за разбиране на необходимостта от поемане на лич-

10 Бюлетин на БАУРЧР, януари 2004, http://bhrmda.orbitel.bg/buletin
11стр. 193, Психология на бизнеса, Димитър Панайотов 2001
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ната отговорност при преодоляване на стреса.
Според Хосе Силва12 предотвратяването и намаляването на стреса става с освобождаването от
нежеланите мисли, чрез замяната им с други.
Когато в една организация се случи събитие, което
има въздействие върху работещите в нея до степен предизвикваща стрес, колкото повече се мисли за случилото се, толкова повече това води до
травма. Стресът не се предизвиква от проблеми, а
от отношението ни към този проблем и когато се
знае причината е по-лесно да се справим с него.
“Прекрасното езеро”12 е фантазна визуализация и е разработено от цитирания автор специално
за дълбока, здравословна релаксация. Всекидневната медитация с помощта на “Прекрасното езеро” не само намалява стреса, но променя и отношението към проблемите. След време се променя
и състоянието на ума и обикновено стресът изчезва напълно.
Тези и редица други форми на психотренинг,
сеанси на психотерапия или усвояването на различни видове релаксация за индивидуална профилактика срещу стресови ситуации, следва да се организират във всяка организация, специално и за
мениджърите. Това се налага, тъй като резултатите от многобройни проучвания13 отдавна са доказали, че професиите, свързани с управлението, са
подложени в най-голяма степен на стресови въздействия. Именно при тях са концентрирани разнообразните взаимодействия между хората, бързите
рефлекси при взимането на решения, засилените
отговорности и т.н., които пораждат цял конгломерат от източници на напрежение.
Като други важни марки, насочени към работната среда в една организация могат да се посочат:
• Системни работни срещи, дискусии относно проблемите в организацията;
• Въвеждане на гъвкави режими на труд и
почивка;
• Материално стимулиране;
• Ясни длъжностни характеристики;
• Социална подкрепа;
• Въвеждане на работнически контрол;
• Въвеждане на промени в работната среда;
• Участие на работещите в професионалното
развитие;
• Хармонизиране на отговорности и власт.
Във всяко предприятие могат да бъдат използвани предложените от NOISH (1994г.) стратегии
за превенция на стреса14 :
• Въвеждане на адекватно съдържание и ор-

ганизация на труда за контролиране на психосоциалните рискови фактори на работното място.
Следене на измененията в работната среда и
здравето на работещите.
• Подобряване на информационния поток в
организацията, обучението и повишаване на квалификацията.
• Ясни цели и стратегии на специалистите по
труда.
Успешната превенция на стреса изисква системен подход и активно участие, както на всички
специалисти по осигуряване на здраве и безопасност на работното място в предприятието, така и
на работещите в него.
Системният подход включва планиране, наблюдение, оценка на риска, избор на стратегия,
оценка и въвеждане на подобрения.
Борбата със стреса е често подценяван проблем на работното място. Необходимо е да бъде
започната веднага, тъй като допринася за осигуряването на безопасни условия на труд, които пряко
влияят на организационната стабилност.
За много от Европейските страни превенцията на стреса на работното място е юридическо
задължение. Европейската директива за здравето
и безопасността на работното място задължава работодателите да откриват и своевременно да коригират стрес-факторите от работната среда. В
Холандия и Швеция е приет закон за физическата
и психосоциална работна среда.
Първите стъпки у нас са направени през 2000
година със Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 12(1) обръща особено внимание на рисковите за здравето и работоспособността на работещите лица професии с високо нервнопсихическо натоварване, наложен ритъм,
монотонност, принудителна работна поза и препоръчва въвеждането на физиологични режими на
труд и почивка. Наредба 14 (1998) в чл. 8, 2(6)
посочва като задача на службите по трудова медицина разработването на мерки за подобряване условията на труд чрез “оценка на риска за здравето
при работа с високо нервно-психично напрежение
и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен
ритъм и монотонност”.
В близко бъдеще, преживеният под различни
форми стрес на работното място ще се превърне
в едно от най-често срещаните професионални
заболявания.
Ето защо, във всяка организация съществува
потребност от възпитание на умения за неговото

12 стр. 67-72, Методът Силва за контрол на ума ментална динамика, Х. Силва/Б. Голдман, 2001
13 стр. 119, Психология на управлението, Димитър Панайотов, 1999
14стр. 15-18, сп.Безопасност и трудова медицина, бр.3/2002
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предотвратяване или овладяване.
Откриването на причините за стреса и на негативните последици от него са първата сериозна
крачка за решаването на този проблем.
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STRESS MANAGEMENT AS AN ORGANIZATION STABILITY FACTOR
Nedyalka Ilieva
Technical University – Gabrovo, Bulgaria

ABSTRACT
Stable development, as well as a person’s state and condition under such development, suggests building and
maintaining a kind of behaviour and health care in reply of a person’s needs and against the negative environmental
influences.
The majority of people in Bulgaria are not prepared to adopt the requirements that the changes during the last 15
years have brought about. Most people try to cope intuitively or use the trial and error method but in spite of the efforts
made, the result usually is unsatisfying and disappointing.
Stress is a complicated phenomenon that influences people’s behaviour unfavourably, especially in work time.
The word “stress” is defined in different ways by different authors and has a different meaning for different people.
There are lots of possibilities that have to be taken into consideration when the ways of stress prevention are
determined. Experts recommend specific systems for complete prevention, control and management of stress, aiming at
friendly working conditions.
One of the most widespread and effective techniques against stress is represented by a variety of training programmes
that decrease the stress level through identifying the stressors and applying stress-overcoming strategies. These
strategies are behavioural models which neutralize or develop resistance to negative consequences. Stress prevention
at work is one of the priorities not only for the European Union members but for candidate-member countries as well.
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УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ КАТО ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
КОНКУРЕНТНАТА ПОЗИЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Десислава Серафимова
Икономически университет - Варна
В теорията и практиката на конкурентното позициониране добива значимост проблемът за трудностите
при създаване на нови конкурентни предимства и тяхното запазване за по-дълго време. Изучаването на тези
въпроси и успешното им решаване в съвременното развитие на българските организации изисква те да се разглеждат съобразно концепцията за устойчиво развитие. В този контекст, тя се възприема не само като нов подход
в управлението на организациите, но и като предпоставка за подобряване на конкурентната им позиция в условията на присъединяване на България към ЕС.
Ключови думи: конкурентна позиция, конкурентни предимства, стратегическо позициониране, устойчиво
развитие.
Key words: competitive position, competitive advantage, strategic positioning, sustainable development.

Тенденциите към глобализация на бизнеса, конкуренция в условията на информационно общество и
общество на знанието, както и условията на
евроинтеграция, променят съществено средата, в която функционират българските организации. За да се
развиват те в съвременните динамични условия е необходимо да подобряват конкурентната си позиция
чрез различни средства, да възприемат и прилагат
съвременни подходи за ефективно управление. Един
от тях е концепцията за устойчиво развитие, чиято
значимост нараства все повече в условията на присъединяване на България към Европейския съюз. Цел
на настоящия доклад е да се характеризира концепцията за устойчиво развитие като предпоставка за подобряване на конкурентните позиции на българските
организации в условията на евроинтеграция.
В теорията и практиката на конкурентното позициониране през последните години се очертават нови проблеми. Един от тях се свързва с трудностите
при създаване на нови конкурентни предимства и запазването им за по-дълго време. От управленска гледна точка, съществена причина за проблема е изместването на фокуса на мениджмънта от дългосрочната перспектива към краткосрочни подобрения. В резултат на това се създават временни конкурентни
предимства, които, от своя страна, са лесни за имитиране от конкурентите.
За изходен пункт в аргументацията на подобна
теза може да се приеме схващането на М. Портър
(1996)1 , че средствата за конкурентно позициониране,
използвани от организациите през последните две десетилетия водят до съществени подобрения в операциите им, но тези достижения трудно могат да доведат до устойчива рентабилност. Имат се предвид средства като управление на качеството, бенчмаркинг,
реинженеринг, конкуренция въз основа на времето,
които изместват фокуса на управленските усилия от

стратегията към подобрения на “оперативната ефективност”2 .
В този аспект, нашето виждане е, че концепцията за устойчиво развитие, възприемана като съвременния подход за управление на организациите, дава възможност за създаване на конкурентни предимства от нов тип, които ще служат като основа за подобряване на фирмените конкурентни позиции в
бъдеще. Те отразяват стратегическите управленски
решения за развитие на организациите, в резултат
на което фокусът на мениджмънта е върху дългосрочната перспектива, а не върху краткосрочните
подобрения.
Реализацията на подобна идея в управлението
на българските организации се свързва с преход от
текуща политика по опазване на околната среда към
дългосрочно ориентирана стратегия на устойчиво развитие3 . От икономическа гледна точка, възприемането й ще даде възможност на по-предприемчивите
мениджъри у нас да създадат първи “конкурентни
предимства от нов тип”, които са ключът към успешно конкурентно позициониране в условията на евроинтеграция на българския бизнес. Тази постановка
би могла да се разглежда като икономическа причина мениджърите да разработват дългосрочно ориентирана стратегия за устойчиво развитие.
Прилагането на концепцията за устойчиво развитие в съвременните организации е необходимо да
се разглежда като инвестиция в бъдещето. Не се очаква възприемането й от българските мениджъри да
се свързва само с алтруистични прояви на загриженост за екологичното състояние, съхранение на ресурсите или загриженост за бъдещето на
човечеството. Мотивация за нейното практическо прилагане е и осъзнаването на икономическите й
измерения, акцентиращи върху връзката между бъдещите финансови резултати и конкурентна позиция

1 Porter, M. What is strategy? // Harvard Business Review. Boston, Nov-Dec 1996, Vol. 74, Iss. 6, p. 61.
2 Под оперативна ефективност се има предвид “изпълнение на аналогични дейности по-добре от конкурентите”.
3 Ковачев, А. От опазване на околната среда към устойчиво развитие // Статистика, 1998, 1.
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на организацията със състоянието на околната среда и ресурсите. Ако бизнесът не се грижи за средата
и ресурсите, това означава, че настоящите му действия издигат бариери за неговото бъдещо развитие.
Подобна интерпретация на разглеждания проблем може да се открои и във формулирания обобщаващ извод от Световния икономически форум на
водещите бизнес лидери, проведен в Ню Йорк през
февруари 2002 г., който гласи: “Бизнесът все още е
длъжник на обществото”. След анализ и преосмисляне на световните политически и икономически събития през годините, участниците във форума
твърдят, че “първо бизнесът трябва да помогне на
обществото, а после обществото да помогне на него”. Тези твърдения отразяват съвременните схващания за социално отговорната бизнес организация,
чиято политика е ориентирана към съобразяване с
бъдещите потребности на обществото, поемане на
част от разходите за опазване на околната среда,
социални разходи и участие в разрешаване на социални проблеми, с които обществото не може само
да се справи4 .
В условията на евроинтеграция, възможностите за подобряване на конкурентните позиции на българските организации у нас и на Европейския пазар,
могат да се обособят в следните приоритетни направления – маркетингово, информационно и интеграционно5 . Приложението на концепцията за устойчиво развитие дава възможност за подобряване на конкурентните позиции на организациите във всяко от
тези направления. Нашето тълкувание за нейната приложимост е следното.
Приложимостта на концепцията за устойчиво развитие в маркетинговото направление за търсене на
конкурентни предимства произтича от промяната в
потребителските вкусове и изисквания. В отговор на
растящата популярност на културния туризъм,
например, България беше представена като “дестинация за целогодишен туризъм с акцент върху културните възможности и тракийското наследство” на
Международната туристическа борса в Берлин (11 –
15 март 2005). Подобно на западноевропейската
практика, предпочитанията на българския потребител
се преориентират към натурални (екологично чисти)
продукти. В резултат на това се променя природата
на конкуренцията в редица отрасли, при което се очаква да просперират бизнеси като напр. биоземеделие,
търговски обекти и ресторантьорство, предлагащи на-
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турални продукти, алтернативен туризъм, както и да
се усили интензитета на конкуренцията в тях. Това
означава, че концепцията за устойчиво развитие се
разглежда като един съвременен източник за създаване на конкурентни предимства не само на ниво
отделна бизнес организация. Нейното възприемане
е предпоставка и за по-ефективното конкурентно позициониране на България като цяло.
Приложимостта на концепцията за устойчиво развитие в информационното направление за търсене
на конкурентни предимства произтича от интензивното развитие на комуникациите през последните
години. В резултат на това се ускорява информационният трансфер от и към организациите, който води
до конкуренция въз основа на времето и до “бизнес в
реално време”. Същевременно, потребителят вече е
много по-информиран, нараства неговият достъп до
информация и се увеличават изискванията му към
социално отговорното поведение на бизнесорганизациите.
Концепциите за създаване на “конкурентни предимства от нов тип” (през ХХІ век) се основават на
идеята, че ключът към устойчиво предимство и успешно позициониране в условията на “информационно общество и общество на знанието”, е образованието и квалификацията на персонала (М. Портър,
1998)6 . В този смисъл, за изграждане на уникална
фирмена конкурентна позиция “не е достатъчно нещата да се правят по-добре, а да се правят различно”, като акцентът е върху технологията за управление и компетенциите на мениджмънта, като цяло.
Следователно, отличителна позиция на организацията може да се постигне в резултат на притежавани специфични компетенции от нейните
мениджъри. Подобна теза издига Игор Ансоф още
през 1979 г., която е свързана с ценностната система на мениджърите, със способността за използване на управленския потенциал. Източници на конкурентни предимства се търсят в наличието на ефективни интегриращи механизми в организацията,
ефективни процедури за разпределение и контрол на
ресурсите, в използването на по-добри информационни системи. В този аспект, постигането на конкурентни предимства изисква реализиране на основните приоритети в концепцията за устойчиво развитие
(икономичност, високоефективно използване на физическия и трудовия капитал, на енергийните и материалните ресурси), което в случая се свързва със

4 Подобна интерпретация вж. напр. в: Драмалиева, В. Справедливостта в етиката и бизнес етиката. София,
Сиела, 2001, с.314; Донъли, Дж., Дж. Гибсън, Дж. Иванчевич. Основи на мениджмънта, (превод). София, Отворено
общество, 1997, с. 54.
5 Интерпретацията им по отношение възможностите за подобряване на конкурентните позиции на български
продукти на Европейския пазар вж. напр. в: Тонкова, Е. Възможности за подобряване конкурентните позиции на
българските продукти на Европейския пазар. Сборник доклади от научна конференция “Евроинтеграция и развитие
на българската икономика”. Варна, 2002, с. 41.
6 Porter, M. On competition. Harvard Business Press, 1998, р.73. Цит. По: Станкова, Л. Бизнеспарадигмата на
новия век – съвременни концепции // Алтернативи, 2003, бр.3, с. 23-26
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съчетаването на алокативната, техническата и организационната ефективност7 .
Приложимостта на концепцията за устойчиво развитие в интеграционното направление за търсене на
конкурентни предимства се свързва с тенденцията
към интегриране дейността на организациите, изграждане на обединения и стратегически алианси.
Тяхното реализиране се свързва не само с изпълнение на поетите ангажименти за опазване на околната среда в процеса на присъединяване на България
към Европейския съюз. Българските организации, които предприемат подобни интеграционни стратегии,
ще е необходимо да разработят и следват социално
отговорни политики, аналогични на политиките на своите европейски партньори.
В този аспект, обаче, се придържаме към становището на К. Дейвис, че “една организация не може да се класифицира като социално отговорна само затова, че просто се съобразява с минималните
изисквания на закона”8 . Това означава, че съвременните схващания за социална отговорност излизат отвъд рамките на тази граница и предполагат следване
на политика, насочена към съобразяване с бъдещите потребности на обществото, участие в разрешаване на социални проблеми, предприемане на
доброволни, а не принудителни действия, подсигуряващи устойчивото развитие.
Следователно, не е достатъчно социално отговорното поведение на българските организации да
се свързва само с придържане към действия, подсигуряващи спазване на поетите ангажименти по опазване на околната среда, с цел избягване на санкции
при отклонения от европейските стандарти.
Погледнато от икономическа гледна точка, подобни
негативни ситуации биха довели до влошаване на техните конкурентни позиции, не само поради влошаване на финансовите им резултати при плащането на
санкции, но и поради уронване на имиджа им в съзнанието на потребителите, потенциалните партньо-

ри и обществото като цяло. За да бъдат предпочитани партньори при изграждане на обединения и съюзи,
българските организации трябва да имат съвременна социално отговорна фирмена политика, което означава – политика, подсигуряваща устойчиво
развитие.
В обобщение, динамичните бизнес условия и интензивната конкурентна среда изискват непрекъснатото усъвършенстване на управленските методи и
средства за конкурентно позициониране и ефективно управление. В този аспект, възприемането на концепцията за устойчиво развитие в българската бизнес практика може да се разглежда не само като нов
подход в управлението на организациите, но и като
предпоставка за подобряване на конкурентната им
позиция в условията на присъединяване на България
към ЕС.
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ABSTRACT
In the competitive positioning theory and practice, the problem for the difficulties in creating new competitive
advantages and their preservation for a longer time grow up to be of a great importance. Their investigation and
successful solution for the present development of the Bulgarian organizations enforces their consideration in regard to
the conception for a sustainable development. In such a context it is adopted not only as a new approach in management of the organizations, but as a precondition for improvement of their competitive positions under the conditions of
incorporation of Bulgaria to the European Union.
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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
ПРЕЗ 2004 Г.
Симеон Елазаров - Лесотехнически университет – София
Христо Миленков - Софийска стокова борса АД
Създадена още в началото на 1991 г. и утвърдила се в качеството си на необходима пазарна институция на
съвременна България, Софийска стокова борса отбеляза значителни успехи в своята досегашна дейност. В
статията освен анализ на обобщените данни за борсовата дейност през 2004 г. е направена и оценка на резултатите от борсовата търговия за същия период. Изследвана е работата на спот-пазара на борсата с нехранителните
стоки и на търговията със зърно през изминалата година.
Ключови думи: борса, борсови сделки, зърно, пшеница, дървесина, нематериални активи.
Key words: commodity exchange, transactions, grain, wheat, timber, intellectual assets.

Изминалата 2004 година ще остане в историята на българската държава с приемането ни в
НАТО и със затварянето на всичките преговорни
глави в процеса на присъединяването ни в Европейския съюз. В икономически план достиженията
на България през миналата година са значителни и
повлияха благотворно върху развитието на бизнеса изобщо и в частност - на търговията. Навлизането в един добре организиран европейски пазар,
обаче, е съпроводено с повишени изисквания и към
родните пазарни субекти. Софийска стокова борса АД (ССБ АД) в четиринадесетата година на съществуването си счита, че допринася съобразно
скромния си потенциал за въвеждането в оборот
на новите стандарти и модерните режими в съвременния бизнес.
Обобщени данни за дейността на ССБ АД
през 2004 г.
През 2004 г. продължи процеса на качествени изменения в членският състав на ССБ АД, който се изрази главно в замяната на пасивни, нетъргуващи членове с нови, активни в борсовите кръгове на ССБ АД. Борсата има нужда от членове-активни търговци, а не от „мъртви души” Доброволно
напуснаха 6 члена, поради неспазване на Борсовия
правилник бяха изключени 4, а новоприетите членове за годината са 5. Брокерският състав бе обновен с 10 новоакредитирани брокери. Така в края
2004 г. членският състав на ССБ АД възлезе на
68 члена, от които 53 пълни и 15 постоянни, а на
пода на борсата оперираха 110 брокера. На проведеното през м. юли м. г. Общо събрание на акционерите на ССБ АД, усилията на Ръководството
за организационното укрепване и развитие на борсата получиха висока оценка и то бе преизбрани
единодушно за новия тригодишен мандат.
Активността на борсовата търговия на ССБ АД
за 2004 г. отбеляза едно реално очаквано равнище,
спазвайки темпа през последните години, което остана в „сянката” на рекордните резултати за предшестващата година. Никой не си прави илюзии, че

обществените поръчки ще продължат „щурма” си
към борсовия подиум и ще представляват преобладаващата част от борсовия оборот, както беше
през 2003 г. През отчетната година относителният
дял на обществените поръчки в общата сума на
борсовите сделки беше далеч по-нисък от
половината. Търгуването с утвърдените борсови
стоки неминуемо доведе до намаляване на активността на борсовия пазар, но „изчисти” всички спорове около въпроса какво представляват борсовите стоки и кои са те всъщност.
След поставения през 2003 г. рекорд, оборотът на ССБ АД през отчетната година не можа да
достигне същите висоти – реализираха се над 500
сделки на обща стойност 112 053 690.87 лева, което е увеличение с 62% спрямо 2002 г.
Разпределението по кръгове на борсовите сделки
е 28 с хранителни стоки; 335 с нехранителни стоки и 154 със зърно;
Както и в предишни години, активността в кръг
„Хранителни стоки” е най-слаба - 28 сделки и оборотът най-малък – само около 1.5 млн. лв. Наймного сделки традиционно имаше на кръг
„Нехранителни стоки” – 335 с оборот над 82 млн.
лв., а зърното както обикновено е в междинна позиция – 154 сделки на обща стойност 28.59 млн.
лв. Това за сетен път утвърждава профила на ССБ
АД в съответствие с този на световните борси, на
които се търгуват предимно нехранителни стоки и
зърно.
Продължи тенденцията към укрупняване на
борсовите сделки. Стойността на усреднената борсова сделка за 2004 г. надвиши 216 000 лв., като
достигнатото ниво през 2003 г. беше 155 000, а
през 2002 г. – 150 000 лв./сделка. Тези резултати
подобряват имиджа на ССБ АД като силно
концентриран, високоорганизиран, бързоликвиден,
динамичен, открит пазар за крупни борсови сделки.
Резултати от работата на спот - пазара на
ССБ АД
В кръг „Хранителни стоки”, въпреки ниските
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обороти през годината бяха реализирани сделки за
почти всички видове основни суровини и продукти
на хранителновкусовата промишленост (фиг.1).
Разпределението на сделките в стойност по групи
стоки и относителния им дял в кръга е следното:
- месо, пилета и месни продукти – 552 820
лв. (39.32%);
- брашно и тестени изделия – 228 600 лв
(16.26%);
- мляко и млечни продукти – 164 600 лв.
(11.71%);
- варива (ориз, леща, боб) – 154 900 лв.
(11.02%);
- зеленчуци и консерви – 144 500 лв.
(10.28%);
- захар, сол – 74 500 лв. (5.30%);
- олио, масла – 58 900 лв. (4.19%);
- други – 27 180 лв. (1.93%).

Както през последните години, кръг „Нехранителни стоки” отново е с водеща позиция по броя
на сделките и по оборот от над 82 млн. лв. Лидер
сред традиционно присъстващите стоки в кръга за
тази година (вж. фиг. 2) са горивата с над 33 млн.лв.
или 40.59% относителен дял, а втора е групата на
металите и промишлените изделия с 25 850 241.55
лв. или 31.50%.
Химикалите и каучуковите изделия са на четвърто място с над 6 млн. лв., след ел.машините и
транспортните съоръжения, които запълват третото място с 13.5 млн. лв. или 7%. Дървесината и
хартията отстъпиха на пето място по относителен
дял на сключените сделки на пода на борсата през
2004 г., независимо от нарастналите им обеми в
сравнение с миналата година.В различни години водещите стоки в кръг „Нехранителни стоки” сменят
местата си – през 2003 г. първи бяха металите и

Кръг "хранителни стоки" - структура на оборота през 2004 г.
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Анализ на дейността на Софийска стокова борса АД през 2004 г.

втори горивата, а през 2004 г. е обратното.
Показаните в таблицата цифри отразяват процентното съотношение на дела на някои основни стоки
спрямо годишния оборот на борсата през последните години.
горива
метали
зърно
общо
2001
24.81%
11.21%
8.34%
44.36%
2002
33.47%
5.61%
28.54%
67.62%
2003
24.86%
27.65%
16.25%
68.76%
2004
29.73%
23.07%
25.52%
78.32%
Проследява се ясно очерталата се в последните години тенденция към непрекъснатото относително нарастване дела на типичните борсови стоки – горива, метали и зърно, в общото количество
на търгуваните контракти на ССБ АД. Това за пореден път потвърждава, че основните търгувани
борсови стоки в България съвпадат със световно
утвърдените такива.

пуснати за участие над 100 мелници, отговарящи
на определените изисквания. Постигната бе равновесна цена от 308 лв./т., франко база на
съхранение. Както се оказа това сравнително малко количество, подкрепено от наличните запаси в
мелниците и производителите напълно успокои пазара и практически цената на пшеницата се стабилизира на нивото от 305 - 310 лв. за тон до края на
м. май. В тази връзка е необходимо да подчертаем ефективността на технологията на търгуване т.н. “японски модел” за намиране на равновесната
цена, елиминирал всички съмнения за някаква
“уреденост” на резултата и поставил всички участници при равни условия. Фактически всеки участник можеше да определя исканото количество съобразно своите финансови възможности и ръководейки се от собствената си оценка за ефективност
Стабилизирането на пазара на пшеница естествено доведе и до успокояване на пазара на
брашната. Премахването на митата върху брашната внесе допълнителен елемент на подтискане
на стремежа на отделни мелници към увеличаването на цените им и по този начин бе прекъсната
негативната тенденция от края на 2003 г. за силното им поскъпване.
С приближаването на жътвата настроенията
рязко се промениха. Още през юни стана ясно, че
всички негативни опасения за размера на реколтата нямат основания. Още в средата на жътвата на
ечемика пролича, че и най-оптимистичните очаквания за количеството и качеството на новата реколта ще бъдат надхвърлени. В хода на същинската
жътва на пшеницата се видя, че средните добиви
се доближават до 400 кг. на декар, което наложи
да се направи генерална преоценка на размера на
реколтата. Ако през м. март Американското министерство на земеделието оценяваше българската реколта на 2.9 млн. т., то през юни тази оценка
бе повишена до 3.3 млн. т. за да се стигне до 4

Резултати от търговията на кръг „Зърно” на
ССБ АД
Пшеница
В началото на 2004 г., пазарът на зърно на
ССБ АД, а и в цялата страна, бе повлиян от продължаващата дискусия и опасения доколко страната разполага с необходимите запаси от хлебна
пшеница. Това естествено доведе до трайно покачване на борсовите цени на пшеницата преди новата реколта и естествено повишаване в края на
годината(вж. фиг.3).
С оглед преодоляване на негативните нагласи
и опасения бяха предприети съответните мерки от
правителството - продължаване на интервенциите
на пазара от запасите на Държавния резерв и премахване на митата върху вноса на брашна. На
18.02.2004 г. бе проведен последният търг за продажба на 61 хил. т. пшеница от Държавния резерв.
Съгласно утвърдените правила, до търга бяха до-

Динамика на цената на хлебна пшеница през 2004 г. на ССБ АД
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млн. т., съгласно анализа на МЗГ. По подобен начин се развиваше и ситуацията в световен мащаб.
Ако на 10 юни 2004 г. очакваното световно производство бе 593.4 млн. т., то в края на 2004 г. реколтата се оцени на над 618 млн. т. Голям принос
в нарастването имат Русия и Украйна.
Съвсем естествено цените на пшеницата и у
нас и по света драстично спаднаха. В България вътрешния пазар бе подкрепен за кратко от реализацията на квотата за Европейския съюз като фермерската цена бе 165 - 170 лв. за тон. Вследствие
на попълването на квотата и рязкото поевтиняване
на долара спрямо лева (и еврото), цената падна до
150 лв./т., което в значителна степен блокира пазара на хлебна пшеница. Допълнително на фона
на неоснователните опасения дали ще има пшеница за хляб до жътвата, в крайна сметка се оказа,
че преходния запас от реколта 2003/04 надхвърля
200 хил. т. Така че вътрешния пазар бе подтиснат
от ниските експортни цени и от резервните количества на миналогодишната реколта. Донякъде той
бе подкрепен от закупките на ДА “ДРВВЗ” проведени на два етапа. Първият етап - август- септември,
чрез директни търгове бяха закупени 115 хил. тона,
и на вторият етап - ноември, чрез Софийска стокова борса още 55 хил. тона. Въпреки това в началото на 2005 г. все още около 500 хил.т. чакат
реализация.
Излишъците от зърно депресират западноевропейския пазар, а в същото време предварителните данни сочат увеличаване на площите, засети
с пшеница. Европейските производители се надяват,
че в началото на новата година Еврокомисията ще
вземе решение поне за частично подновяване на
субсидирането на износа на пшеница за трети страни (подобно на ечемика), но засега няма официален коментар по този въпрос. В тази връзка оста-

ва открит въпроса за изграждане на европейска интервенционна агенция, която да внесе известно успокоение за производителите. И в България, все
още, не е създадена в завършен вид задължителната за влизането ни в ЕС национална интервенционна агенция.
Царевица
При царевицата се наблюдава сходна картина,
както при пшеницата. Годината се оказа изключително благоприятна за отглеждането на царевица.
Световното производство отбеляза ръст от на 70
млн. т., като достигна 695.8 млн.т. спрямо 620.7
през 2003 г. В България бяха регистрирани добиви
в отделни региони до 1000 кг./дка, като средните
за страната надхвърлиха 420 кг. Това неминуемо
доведе до рязко падане както на вътрешните(вж.
фиг. 4), така и на международните цени.
В края на 2004 г. офертите за продажба на
цена от 156 лв./т. не предизвикваха никакъв
интерес, докато в края на 2003 г. цената бе достигнала 315-320 лв./т.
Слънчоглед
За разлика от пшеницата и царевицата, пазарът на слънчоглед са развиваше в принципно различна обстановка. Световното производство отбеляза спад от над 1 млн. т. и след слабата за всички
маслодайни култури 2003 г., това предопредели
стабилен интерес към слънчогледа. Добрата конюнктура за родните производители и износители, бе
подкрепена и от обстоятелството, че най-големите
ни конкуренти - Русия и Украйна, силно редуцираха износа на непреработено семе за сметка на преработката вътре в страната.
Добивът на слънчоглед в България през 2004г.
отбеляза един своебразен рекорд. Вероятно благоприятното съчетания на добри климатични

Динамика на цената на царевица през 2004 г. на ССБ АД
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Динамика на цената на маслодаен слънчоглед през 2004 г. на ССБ АД
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Фигура 5
условия, подобрена агротехника и ползуването на
по електронната поща с регионалните центрове, с
гарантирани семена, позволиха да се получи голявсички участници в непосредствената борсова търмо количество с добри показатели (най-вече
говия – членове и техните клиенти, с външни потмасленост). Така че след известно отстъпление
ребители на ценова информация и с редовните ни
през август и септември, пазарът възстанови цепартньори в изготвяне на пазарните анализи, като
новите позиции от началото на 2004 г. (вж. фиг. 5).
„Профекс консулт” ЕООД и САПИ. Продължи и сътПоложението в маслодайния комплекс е твъррудничеството с редица електронни медии и печатде противоречиво, тъй като ограниченото предлани издания, които отразяват и разпространяват боргане на слънчогледово семе контрастира с рекордсовата информация.
ни световни наличности от соя и рапица. През втоНаред с редовните дейности, като обновяварата половина на декември котировките “спот” на
не и обогатяване на информационната база данни,
суровото слънчогледово масло в Ротердам се позадълбочаване на пазарните анализи, както за
качиха с $15-20 до $730-740/т FOB ($660-670/т
вътрешните, така и за световните пазари, служипрез декември м.г.), при положение, че при другителите на направлението успяха да удовлетворят
те масла (рапично и соево) цените се характеризисолидното количество отправени към борсата външраха със слаб тон на развитие. В същото време
ни заявки. Обслужени бяха частни фирми, съдебцените на слънчогледовото масло с по-далечни пони институции, министерства, данъчни служби,
зиции за товарене (февруари и март) бележат спад
банки, търговци и масмедии. Нараснаха в количесс $10-15 (до $717/т и $705/т FOB Ротердам) потвено и качествено отношение информационните
ради очакваното увеличение на предлагането на
справки и анализите на ценови котировки по наймаслодайната суровина от новата аржентинска
наболелия през годината въпрос–зърното.
реколта. В началото на 2005 г. фобните котировки
Изключително полезна беше натрупваната и прена сурово слънчогледово масло на аржентинския
доставяна след обработка информация при създапазар спаднаха с $15-25 долара до $590-605/т за
лото се напрежение в страната относно очакванатоварене през януари и $570-585/т за товарене през
та реколта, а така също и във връзка с държавната
февруари март.
намеса. Всеки потребител можеше да прогнозира
бъдещото си поведение на пазара, разчитайки на
Информационни услуги, обзори и анализи на
професионалната и висококачествена търсената от
ССБ АД
него информационна услуга.
Направление „Информация и анализ” продълИ през изминалата година продължи утвържжи да работи и през 2004 г. в условията на нарасдаването на ССБ АД като източник на обективна,
тващо търсене на предлаганите услуги, обзори и
редовна и точна информация за цени в страната и
анализи. Като предпочитан начин за получаване на
региона, което все по-пълно я доближава до основуслугите се утвърди глобалната електронна среда
ната й функция като борса, а именно идеален мо- Internet. В тази връзка продължи редовното актудел на организирания стоков пазар. По заявка на
ализиране на интернет страницата ни на българсССБ АД през 2004 г. бе разработен и е в процес
ки и английски език ( посетена над 20 000 пъти за
на внедряване нов специализиран софтуерен про2004 г.) и поддържането на редовна комуникация
дукт за натрупването и анализа на бази данни от
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проведените борсови сесии, включващи сведения
за сключените сделки и страните по тях, борсовите котировки и ценовата конюнктура и т.н. това съществено нововъведение в технологията на работа
на борсата ни дава основание да очакваме в близко бъдеще значителна интензификация в работата
на информационното направление на ССБ АД.
Нематериалните активи на ССБ АД
Непрекъснатото увеличаване на нематериалните и интелектуални активи на ССБ АД се
изразява, от една страна, в утвърждаване принципите на борсовата търговия и в укрепване ролята
на борсата в национален и регионален мащаб, а от
друга – в качественото усъвършенстване на специфичните борсови системи.
Високият международен авторитет на ССБ АД
бе потвърден и през миналата година в рамките на
активното й участие в традиционната среща на стоковите борси от Централна и Източна Европа, провела се на 25-26.ХІ.2004 г. в Братислава, Словакия. В подобни международни мероприятия
България обикновено е представена само от ССБ
АД, поради факта, че единствено тя поддържа редовни ежеседмични контакти с другите борси от
новоприсъединилите се и присъединяващи се понастоящем страни в Европейския съюз. Освен полезната обмяна на опит в борсовата дейност, на
срещата в Братислава се обсъдиха и идеи за бъдещата й интензификация. С подписания от всички
участници меморандум бе договорено уеднаквяване на формата на предоставяната безплатна информация за резултатите от борсовата търговия
във web-сайтовете на борсите. Направиха се и първите стъпки в стремежа за изграждането на единна платформа за срочна борсова търговия със стандартизирани фючърсни контракти на борсови стоки,
представляващи интерес за целия европейски
регион. И, може би съвсем неслучайно, една от
“най-новите” борсови стоки – електричеството, бе
предпочетена пред всички останали в това направление на бъдещата съвместна работа. През пролетта на 2004 г. създадохме преки връзки и с
Украинската аграрна борса в Киев - намерихме бързо общ език и установихме взаимен интерес в редица аспекти от развитието на борсовата търговия
в Черноморския регион.
За нарасналият имидж на ССБ АД свидетелства фактът, че борсата става все по-търсен партньор от редица национални институции в стремежа им да отговорят на предизвикателствата, свързани с присъединяването на България в ЕС. През
изминалата година заявките за подпомагане новата организация на пазара идваха главно от
земеделието, горите и енергетиката. Взехме участие не само в избистрянето на концепцията за прес-

труктуриране на горския отрасъл и, по-специално,
в уточняването на формите за търгуване на добитата дървесина, но и в разработката на типизиран
“cash-forward“ контракт за перманентното търгуване на иглолистна дървесина на «пода» на ССБ
АД, който предстои да се експериментира през настоящата година.
Бързо развитие в края на миналата година получиха и установените преди 2 години контакти на
ССБ АД с Националната енергийна компания (НЕК).
Поводът бе ускорената либерализация на родния
енергиен пазар и необходимостта от създаване на
организиран регионален пазар за електричество на
Балканите. В тази връзка ССБ АД организира целева триседмична специализация по борсова търговия за служители от НЕК, които ще участват в
работата по тази проблематика. В момента уточняваме формите и начините за по-нататъшното ни
участие в този жизнено важен за България проект.
Друго важно направление в нарастването на
интелектуалните активи на ССБ АД е посветено на
развитието, разясняването, професионализацията
и популяризацията на борсовата търговия от страна на нейните служители, акционери, членове и
брокери. Развитието на принципите и методите на
борсовата търговия се реализира чрез разнообразни научни и научно-приложни инициативи. През септември 2004 г. излезе второто преработено и допълнено издание на колективната монография
“Организирани пазари” от ИК “СИЕЛА”, където двама от авторите са изпълнителни директори на ССБ
АД.
Освен редицата публикувани статии, членовете на ръководството на ССБ АД взеха дейно участие в научни конференции, симпозиуми и семинари,
проведени в страната през 2004 г. и посветени на
различните аспекти на борсовата търговия Трудно
могат да се изредят всички форуми, на които са
взели участие сътрудници на ССБ АД. Няма да изброяваме подробно и индивидуалните им изяви, найвече тези на нейното ръководство, чрез средствата
за масова информация и електронните медии.
Всеки понеделник в сутрешния блок на програма
“Христо Ботев” на БНР и предаването “Портфейл”
на националното Дарик радио, например, те обясняват ценовата конюнктура на пазарите за хранителни и нехранителни продукти в България и по
света.
ССБ АД продължава развитието и качественото усъвършенстване на своите борсови системи.
В процес на основна преработка е Борсовият
правилник, усъвършенства се непрекъснато системата за приемане на офертите, обнови се изцяло регистрационната система, предстои замяна и
на информационните електронни борсови табла,
тъй като те отдавна са морално и материално
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амортизирани. В областта на усъвършенстването
на борсовите системи в близко бъдеще предстои
организационното изграждане на съвременна
Клирингова къща на базата на работещата клиринговата система на ССБ АД.
Откровено трябва да признаем голямото забавяне в електронизацията на борсовата търговия
на ССБ АД, поради наличието на редица обективни
причини, основната от които е недостигът на финансови средства. Съвсем ясно е, че без чуждестранни инвестиции, капиталоемката дейност по електронизация на борсовата търговия е немислима,
тъй като от българска страна има нулев интерес,
да не говорим за каквато и да е материална помощ.
И това, при положение, че либерализацията на
стоковите, ресурсните и енергийни пазари принуждават все пак някои министерства, ведомства и държавни агенции да търсят услугите на ССБ АД, но
не и да инвестират някой лев в развитието на открития пазар. Без да си поставяме за цел подробното им изброяване, сме длъжни да споменем МЗГ и
МЕ, ДА”ДРВВЗ” и ДФ”Земеделие”, съдебната
система, редица общински власти (главно техните
финансови служби) не само от столицата, но и от
цялата страна. Надяваме се в бъдеще на задълбочаване на тези взаимоотношения в интерес на националната икономика.
По линията на образователната и квалификационна подготовка по въпросите на борсовата търговия продължава работата по подобряване обучението на подрастващото поколение по проблемите
на съвременната борсова търговия. Дисциплината
“Борси и борсови операции”, въведена със сериозния принос на ръководителите на ССБ АД, се ут-
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върди в учебните програми на всички университети в страната и се преподава по техните учебници.
Продължава успешното провеждане на 3-месечна
специализация по борсова търговия за обучаващите се в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг в София, голяма част от които след завършването й стават брокери на борсата. Вече трета година провеждаме доброволно 1-месечен летен студентски стаж на борсата, интересът към който непрекъснато расте не само у нас, но и в чужбина.
Така например, наред с български редовни студенти (главно от УНСС), такъв стаж изкараха по-миналата година и 2 редовни студентки от висши училища в г. Лондон (Великобритания) и в Южна Калифорния САЩ).
Длъжностната подготовка за усвояване на необходимите знания и умения за упражняване на професията “брокер на стокова борса” се реализира
чрез продължаващото провеждане на курсове за
брокери на ССБ АД. През 2004 г. нови 48 участници в тях придобиха брокерска правоспособност за
работа на стокова борса и получиха сертификат А
В заключение трябва да отбележим, че “икономика на знанието” придобива все по-нарастващ
относителен дял в света на бизнеса. Все по-високо
се оценяват интелектуалните активи, включващи
знанията и уменията, мотивацията и лоялността на
човешкия фактор, организационната инфраструктура на компанията. Ръководството на ССБ АД има
всички основания да счита, че пълната пазарна
стойност на борсовата институция е значително повисока от чисто счетоводното остойностяване на
нейните материални и финансови активи.
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ABSTRACT
Estabilished in the beginning of 1991, Sofia Commodity Exchange (SCE) is now recognized as a market institution of the modern Bulgaria. The SCE has achieved significant success in its activity since. Besides the analysis of the
summarized trading data, an assessment of the exchange trading results achieved in 2004 is provided in the article.
Special attention is given to the research of the work of the innutritious spot-market as well as to the grain trading at the
Exchange in 2004.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ИНФЛАЦИЯТА КАТО ФАКТОР ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
Георги Гетов
Икономически институт на БАН
В доклада се разглеждат макроикономическите и микроикономическите последици от въздействието на
инфлацията върху застраховането на дървопреработващата и дървообработващата промишленост. Аргументирано
се доказва, че последиците от инфлацията следва да се търсят в платежоспособното търсене, липсата на застрахователен интерес, понижена финансова стабилност и платежоспособност на застрахователната компания. Доклада
доказва, че основните методи за борба с последиците от инфлацията са в зависимост от „индексното застраховане”, участието на застрахованите в печалбите на застрахователната компания, обвързване на застрахователните суми с части от портфейл с ценни книжа и сключване на допълнителни застрахователни договори, включително в свободно конвертируема валута или в национално устойчива такава. Основен извод е, че недоразвитостта на застрахователния пазар и борсовата търговия са пречка за ефективни мероприятия за решаване на проблемите с инфлацията.
Ключови думи: инфлация, финанси и застраховане.
Key words: inflation, finance and insurance.

Застраховането в дървообработващата промишленост като органичен системообразуващ елемент на пазарната икономика е подложено на въздействието на инфлация в същата степен както и
икономиката като цяло. В същото време паричните отношения в този вид особена застрахователната сфера имат значителна специфика, обусловена
от наличието на застрахователен риск, които придава особена форма на инфлационните прояви. За
изследване въздействието на инфлацията върху
застрахователните отношения целесъобразно е да
разгледаме макро и микроикономическите аспекти на проблема.
Макроикономически последствия от въздействието на инфлацията върху застраховането на дървообработващата и дървопреработващата промишленост са следните:
• Понижаване на платежоспособното търсене
на застрахователната услуга пропорционално на
нивото и темповете на инфлация, което се обуславя от две причини:
1. понижаване жизненото равнище на населението и влошаване финансовото състояние на корпоративните клиенти – дървопреработващите и дърводобивните предприятия;
2. обезценяване на застрахователната сума
и застрахователните плащания вследствие на
инфлацията. Понижаване темповете на растежа на
реалния обем на застрахователната премия, която
се акумулира от застрахователните компании (в
най-лошия случай – абсолютно намаляване на
сумата), води до съкращаване на обема на инвестиционните ресурси на страната. Такъв аспект на
въздействието на инфлацията върху застраховането
в съвременната ситуация в България е максимално нежелателен. А това е свързано с необходимос-

тта да се осигури развитието на дългосрочни видове на застраховане в горското стопанство. Именно
по този начин се формират инвестиционни ресурси които да бъдат използвани за дългосрочни инвестиционни проекти.
• Загубата на интерес от потенциалния
застрахован, предизвикана от невъзможността застрахователят да компенсира инфлационното обезценяване на застрахователните плащания в
България, би могло да се разглежда и като самостоятелен проблем, тъй като съдържа опасността
от окончателното разрушаване на застрахователната култура.
• Инфлацията намалява финансовата стабилност и платежоспособност на застрахователните
компании, което се отразява неблагоприятно на
икономическата, а в определена степен и на социалната стабилност на страната. Осигуряване на
платежоспособност на застрахователната компания в условията на инфлация е проблем както на
макро, така и на микроравнище, тъй като загубата
на този важен принцип на финансовата устойчивост подкопава жизнеспособността и оцеляването
на застрахователните компании. Непосредствени
причини за понижаването на платежоспособността
на застрахователните компании са предизвиканият от инфлацията процес на нарастване на
задълженията, от една страна, и намаляване финансовите гаранции на тези задължения – от друга.
Ръстът на задълженията на застрахователя се
влияе от:
• потребността от компенсиране на инфлационното обезценяване на плащанията за
застрахования;
• необходимостта от осигуряване на увеличаващите се разходи за реализиране на застрахова-
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телния бизнес, в т.ч. заплащане на труда на сътрудника в застрахователната компания в съответствие с установеното в този отрасъл равнище на работната заплата;
• предизвиканото от инфлацията влошаване на
рисковата ситуация (ръст на кражби, самоубийства,
прояви на вандализъм и пр.);
• повишаването на предприемаческия риск на
застрахователя, преди всичко – инвестиционния;
• повишаване на риска на застрахователя при
погрешно прогнозиране темповете на инфлацията
и предстоящи плащания.
Обемът на финансовите ресурси като гаранция за изпълнение на задълженията намалява поради следните причини:
• обезценяват се както застрахователните
резерви, така и собствените средства на
застрахователя;
• постоянно нарастват разходите за реализиране на застрахователният бизнес;
• наблюдава се инфлационно повишаване обема на печалбата, при данъчното облагане се взема не само печалба, но и част от собствените
средства.
• В чуждестранната литература изследователите на влиянието на инфлацията върху платежоспособността на застрахователната компания отделят голямо внимание на два аспекта – възможността да се изземват собствени средства при данъчното облагане и обезценяване на застрахователните резерви.
В условията на инфлация балансовата печалба нараства по отношение на нейния действителен
обем. Реалната стойност на многобройните
фактори, които се отчитат при калкулиране на печалбата и са елементи от паричните потоци на застрахователната компания, се променя. По този начин от застрахователните компании заедно с част
от печалбата се изземват и собствени средства.
Това е особено лошо в условия, когато предвид
предстоящото навлизане на българския пазар на
чуждестранни застрахователи, е наложително максимално увеличаване на собствените средства на
родните застрахователни компании. Освен това собствените средства на застрахователните компании
са и финансова гаранция за нейната платежоспособност, поради което тяхното изземване води
със себе си тежки последствия на микро и
макроравнище. Подобна ситуация може да се
избегне, ако се използват приети в световната практика методики за съставяне на финансови отчети
и преизчислени показатели в условията на
инфлация. Работата с „неизчистени” показатели,
изкривяване на данните за печалбите може да доведе ръководството на застрахователната компа-
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ния към погрешни действия спрямо инвестиционната политика, тарифната политика и други, и да
попречат на вземането на икономически обосновани стратегически и тактически решения.
Формирането на застрахователни резерви,
адекватни на поетите задължения, изисква отчитане на редица аспекти на въздействието на
инфлацията. Последната оказва влияние на темповете на обезценяване на резервите и задълженията,
поети от застрахователя. На пръв поглед темповете на обезценяване на задълженията и на застрахователните резерви са еднакви, което като цяло
запазва създалото се съотношение. Но при по-прецизен анализ се вижда, че стабилността на съотношенията задължения/резерви в условията на инфлация в определена степен зависи също и от застрахователния портфейл и от характера на разпределението на риска във времето. При отделни
видове застраховане съотношенията резерви/задължения могат да се променят, тъй като инфлацията
по различен начин влияе на оценката на различни
обекти (тежкотоварни и леки автомобили за провеждане на горски мероприятия, изграждане на
строежи за нуждите на горското предприемачество). Това променя стойностната структура на
портфейла, в резултат на което застрахователят
има макар и близки по обем, но различни по
стойност структури на застрахователния портфейл
и застрахователните резерви, което води до преразпределение на средствата между групите
застрахователи.
Въздействието на инфлацията върху застрахователните резерви зависи от времетраенето на
задълженията на застрахователя. При незначителни срокове застрахователят има възможност да
адаптира застрахователната премия и обема от резерви към реалния инфлационен процес. При продължителни срокове на застраховане много от нещата зависят от това определена ли е предварително сумата на задълженията. Ако да, застрахователят изплаща претенциите в инфлационна валута и резервите са достатъчни за изпълнение на
задълженията. Ако в съответствие с условията на
договора задълженията са определени, например,
в проценти от реалната сума на щетите, които в
условията на инфлация нарастват бързо, то получената предварително премия и формираните на
нейно основание застрахователни резерви могат
да се окажат недостатъчни.
Инфлацията има огромно влияние между разпределението на средствата от застрахователните
резерви. Като цяло в условията на инфлация пред
застрахователя възникват същите проблеми от областта на инвестиционната дейност както и пред
каквито и да е било други финансови компании.
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Съществува обаче една съществена особеност: инвестиционният доход на застрахователя е основа
за индексиране на задълженията. В условията на
инфлация застрахователят формира инвестиционният портфейл, ориентирайки се на действащи и
очаквани процентни ставки, въпреки че е трудно темповете на инфлация да бъдат прогнозирани достатъчно точно предварително. Реалната печалба на
застрахователната компания от инвестиционни операции може да има отрицателен характер, и, ако
застрахователната премия е била дисконтирана или
в условията на застрахователния договор са предвидени някакви финансови задължения от типа
бонус, при определяне на които предварително е
отчетен инфлационният доход, застрахователят рискува да се окаже неплатежоспособен.
На микрониво проблемите на инфлацията в
застрахователната компания са свързани преди
всичко с изпълнението на задълженията спрямо
застрахованите. Проявлението на инфлацията във
взаимоотношенията със застрахованите не е
еднозначно. На пръв поглед инфлацията е изгодна
за застрахователя, който изпълнява своите задължения с обезценени средства, а в периода между
получаване на застрахователната премия и изплащането на обезщетението има инфлационен (по
високи ставки) доход от временно инвестирани свободни средства. Такива „леки” печалби са причина
за привличане на капитали в застрахователния бизнес през 1992 – 1994 година. През този период
числото на застрахователните компании ежегодно
се увеличава почти двойно. Освен това застрахователите работят с възвращаемост на застрахованите (при отсъствие на застрахователен случай)
30% застрахователни вноски, което не е заложено
в тарифната ставка и е възможно изключително за
сметка на инвестиционния доход. В същото време
инфлационното обезценяване на застрахователните плащания неизбежно води до намаляване на търсенето на застрахователната услуга, и основна задача на застрахователя става осигуряване на компенсации на това обезценяване.
В застрахователната практика са известни различни методи за компенсиране на обезценяването
на плащанията. Сред тях най-известни са следните:
1. тъй нареченото „индексно застраховане”,
при което застрахователната сума и застрахователната премия нарастват в съответствие с ръста
на индекса на жизненото равнище или индекса на
инфлация. Индексът на жизненото равнище се използва при животозастраховането не само на работещите в горската индустрия, но и въобще, индексът на инфлация – при другите видове
застраховане. Индексите се определят от националните статистически органи. Ефективността на ин-
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дексирането в значителна степен зависи от точността на индексите и тяхната адекватност в реална
ситуация. Индексът на инфлация се определя за
всеки отрасъл от икономиката, което дава възможност на застрахователя при определяне ръста на
застрахователната сума, например, при застраховане на строежи, да се основава на индекса на инфлация за строителство и т.н.
В животозастраховането се използва вариант
на този метод наречен „динамизация на застрахователните премии”. При динамизация на премиите
в договора се посочва, че застрахователната премия периодично ще нараства в течение на срока на
действие на застрахователния договор, но във връзка с промяната на риска от смъртност с увеличаването на възрастта на застрахования застрахователната сума може и да не нараства със същите
темпове, както и премията, което не винаги е понятно на застрахования. Условията на конкретните
договори могат да предвиждат отделни ограничения в динамиката на застрахователната сума.
Например в САЩ застрахователната сума по договор за доживотно застраховане в случай на смърт
нараства в съответствие с ръста на официалния
показател на стойността на живота, но този ръст
не може да е повече от 100% спрямо първоначалната сума.
Опитът на чуждестранното застраховане сочи,
че индексното застраховане позволява да бъде компенсирано инфлационното обезценяване на застрахователната сума при спазването на две условия:
при съответствие на индексите на реалната ситуация на пазара и предвидимостта на темповете на
инфлация. При високи темпове на инфлацията животозастраховането може да се окаже за отделни
категории от населението прекалено „скъпо”.
2. Участието на застрахования в печалбите на
застрахователната компания. Този метод се смята за класически и има дълга история. При съставяне на договора се посочва процентът печалба за
горската компания, който ще се разпределя между застрахованите и ще се насочва за увеличаване
на застрахователните суми. Този метод се използва предимно при животозастраховането. Печалбата
за разпределяне се формира за сметка на намаляване на фактическата смъртност на застрахованите в сравнение с предвидената в тарифите, икономии от разходите за водене на дела, превишаване на банковия процент на резерва за животозастрахователни премии спрямо нормата на доходност,
отчетена при дисконтиране на застрахователната
тарифа.
Участието на застрахования в печалбите на
застрахователната компания се осъществява в различни форми. Полагащата му се печалба или се
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прибавя към резерва на вноските, с което увеличава бъдещата застрахователна сума, или се инвестира от застрахователя и при изплащане на застрахователната сума се връща на застрахования със
съответните лихвени проценти, или има формата
на бонус. В съответствие с условията на договора
бонусът се изплаща при настъпване на застрахователното събитие, приключване срока на действие на застрахователния договор, веднъж на три
години и т.н.
В много страни участието на застрахования в
печалбите на застрахователната компания е установено законодателно. Така например в Германия
застрахователят (при животозастраховане) е длъжен да предаде на застрахования 90% от фактически получената печалба.
Методът на компенсация на инфлационното
обезценяване на застрахователната сума чрез участие на застрахования в печалбите на застрахователната компания е доста широко разпространено,
въпреки че има общоизвестни недостатъци.
· На практика участието в печалбите на застрахователя не покрива инфлационните загуби на
застрахования. Причина за това е регулирането от
надзорните органи на разпределението на средствата на застрахователните компании в т.ч. ориентацията към облигации и други ценни книжа, доходите по които растат не толкова бързо, колкото
стойността на живота.
• Многогодишният чуждестранен опит показва, че застрахователните компании намират начин
да занижат балансовата печалба, за да намалят
обема на плащанията на застрахованите.
3. Метод на отразяване на застрахователната сума в договора не само в парични единици, но
и в части от портфейла с ценни книжа. По такива
договори на застрахованите горски компании се плаща посочената в договора застрахователна сума
умножена по коефициента на поскъпване на портфейла с ценни книжа.
Този метод също си има своите недостатъци.
Първият е свързан с регулирането на разпределянето на средствата, в частност с ориентацията към
придобиване на облигации, чиято стойност изостава спрямо стойността на живота. Вторият недостатък е свързан с динамиката на борсовите котировки,
вследствие на което портфейлът може да се обезцени спрямо собствената си стойност в момента
на сключване на застрахователният договор.
Третият недостатък на метода е неговата сложност
за разбиране и оценка на резултатите за застрахованите.
4. Сключване на допълнителни застрахователни договори в процеса на намаляване на реалната
парична стойност в условията на инфлация. Този
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метод е достатъчно прост и позволява да бъде компенсирано обезценяването, но не е много сполучлив от гледна точка на маркетинга, тъй като на застрахованите им омръзва постоянно да преподписват договори.
5. Сключване на договори в свободно конвертируема валута или в национално устойчива валута.
Такива договори (в зависимост от валутното законодателство на страната) могат да се сключват в
два варианта, първият от които предполага разплащания със застрахования (премия и застрахователни плащания) в реална валута, вторият – в тъй наречени „условни единици”. Първият вариант е целесъобразен само в случай ако застрахователят
има възможност да формира застрахователните
си резерви и в чуждестранна валута. Ако валутното законодателство не предвижда това, застрахователят посочва в договора премията и застрахователната сума в чуждестранна валута, но фактически получава премията и осъществява разплащанията в национална валута преизчислена на валутата от договора. Обаче в този случай застрахователят поема валутен риск. Родните застрахователи в условията на инфлация използват два методи:
сключване на допълнителни договори в съответствие с понижаването на реалната парична стойност
и установяване на застрахователни суми и премии
в свободно конвертируема валута, преизчислена в
лева. При това първият метод се използва значително по-рядко от втория.
На българския застрахователен пазар като
средство за борба с инфлацията основно се практикува сключването на договори в свободно конвертируема валута, преизчислена в лева. Тъй като на
застрахователите не им е разрешено да формират резервите си във валута, те поемат валутен
риск, който може да ги доведе до нарушаване на
еквивалентността на задълженията между застраховател и застрахован. Родният застраховател често е принуден да избира един толкова рисков метод за намаляване на инфлационните загуби, тъй
като останалите за него са затворени:
• фондовият пазар на страната е нестабилен,
поради което не е възможно участието на застрахования в печалбите на застрахователя и изразяването на застрахователната сума в ценни книжа;
• използването на индексния метод се възпрепятства от факта, че официалните индекси на
инфлация, стойност на живота и т.н са неадекватни на реалната ситуация, а отраслови индекси на
инфлацията не се определят.
При такива условия застрахователните компании неизбежно прибягват към застраховане в чуждестранна валута. Ако се отчете ролята на застраховането в пазарната икономика, потребността от
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родния застрахователен пазар като стабилизатор
на икономиката и източник на акумулируеми от застрахователите инвестиционни ресурси, изглежда
целесъобразно да се разреши на застрахователите да формират части от застрахователните си ре-

зерви в свободно конвертируема валута с цел намаляване на валутния риск. В процеса на стабилизация и развитие на финансовия пазар на ценни
книжа и намаляване темповете на инфлация потребностите от това ще отпаднат.

IMPACT OF INFLATION ON FINANCIAL BRANCH
Georgi Getov
Institute of economics – BAS

ABSTRACT
Macroeconomic and microeconomic consequences of inflation influence on insurance of woodworking and woodprocessing industry are viewed in the report. It is well-grounded that inflation consequences have to be searched in
solvent search, lack of interest in insurance, lowered financial stability and solvency of insurance companies. The
report proves that the basic methods for fighting the consequences of inflation have to be searched in the “index
insurance”, participation of insurance in the profit of insurance companies, binding of insurance amounts with parts of
the securities portfolio and concluding additional insurance agreements, including in freely converting currency or
nationally stable one. The main conclusion is that underdeveloped the insurance market and stock exchange trade
impede the effective tackling of inflation issues.
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БЪЛГАРСКИЯТ КАПИТАЛОВ ПАЗАР- СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Мирослав Владимиров
Икономически университет - Варна
Доклада има за цел да представи текущото състояние, и перспективите за развитие пред Българският капиталов пазар. Направен е опит да бъде дефинирано мястото на капиталов пазар в Българската икономика и в
частност в финансово-кредитната система. На тази база са изведени и основните му функции които трябва да
изпълнява и ролята която трябва да заема в икономиката.Анализирано е неговото значение и място в процеса на
приватизацията собствеността у нас и произтичащите от това ефекти..
Очертани са основните тенденции в развитието на пазара през последните няколко години от една страна и
са дефинирани предизвикателствата пред които е изправен пазар в контекстна на присъединяването във ЕС.
Ключови думи: капиталов пазар;ефективност;инвестиции:
Key words: Capital market; effectiveness; investments

Първите години на прехода преминаха под
знака на макроикономическата стабилизация.Преструктурирането на икономиката и приватизацията,закриването на неефективните производства , бяха основите акценти на икономическата политика.
От своя страна финансовият сектор в икономиката
също извървя своя път на промяна.Банковата система приемна през множество трансформации за
няколко години, от периода на създаването на голям броя малки банки, пред фалитите до приватизацията и последвалата я консолидация.Останалите финансови пазари през този период нямаха нито място нито някаква съществена роля в икономиката.процесът на приватизация като механизъм за
раздържавяване премина по два начина, пряко и
непряко(чрез приватизационните фондове). В контекста на тези промени , създаването на развитието на българският капиталов пазар е съвсем
закономерно.
І. Място на капиталовия пазар.
Финансовите пазари са механизъм за трансмитиране на парични средства от спестителите към
инвеститорите. Можем да разделим финансовите
пазари на два основни типа: парични и капиталови.
Възприемайки традиционната дефиниция за капиталов пазар, като пазар на който се търгуват финансови инструменти с матуритет по-голям от една година. Факта на,на българският капиталов пазара се търгуват преди всичко акции, в много по
малка степен корпоративни облигации, не ни дава
основани да го разглеждаме главно като пазар на
акции,защото този факт отразява по-скоро, текущата икономическа ситуация и стадия на развитие
на капиталовия пазар а финансовата система като
цяло а не представлява трайна тенденция.Най-общо функции на капиталовия пазар можем да ги дефинира по следния начин:
1. Да насочва фондовете от спестители към
инвеститори, т.е. да бъде място за емитиране на
капитал.

2. Да привлича чужди портфейли инвеститори.
До настоящият момент, капиталовия пазар ,
поради различни причини , не е в състояние да изпълни нито една от така дефинираните функции.
Банковата система продължава да бъде, предпочитаният канал за финансиране на реалната
икономика, като не без значение е и факта,че собственици на най-големите банки(а и не само на тях)
станаха големи финансови структури, със значителен опит в банковото посредничество и агресивно пазарно поведение. За българските компании с
добри инвестиционни проекти се оказва по-лесно
да се финансират своя проект, съвместно някоя
банка, отколкото емитират капитал на борсата, и
да станат публични дружества. От своя страна чуждите портфейлни инвеститори не присъстват на пазара главно поради, относително малкото на брой
атрактивни и ликвидни емисии и малкият обем на
пазара (табл. 1).
Таблица 1 Пазарна капитализация в страните от
ЕС и България в млрд.евро1 .

ЕС-15
България
Естония
Кипър
Латвия
Малта
Полша
Словакия
Словения
Унгария
Чехия

6821,6
2,06
4,4
3,6
1,1
2,1
51,9
3,6
7,1
21,1
32

1 Към края на 2004 г.
Източник: Евростат; БФБ-София

ІІ. Състояние на пазара и тенденции за периода 2003-2004 г.
Анализирания период може да бъде отчетен
като успешен от гледна точка на развитието на ка-
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питаловия пазар, макар неговата роля в икономиката да бъде все още незначителна.
Към края на 2003 пазарната капитализация
(фиг.1) e 2 728 735 207 от986 691 107.39 които
е делът на официалния пазар.почти двукратното
увеличени на капитализацията на официалния пазар спрямо предходното тримесечие се дължи на
приемането на преместването на нови дружества
за търговия на официалния пазар.Като цяло пазарът реализира внушителният ръст от 92,13%.
Оборотът (фиг.2) на борсата регистрира внушителният ръст от 1149,31%, като за същият период
индекса на Българска фондова борса Sofix достигна 242,9 или 114,9% ръст на годишна база.
Като цяло за периода се открояват няколко
тенденции:
• Въпреки големия ръст като на пазарната
капитализация, така и на оборотите и обема на търговия капиталовия пазар остава слабо ликвиден.Например през декември половината от общия обо-

рот е реализиран само с 8 сделки с акциите на
едно дружество. Тенденцията оборотът да расте
се запазва през годината но търговията се концентрира върху малко ликвидни позиции.
• Капиталовия пазар продължава де не изпълнява функцията си за посредник между спестителите и инвеститорите.Този извод е валиден и при
сравнението му с останалите пазари от ЕС и другите източно европейски страни(табл. 1).
През 2004 положителните тенденции за развитие на пазара се запазват.Търговията на борсата беше много актива като имаше ръст в оборота,
обема, пазарната капитализация и борсовия индекс
съответно със 379%,47% а при Sofix 70%.
Като цяло капиталовия пазар все още е остава непопулярен като средство за финансиране.
Предходните години неясната перспектива пред икономиката стоеше в основата на слабото довери към
фондовата търговия.През 2004 след като икономиката отбеляза седем годишен непрекъснат по-
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Двежение на индекса на Българска фондова борса
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Фигура 3
ложителен ръст на БВП, и перспективите са добри
ната ефективност. За задача сме си поставили да
това вече не може да бъда обяснение.Повишената
се изследва каква изискуемата норма на възвракато цяло ликвидност се отнася в много различна
щаемост която определя Българският капиталов пазар и ще я сравним със този която предписва друг
степен за различните емисии. Добра ликвидност
пазар. За изследване и избран примерът със ОАО
притежават малък брой от регистрираните емисии,
„ЛУКОЙЛ” която е крупна мултинационална
което деформира представата за степента на ликкомпания, чиито акции се търгуват на БФБ и
видност на пазара като цяло.
Лондонската фондова борса.Изследването обхваКапиталовия пазар е все още непопулярен
ща периода между 17.02.2004 и 14.05.2004.През
сред инвеститорите(спестителите) Незначителна
този период двете дружества са търгувани и на двачест от спестяванията са инвестирани не фондовата пазара и данните са напълно съпоставими.
та борса.
Инвестиционната теория дава възможност с
ІІІ. Пазарна ефективност.
помощна (Capital Asset Pricing Model)CAMP да опПоложителните, тенденции в през последниределим изискуемата норма на възвращаемост.
те две години, нарастването на оборота и пазарнаCAMP е създаден от William Sharpe, John Linter,
та капитализация, не са доказателства че пазарът
Jan Mossin. Моделът е изграден върху няколко доработи ефективно. За капиталовите пазари считапускания които опростяват ситуация за разлика от
ме че работят ефективно ако цените на активите
тази в реалният свят. Върху тази основа съществуотразяват тяхната фундаментална стойност. Фават множество дискусии в теоретичен план относма2 дефинира ефективните капиталови пазари кано валидността на модела. Независимо от всички
то такива , на които цените на ценните книжа отратеоретични спорове CAMP е приет изцяло от пракзяват цялата налични информация. Тези негова детиката.Съгласно CAMP Очакваната норма на възфиниция се базира на модела за „справедлива игвращаемост може да бъде определена но последра” .даден процес е справедлива игра ако неговата
ният начин:
очаквана стойност е нула.Джеймс Тобин3 предлаEr = R f + Rm − R f β i
га четири аспекта в които може да се разглежда
пазарната ефективност.На първо място пазарът е
Където:
ефективен ако не може да се реализира свръх доЕr - изискуемата от инвеститорите норма на
ходност която да се основа само на публична
възвращаемост
информация., този ефективност той нарича информационно-арбитражна. Вторият аспекта на ефекR f - Нормата на възвращаемост на без
тивността той нарича фундаментално оценъчна като
рисковият актив( на практика това и лихвеният
тя се отнася до способността на пазара до отчита
процент в страната).
бъдещите плащания.Ефективност на пълното застраховане е третият аспект, и накрая е функционалR - нормата на възвращаемост на икономи-

(

)

m

2 Fama,E.F.(1970) Efficient Capital Markets. Journal of Finance.
3 Tobin,James, (1984) On the Efficiency of the Financial Sysytem, Lloyds Bbank Review,Juli
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ката измерена възвращаемостта на индекса на
фондовия пазар.

βi

- измерва връзката между съответният

активи и пазара.
Показатели (BSE)
Лихвен процент
Възвращаемост наSOFIX за периода
ß
Изискуема норма на възвращаемост
от инвеститорите
Показатели (LSE)
Лихвен процент
Възвращаемост наFTSE100
за периода
ß
Изискуема норма на възвращаемост
от инвеститорите

Стойност
2,53
12,74
-0,000403
2,52%
Стойност
1.80
0.44

питал на БФБ.
ІV. Перспективи пред капиталовия пазар.
Българска фондова борса едва ли може да продължи самостоятелно работи и да бъде конкурентно способна,имайки в предвид като размера и така
и процесите на консолидация на фондовите пазари
които протичат в ЕС. По вероятния а и вероятно по
рационалния път на развитие може би ще бъде някаква форма на интегриране с други фондови пазари от балканския полуостров, под формата на
синхронизиране на привилата, обща платформа и
др. за да бъдат по привлекателни за големите протфейлни инвеститори.
Литература

-0.01
1,81%

Коефициента β = -0,01 Лондонската фондова борса (LSE)на означава че почти не съществува
връзка между възвращаемостта на актива и пазарния портфейл. Почти същите стойности и има и в
на БФБ. Това означава, че при една съща очаквана
норма на възвращаемост на пазарния индекс на
двата пазара то цената на собственият капитал ще
бъде съответно 1,81% за ОАО”LUKOIL” търгувани на LSE и 2,52% на „Лукойл”- България търгувани на пода на БФБ.При равни други условия е ако
се абстрахираме от валутния риск , фирмата майка ОАО”LUKOIL”, ще финансира дейността на дъщерното си дружество със собствен капитал емитиран на Лондонската фондова борса. По голямата цена на собствения капитал в България намалява стимулите на компаниите за емитиране на ка-
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ABSTRACT
The paper has the aim to introduce the current condition and the perspectives to development the Bulgarian
Capital Market. It is a try to define the place of the capital market at Bulgarian economy in particularly at the financial
system. It is shown the fundamental function that have to be done and the part that have to take at the economy. I have
analyzed his place at the process of private property at our country.
I have described the basic trend of development the market during the past years and I have defined the challenges
in front of the integration with European Community
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КЛИРИНГОВАТА КЪЩА НА СРОЧНАТА БОРСА – НАЧИН НА РАБОТА
Симеон Елазаров
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Клиринговата къща на съвременната срочна борса е финансовия мозък на тази необходима на индустриално развитата пазарна икономика институция. Освен изясняването на нейната същност, пред-назначение и основни функции, конкретният й начин на работа представлява значителен научнометоди-чески и практикоприложен
интерес. В статията се обяснява обобщената процедура на дейността по финансовото уравняване и клиринговане на срочните борсови сделки, реализирана от Клиринговата къща.
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Клиринговата система на разплащания се нарича още разчетно-уравнителна система на
борсата. За да се обяснят нейната природа и необходимостта й, трябва да се върнем към същността на борсовата търговия. Борсовата търговия предлага специфични гаранции и улеснения, осигуряващи ефикасни и ефективни търговски операции.
Улесненията се отнасят преди всичко до стандартизацията, типизацията и унификацията на сделката, на нейните условия и предпоставки. От особен интерес са специфичните гаранции, които предоставя борсовата търговия и които са различни от
онези, използувани при другите начини на търговия.
В това отношение най-важни са икономическата сигурност на борсовия пазар, финансовото осигуряване на сделките, сключвани на него, предпазването на участниците в борсовата търговия от грешки.
Тези финансови гаранции се осъществяват чрез отдавна познати средства: депозити, предплащане на
отделни борсови операции, банкови гаранции, но
най-важна е финансовата институция, която материализира тези гаранции в борсовата търговия Клиринговата къща (КК).
Клиринговата къща се счита за основния стълб
на борсовия пазар. В развитите страни се приема,
че тя е мозъкът на срочната борса. За да разкрием
какво представлява тя, се налага да посочим нейните основни функции. Първата функция на КК е да
гарантира изпълнението на задълженията по сключените срочни борсови сделки.
Втората функция на КК е ежедневното уравняване на сметките на своите членове, което ги
предпазва от евентуални грешки. В края на всеки
борсов ден след завършването на борсовата сесия
КК извършва бързо изравняване на задълженията
на членовете си, като прехвърля средства от сметката на единия член в сметката на другия при сключена между тях сделка. Така, реално разнасяйки
задълженията на членовете си по техните сметки,
КК може да информира в края на деня за реалното
състояние на сметките им, т.е. какви са финансовите последствия от сключените от тях сделки. При

положение че сметката е стигнала до критично ниско ниво, КК предупреждава своя член да внесе нужната сума, за да я възстанови до определения необходим размер.
Третата функция на КК е да наблюдава и контролира обема на сключените сделки. По този начин тя следи някой от борсовите членове да не стане монополист, т.е. да не изкупи по-голямо от допустимото количество фючърсни контракти за даден месец на доставка.
Четвъртата функция на КК е информационното осигуряване на своите членове и на обществеността за общото количество на откритите позиции и контрол върху тях. Какво значи открита позиция? Това е поемането на ангажимент за купуване или продаване на стоки и услуги в бъдеще.
Натрупването на много открити позиции от един
член води до нарастване на евентуалните негови
задължения в бъдеще и КК е този регламентиран
алармен звънец, който предупреждава съответния
брокер. За тази цел КК води на специален отчет
всяка една открита позиция, появила се като следствие от сделка на борсата. В тази открита позиция за всяка фючърсна сделка ежедневно се нанася колебанието в цената на стоката - предмет на
фючърсния контракт. Цената на фючърсния контракт не е неизменна - тя се мени непрекъснато във
времето и всяка промяна се отразява в тази открита позиция.
Петата функция на КК е може би обобщаваща, защото по принцип акумулира другите - тя
контролира поведението на всеки участник в борсовата търговия. Чрез нея във всеки момент се знае
има ли той достатъчно средства, за да открие нови
позиции, не заплашва ли с монопол свободната
търговия, не натрупва ли прекалено много задължения, които трудно може да изпълни после, не
спекулира ли непозволено в някои сфери, не извършва ли забранени в борсовата търговия операции. По този начин КК контролира изпълнението на
принципите, правилата и процедурите на борсовата търговия. Тя е главният гарант, че борсовата тър-
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говия е честна, открита и прозрачна, че се спазва
борсовата етика, че доверието в обявените от брокерите анонси е защитено. КК е механизма за разпределяне на риска във всяка сделка между много
участници в нея, защото на борсата сделката не се
извършва само между купувач и продавач директно.
При търговия със стоки в големи количества страните поемат грамадни рискове. Трябва да има
някой, който да ги разпредели и това е именно
Клиринговата къща. Чрез нея борсата разпределя
риска по сделката между страните, ставайки продавач за купувача и купувач за продавача и носейки своята част от отговорността за реализацията
на сделката. Ето защо много често се слага знак
за равенство между борсата и нейната Клирингова
къща.
Освен изясняването на предназначението и основните функции на Клиринговата къща, конкретният й начин на работа представлява значителен
научно-методически и практикоприложен интерес.
Много важно е да се премине от статичното дефиниране на същността на КК към технологичното
описание на съдържанието на нейната работа.
Целта на статията е да се изясни в обобщен вид
стандартната процедура на дейността по финансовото уравняване и клиринговане на срочните борсови сделки, реализирана от Клиринговата къща.
За целта ще имитираме сключването на една
срочна борсова сделка тип “futures” и ще проследим съдбата й до нейната финализация от гледна
точка на работата на Клиринговата къща (КК).
Предварителната фаза по подготовката и сключването на тази сделка не е обект на внимание от страна на КК – нейната дейност започва от момента на
регистрирането на сделката като борсова. Но за
да е пълна картината ще започнем от самото
начало, т.е. от подаването на поръчките от страна
на клиентите, пожелали да използват срочната борса за решаване на своите проблеми.
Първият клиент Х е фермер, който произвежда жито. Той е засял още през миналата есен, изпълнява стриктно всички мероприятия от технологичната карта и единствените му опасения са свързани с капризите на природата и с непредвидимата конюнктура на зърнения пазар. Докато първият
риск би могъл да се сведе до минимум, посредством консумирането на предоставяните услуги от
застрахователния бизнес, то последния никога не
би застраховал събитието “лоша ценова конюнк-

тура на зърнения пазар за новата реколта”.
Причината се корени не в липсата на желание от
страна на застрахователните дружества, а в невъзможността за точното и еднозначно дефиниране
на събитието “лоша ценова конюнктура за житото
от новата реколта”. Очевидно, за продавачите лошата конюнктура ще означава падането на цената
на житото, докато за купувачите тази ситуация ще
бъде добра конюнктура и обратно – повишаването
на цената на житото ще се приветства от продавачите, но купувачите ще я определят като лоша.
Всичко това кара фермера да следи котираните на
срочната борса цени за юлската доставка на житото от новата реколта. Цената на юлското жито доставка 2005 г. в момента е 100$ за тон и тя удовлетворява напълно производителя, позволявайки му
не само да възстанови направените разходи, но и
да получи онази средна за отрасъла печалба, която ще му даде възможност да продължи да развива своя бизнес. Фермерът бързо взема решение и
дава поръчка на своя борсов посредник – брокерът
А от Брокерска къща І, да продаде на срочния пазар 1000 тона от очакваната от него реколта с доставка през юли т.г. на достигнатата цена. На професионалния борсов жаргон поръчката ще звучи
така: “Моля спешно открийте за моя сметка къса
позиция1 на срочния пазар за юлска пшеница – доставка 2005 г., в размер на 10 контракта2 (всеки по
100 тона) на цената в момента– т.е. на 100$/тона”.
Същевременно един друг клиент Y – собственик на мелничен комбинат, има в момента подобни терзания. Той е сключил договор с общинските власти, съгласно който трябва да снабдява
фурните в общината с брашно по установена цена
до края на годината. Предвидливо той си е осигурил запас от жито до м. юли т.г., разчитайки да
купи за втората половина от годината необходимото му жито от новата реколта. Притеснява го неизвестността за цената на житото от новата реколта,
защото по-високата му цена може да наруши неговия балансиран бизнес-план и да му “изяде”
печалбата. Затова виждайки, че цената на юлската
пшеница – доставка т.г. е стигнала 100$/тона, веднага дава нареждане на своя борсов посредник –
брокерът Б от Брокерска къща ІІ, да открие спешно за негова сметка дълга позиция на срочния пазар за юлска пшеница – доставка 2005 г., в размер на 10 контракта (или общо 1000 тона) на це-

1 Всяко действие на срочния борсов пазар се нарича “откриване на позиция”. Ако продаваш фючърсни
контракти, ти откриваш “къса” позиция и обратно, ако купуваш фючърсни контракти откриваш “дълга”.
2 “Контракт” е минималното търгувано количество борсова стока на срочния борсов пазар. На различните
борсови пазари по света житото се търгува на различни контрактни единици - в Лондон, например, житния
контракт е в размер на 100 тона.

Клиринговата къща на срочната борса – начин на работа

ната в момента – т.е. на100$/тона.
Тъй като брокер А и брокер Б имат еднакви,
но диаметрално противоположни поръчки те бързо
се намират и сключват помежду си фючърссделката, съгласно която клиентът на брокер А се
задължава да достави през м. юли т.г. 1000 т. хлебна пшеница ІІБ група с отклонение в качествените
параметри в допустимите от борсата граници, а
клиентът на брокер Б се задължава да приеме тази доставка през юли и да я заплати по днес установената цена от 100$/тона. Щом двамата брокери взаимно се уверят в сключването на сделката,
те информират за това регистратора на сделките,
чиято задача е да удостовери, че сделката е сключена на “борсовия под” по време на редовна “борсова сесия” между акредитирани на борсата
брокери. Това съобщение на регистратора, а така
също и “фишовете” за изпълнените поръчки от двамата брокери съдържащи основните параметри на
сключената сделка се събират в КК. Клиентите също са уведомени за изпълнението на техните поръчки и са помолени своевременно да внесат “първоначалния маржин-депозит” и изискуемата “борсова такса” в “маржин-сметките” на обслужващите ги брокери, за да бъде регистрирана сключената сделка като борсова от КК. Налага се да дадем
кратки описания на използваните по-горе термини3 .
Маржин-сметка (М/С) се открива задължително за всеки брокер, акредитиран на пда на срочната борса. Тя е контролирана сметка - с нея оперира КК, но в нея внасят средства както самия брокер,
така и обслужваните от него клиенти. Брокерът поддържа в тази сметка една сума необходима за покриване щетите, вследствие на лични негови грешки.
Клиентите внасят в тази сметка исканата минимална предплата, така наречения маржин-депозит (М/
Д), гарантиращ сериозното им отношение към сключената срочна сделка. Размерът на М/Д за отделните борсови стоки е различен. Той е предварително установен, известен е на всички участници и
представлява определен процент от стойността на
сключената борсова сделка. За една и съща борсова стока търгувана на различни борсови пазари
М/Д не е еднакъв, но разликите не са големи. Така
например,
Първоначалният М/Д за фючърс-сделки с пшеница на световните срочни борси е в размер на 2%
от стойността на сключената сделка, а на
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Софийска стокова борса е 3%. Борсовата такса е
процент от стойността на борсовата сделка, изискуема и от двете страни по нея, като заплащане за
използването на борсовите системи. Размерът й
на различните борси варира между 0.1% и 0.2%
от стойността на борсовата сделка.
И така, на 21.03.2005 г. в края на деня, на
срочната борса е сключена фючърс-сделка в която
брокерът А по поръчка и за сметка на своя клиент
Х продава 10 контракта (или общо 1000 тона) юлска пшеница-доставка 2005 г. на цена 100 $ за
тон, а брокерът Б по поръчка и за сметка на своя
клиент Y купува същото количество пшеница за същия месец на доставка и на същата цена.
Клиринговата къща регистрира сделката като борсова веднага щом получи необходимата информация и по трите канала, както следва:
– частта от договора на продавача (т.е. фиша
за изпълнената поръчка от брокер А),
– частта от договора на купувача (т.е. съответния фиш на брокер Б) и
– известието на регистратора на сделката,
При положение, че не е постъпила информация по един от каналите, сделка не се регистрира а
проблемът се отнася за разрешаване от Борсовия
арбитражен съд.
Регистрацията на сключената борсова сделка
се изразява технологично като набор от следните
отделни последователни действия от страна на КК:
1. Откриване на специална сметка за регистрираната борсова сделка, представляваща две огледални подсметки (една срещу друга) на имената на двамата брокери А и Б, като следствие от
заставането на КК между двете страни по сделката и поемаща ролята на “купувач” за продавача брокер А и неговия клиент Х и на “продавач” за
купувача – брокер Б и клиента му Y. С това си действие КК осигурява крайните страни по сделката срещу “изчезването” на техните контрагенти - един оправдан страх у участниците в срочни сделки с далечен хоризонт на финализиране. Освен това КК,
образно казано, повтаря още веднаж на брокерите
А и Б, че те не са страни по “персонифициран”
договор, а са сключили стандартизиран такъв, според който всяка от страните може във всеки един
момент от действието му да си “закрие” позицията4 , прехвърляйки задълженията си върху друг
участник в борсовата търговия.

3 Виж по-подробно по този въпрос: Елазаров С. Борсова дейност.-С.,”Славянска култура и образование”,
2002 г., с. 42-44 и с. 73-74.
4 Закриване на позиция от участник в борсовата търговия, означава излизането му от срочния пазар с
точно обратната операция с която е влязъл и е открил дадена позиция. По този начин притежателят на “къса”
позиция на срочния борсов ще я закрие с откриване на “дълга” позиция за същата по вид и количество борсова
стока и за същия доставен месец, вследствие на което той ще излизи от пазара.
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Упоменатите подсметки имат три съставни
части – актив, пасив и салдо, в които са отразени
резултатите от сключената фючърс-сделка, както
следва:
А) попълване на подсметката на брокера-продавач А:
- в актива му се записва сумата100 000$, която неговият клиент Х ще получи през доставния
месец юли 2005 г. като резултат от финализацията на сделката;
- в пасива се записва задължението на клиента Х на брокера А да достави 1000 т. пшеница
през юли 2005 г., за да се финализира сделката.
Днес, в края на работния ден, при закриване на борсата цената на юлската пшеница – доставка 2005
г. съвпада с цената на фиксираното споразумение,
предмет на фючърс-сделката. Това означава, че
задължението на продавача се оценява също на
100 000$ (т.е. 1000 т. х 100$/тона);
- салдото е нулево.
Б) в попълването на подсметката на брокеракупувач Б записите са огледални:
- в актива се записват 1000 тона юлска
пшеница, които ще получи през юли т.г. клиета Х
на брокера и чиято обща цена днес е 100 000$;

- в пасива се записва сумата, която той е длъжен да плати след получаването на пшеницата през
юли - 100 000$;
- салдото отново е нулево.
2. За да приключи със завеждането “на отчет” на сметката за регистрираната фючърссделка, КК нарежда на банките, в които са маржин-сметките на брокерите А и Б, да изтеглят от
тях задължителния маржин-депозит в размер на 2%
от стойността на сделката. В задължението, което
всяка от страните трябва да внесе в КК за да бъде
завършена регистрацията на сключената борсова
сделка, се включва освен М/Д и борсовата такса
(б.т.) от 0.15 %,. Това означава изтеглянето на по
2 000$ от М/С на брокерите и отнасянето им към
двете подсметки в сметката за сделката, като КК
води задбалансово тези суми под всяка от подсметките на брокерите А и Б. Борсовата такса в размер на по 150$ от всяка от страните се привежда,
съответно, на борсата.
Резултатите от тези действия на КК по регистрирането на сключената борсова сделка – предмет на нашето внимание са отразени схематично
на фиг. 1

Фигура 1
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На следващият ден 22.03.2005 г. в 9:00 часа
борсата “открива” търгуването на юлската пшеница – доставка 2005 г. на цената на закриване на
пазара от предишния ден, т.е. на 100$/тона. В
17:00 часа борсата “закрива” пазара на търгувания актив на цена от 101$ за тон. Краят на борсовата сесия дава старт на напрегнатата работа на
КК. Тя работи през целия ден, но най-съществените действия по своята клирингова дейност извършва точно след затваряне на вратите на борсата. В
течение на няколко часа КК трябва да маркира състоянието на пазара, да отчете промяната за деня в
цените на всички търгувани борсови стоки за всички доставни месеци и да отрази тези промени в
хилядите “открити позиции”, т.е. в множеството открити сметки за сключени срочни борсови сделки.
Технологичната последователност на процеса ще
проследим по отношение на фючърс-сделката с
юлската пшеница-доставка 2005 г:
1. КК маркира подем с 1$ на цената на пшеницата-доставка през VІІ.1005 г.
2. КК внася съответните промени във всички
сметки на сделки за този актив, в т.ч. и в сметката
на фючърс-сделката на брокерите А и Б., както
следва:
А) в подсметката на брокер А:
- активът не се променя, той е фиксиран в договора и е 100 000$;
- пасивът, като количество борсова стока за
дадения доставен месец също не подлежи на
промяна, но цената му вече е с 1$ по-скъпа, така
че стойността на пасива е в размер на 101 000$]
- салдото е отрицателно в размер на – 1 000$
за цялото количество.
Б) в подсметката на брокер Б:
- активът, като количество за достовния месец е неизменен, но тъй като е поскъпнал, то общата му стойност възлиза вече на 101 000$;
- пасивът е фиксиран - 100 000$;
- салдото е положително на стойност
+1 000$
3. КК нарежда на банките в които се намират
М/С на брокерите А и Б да вземат загубата от губещия и да я преведат на спечелилия, така че
1 000$ преминават от М/С на А в М/С на Б. При
това положение задбалансово водената гаранция
на брокер А ще остане само1 000$, докато тази
на Б ще стане 3 000$.
4. Второто нареждане на КК към банките цели възстановяване на М/Д под двете подсметки на
брокерите в необходимия размер. Трябва да се вземат недостигащите 1 000$ от М/С на брокер А и
да се преведат в гаранционната сума на подсметката му в общата сметка за сделката. Респективно,
от М/Д на брокер Б в неговата подсметка се нала-
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га да се извади излишъка от 1 000$ и да се върнат
в неговата М/С.
5. Накрая, след като е изравнила всички сметки за всички сделки на новото ценово равнище, КК
напомня още веднъж на банките за неотменимото
тяхно задължение да изпратят на борсата до 8:00
на другата извадка от актуалното състояние на маржинсметките на всички акредитирани на пода на
борсата брокери.
На 23.03.2005 г брокерите, опериращи на борсата идват по-рано от отварянето й. Причината е
не толкова да си изпият сутрешното кафе, да си
кажат по някой нов виц, или да обменят новини от
Internet, колкото да видят актуалното състояние на
своите М/С. Брокер А веднага започва да търси
причината за общото намаляване на неговата М/С.
Откривайки сделката по която е реализирана загуба той се свързва своевременно по телефона със
своя клиент Х, съобщава му неприятната новина и
го пита какво да прави. Тук клиента Х може да бъде представен в две битности – той би могъл да е
“печен” постоянен участник в борсовата търговия,
но може и да е новак в нея.
В първият случай клиент Х може да следва
предварително разработена стратегия и да нареди
на своя брокер да не пипа тази открита позиция,
тъй като тя ще донесе печалба в близкото бъдеще.
При това положение брокер А се превръща в “слуга”, изпълняващ нарежданията на своя клиент.
Единственото му искане е свързано със задължението на клиента да възстанови понесената загуба
в брокерската М/С.
При второто положение клиентът-новак може
да се “паникьоса” от така бързо понесената немалка загуба и да драматизира ситуацията. Тогава
брокерът от слуга се превръща мигновено в “консултант” на своя клиент. Успокоявайки го с
уверението, че всяка загуба (както и всяка печалба,
разбира се) е временна, той предлага конкретен
начин на действие. Тъй като очакванията са че цената на юлската пшеница ще продължи да се вдига и по достоверни данни ще достигне до ниво от
около 110$ тона, то тази позиция трябва незабавно да се закрие, защото тя ще генерира сериозни
загуби в близко бъдеще. Още при отварянето на
пазара брокер А ще закрие тази губеща позиция с
обратна (offset) операция, но за целта клиент Х
трябва да приведе 2 000$ в М/С на брокера. На
съвсем уместния въпрос на клиента, защо загубата нарасна с още 1 000$ неговият брокер отговаря,
че закриването на позицията е възможно само на
цената в момента, а тя е вече 101$/тона. Така че
продал на цена 100$/т. и купил обратно на 101$/т.
означава загуба за цялото количество общо1 000$,
които се прибавят към удържаните вече от КК
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1 000$, като общата загуба възлиза на 2 000$. Но
клиентът не трябва да се притеснява, тъй като неговия брокер е попълнил нов фиш за тази поръчка
и ще я изпълни при най-добрите условия в близко
бъдеще. Ако наистина брокер А успее да изпълни
тази поръчка на очакваната цена от 110$/тона, то
това ще е с 10$ по-добра цена на тон, или печалбата за цялото количество ще възлезе на 10 000$,
от които след приспадане на вече калкулираната
загуба от 2 000$, ще останат 8 000$ печалба.
Още при отварянето на пазара брокерът изпълнява замислената операция и то при цената на
откриване, която е цената на закриване от затварянето на пазара вчера. Бил продавач - станал

купувач, брокерът А и неговият клиент Х излизат
от срочния пазар, но кой застава на тяхно място по
това фиксирано споразумение? Изпълнявайки ролята на купувач на същото количество борсова стока за същия месец на доставка по цената в
момента, брокер А трябва да купи от някои
продавач, например от брокер С. След регистриране на тази сделка КК просто заменя името на брокер А от подсметката на продавача с името на брокер С и продължава да води сметката за сделката.
Посочените действия на КК и извършените
промени в откритите сметки за сключените срочни
сделки схематично са посочени на фиг. 2:

Фигура 2
По подобен начин както се развиват нещата
на срочния борсов пазар за търговия с фючърсни
контракти на юлска пшеница-доставка 2005 г. функционират борсата и КК по отношение на всички
сключени срочни сделки с различните борсови стоки за всички определени доставни месеци. Но периодът на свободното търгуване с фючърси на срочния борсов пазар, както всяко нещо на земята, си
има край – обикновено това е изтичането на последния ден на борсово търгуване от месеца, предшестващ доставния месец на фючърсния контракт.

От от следващия ден започва процеса на финализиране на всяка фючърс-сделката, който ще проследим на примера на разглеждания случай.
На 30.06.2005 г. в 17:00 часа затваря пазара за деня, при което борсата обявява не само цените на закриване за всеки доставен месец за всяка борсова стока, но и краят на търгуването на фючърсните контракти с доставен месец юли 2005 г.
В нашия случай борсата обявява цена на закриване
на юлските фючърс от 102$ за тон и предупреждава всички участници в тези сделки, че са влезли
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в доставния месец и трябва да чакат още рано на
другата сутрин І-вото известие на КК за финализация на сделките. То е лично, стандартно и в него се
напомнят задълженията на всеки контрагент, като
се задава въпросът иска ли той да участва в борсовия механизъм на физическа доставка на реално
съществуващата стока или не. В зависимост от това
дали отговорът е положителен или отрицателен имаме два варианта, които ще проследим по отделни
стъпки. За да опростим ситуацията ще приемем,
че участниците в разглежданата сделка – клиентите Х и Y и техните брокери А и Б са останали докрая страни по нея.
В първия вариант и двамата клиенти (чрез брокерите си) се отказват от услугите на борсовия механизъм за доставка и това е преобладаващият случай на действие на срочните борси5 . Първата причина е, че борсовият механизъм е “притеснителен”
със своята стриктност – предписва точно денят,
часът, мястото на доставката и други условия на
сделката, които може да не са удобни за клиентите.
А втората е свързана с целта, която си поставят
участниците в срочната борсова търговия. Те са
отишли на борсата, не защото нямат на кого да
продадат (респ. от кого да купят) съответната стока в бъдеще, а само за да си застраховат онази
цена на сделката, която им връзва баланса на предварително разработения бизнес-план за
начинанието. Така, че при отговор “не” на първото
известие, върнат на 1.07.2005 г. преди 9:00 ч., КК
реагира както следва:
1. Изважда с обратна (offset) операция и двамата участници на срочния пазар:
А) КК задължава клиент Х, да купи “обратно”
1 000 т. пшеница, които бе задължен да достави,
съгласно фиксираното споразумение. Цената на
житото днес сутринта е същата както вчера вечерта, т. е. 102$/т., Така че клиент Х, който трябва да
плати 102 000$ за цялото количество, а има да
получава по фиксираното споразумение 100 000$,
остава със загуба от 2 000$ от операцията на срочния пазар. Но той има жито за продан, което реализира на пазара на налична стока (спот пазара)
по цената на деня от 102$/т., защото днес не може да има друга цена на пазара. Тук клиент Х печели по 2$ на тон жито от продажбата му на спот
пазара спрямо исканата от него цена от 100$/т.,
или общо 2 000$ за цялото количество. Така цената на продавача си остава същата, на която е сключил фючърс-сделката на борсата - 100$/т., защото загубата на срочния пазар се равнява на печалбата от спот пазара и той постига целта си – да не
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загуби от колебанията на непредвидимата ценова
конюнктура на зърнения пазар.
Б) КК задължава клиент Y да продаде обратно закупената по фиксираното споразумение юлска пшеница по цената на закриване на срочния пазар вчера вечерта. От операцията печели 2 000$
на срочния пазар (купил на100$/т, продал на102$/
т), но той реално се нуждае от жито, което купува
от спот пазара на цената за деня (102$/т) и това
означава загуба от 2 000$ за цялото количество
спрямо пожеланата от него цена от 100$/т. И тук
положението е същото – цената на купувача си остава онази която е фиксирал още през март за бъдещата си покупка от новата реколта.
2. Закрива водената на брокерите А и Б сметка за приключената фючърс-сделка, връща М/Д на
клиентите Х и Y и я праща в архива. Този вариант е
изобразен на фиг. 3.
При втория вариант, да допуснем, че клиент
Х пожелае да участва в борсовия доставен механизъм и помоли своя брокер А да отговори с “да”
на въпроса зададен от КК. При подаване на
отговора, брокерът А се предупреждава да чака второто известие на КК още преди началото на борсовата сесия. Това известие съдържа конкретни указания за действие към пожелалите да участват в
механизма на доставката, които са следствие от
една допълнителна и своевременна работа на КК,
както следва:
1. КК трябва да “чифтоса” пожелалите да
участват в борсовия доставен механизъм продавачи и купувачи, които досега бяха разделени на 2
купчини. Дошъл е моментът в който КК трябва да
се изтегли от “посредничеството” си между контрагентите по срочните сделки и да ги групира по
двойки “продавач-купувач”. Тя извършва това спазвайки параметрите на сделките, но вкарвайки допълнителен критерий за “минимално разстояние”
между продавач и купувач, с което цели допълнително поевтиняване на борсовите сделки.
2. На всеки член от формираните “двойки” КК
праща конкретни указания за из-пълнение на задълженията му по физическата доставка на стоката,
респ. заплащането й.
А) За клиент Х второто известие има следния
вид – указва се мястото и времето на доставка на
1 000 т. пшеница, като се напомня стоката да отговаря на изискванията за качеството на борсовата
стока (т.е. спазване на допустимите отклонения от
еталона). Клиент Х изпълнява указанията и в уреченото време камионите с житото са пред входа
на силоза на борсата. Излизат специалисти от ла-

5 Борсовият доставен механизъм се използва в по-малко от 1% от срочните сделки, с изключение на
валутните. (Елазаров С., Маркова Б., Миленков Х. Организирани пазари.-С.,”СИЕЛА”,2004 г., с.163)
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Фигура 3
бораторията на силоза и вземат проби от стоката
за установяване на нейното реално качество и съответствието му на изиск-ванията. Чак след това
стоката се приема в силоза, заплаща се по
договора, подсметката на брокер А от сметката за
тази сделка се закрива и М/Д се връща на клиента
Х.
Б) На клиент Z (примерно) се нарежда да бъде в уреченото време на уреченото място със свой
транспорт, за да натовари договорената борсова
стока и да я заплати. Чак след това се закрива подсметката на неговия брокер в сметката за финализираната вече фючърс-сделка, връща му се задържания до тогава М/Д, а сметката се архивира.
Както личи от гореизложеното КК продължава да работи не само след изтичане на времето за
свободното търгуване на юлските фючърсни контракти (30.06.2005 г., 17:00 часа), но дори и след
момента на финализиране на борсовите сделки.
При това, макар че се изтегля от посредническата
позиция между двете страни по фючърс-сделката
при нейното финализиране, двамата контрагента в
борсовата сделка до края не разбират кой им е
клиента, защото имат работа до края само с КК. В
тази връзка могат да бъдат поставени редица въп-

роси към механизма, от рода на какво ще се случи,
ако останат повече купувачи (респ. продавачи) и за
тях няма контрагент по борсовите сделки? Или какво
ще стане, ако житото на клиент Х се окаже с качество извън допустимите отклонения от еталона
и не се приеме в силоза, защото не може да послужи за борсовия оборот? И в двата случая проблемът се свежда до последствията от отказването на
едната страна по борсовата сделка и последствията от това действие.
3. Ако клиент Х не достави житото (или не му
бъде приета доставката), то той няма да получи
заплащането съгласно фиксираното споразумение
по фючърс-сделката. Тогава клиент Z ще получи
полагащото му се жито от оперативния запас на
борсата, съхраняващ се в силоза. Със заплатената от него сума КК ще купи изразходваното количество жито от спот пазара и ще попълни резерва.
Но сметката не излиза - клиент Z е платил
100 000$, а 1 000 т. жито струват на пазара днес
102 000$ - откъде ще се вземат недостигащите
2 000$? Не трябва да се забравя, че КК още не е
закрила подсметката на брокер А на клиент Х в
сметката, която води за регистрираната борсова
сделка. Под нея стои непокътнат М/Д на клиент Х

Клиринговата къща на срочната борса – начин на работа

в размер точно на липсващите за запазване еквивалентността на операцията 2 000$. Така че прибавянето на този М/Д към платената от клиент Z
сума ще даде точно необходимите, за закупуването от спот пазара количества жито за попълване на
оперативния борсов запас, средства - 102 000$.
Технологичното изложение на стандартната
процедура от работа на КК на срочната борса не
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изчерпва цялата многообразна нейна дейност по
финансовото гарантиране на срочните борсови
сделки и по запазване целостността на борсовия
пазар, но все пак дава представа за нейния начин
на работа и позволява приложната технологизация
на теоретичното знание в интерес на практическата борсова дейност.
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ABSTRACT
The modern Futures Exchange is of great importance for the industrial developed economy and the Clearing
house is the financial core of this institution. Besides defining its nature and main functions, the concrete way of its
operating is of great scientific, methodological and practical interest. The summarized procedure implemented by the
Clearing house for financial clearance and clearing of futures contracts is explained in the article.
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УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ХИМИЧЕСКИТЕ И
МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Управлението на бизнес-процесите в химическите и металургичните производства, при новата конкурентна среда (присъединяването на страната към ЕС), както и необходимостта от създаване на структурирана база от
знания в тази област налага разработването на методика базираща се на онтологичния подход.
Онтологичният подход е свързан с формални явни описания на термини от дадена предметна област и
техните отношения.
Отделянето на знанията на предметната област от оперативните знания, като общо приложение на онтологията дава възможност да се опише задачата за конфигуриране на даден продукт от неговите компоненти, в
съответствие с неговата спецификация и да се внедри програма, която да направи тази конфигурация независима от продукта и неговите компоненти. В последствие може да се разработи онтология на компонентите и
характеристиките.
Прилагането на онтологичния подход ще осигури съвместно използуване от специалистите или програмните агенти на общо разбиране на структурата на информацията, създаване на възможност за повторно използуване на знанията в дадена предметна област и се направят допусканията в дадена предметна област явни, както
и отделяне и анализ на знанията в оперативната област от оперативните знания.
Ключови думи: бизнес процеси, онтология, моделиране, устойчиво развитие
Key words: business processes, ontology, modeling, stable development

Въведение
Теорията и практиката на управлението постоянно търсят по съвършени подходи и методи за
разработване на стратегията и тактиката на стопанските единици, които да им осигурят по-голяма
адаптивност към променящата се среда, по-голямо бързодействие в реакциите на управленския екип
и повишаване ефективността на управлението.
Не успели още да привикнат с бизнеспланирането, като инструмент на планирането стопанските ръководители трябва да се настройват към
усъвършенствуван инструментариум в това направление, а именно бизнес-моделирането.
Последното дава възможност чрез модела да се
опише не само финансовото състояние на
фирмата, но и всички други направления включително пазарната ситуация, състоянието на технологията, организационната структура и др.
Развитието и внедряването на бизнес моделирането разкрива нови значителни възможности
за управленската практика в редица направления,
като:
- идентифициране и разкриване на принципните проблеми в една специфична област и нейните връзки [1,2];
- използуване на бизнес моделите, като форма за улесняване на комуникациите и интерпретацията на бизнес модели с различни участници [3];
- ракурсът на бизнес моделите е база за обследване и улесняване на размяната. Това се преобразува чрез проста модификация на елементите

чрез бизнес концепцията на бизнес моделите [4];
- един формализиран бизнес модел позволява да се идентифицират основните индикатори за
контролиране на производството и изграждане на
таблицата на ограниченията [5];
- бизнес моделите могат да се използуват за
обучение чрез симулации. Това позволява експериментиране при намален риск.
Дискусия и резултати
Всяка фирма (производствено предприятие),
представлява една сложна система. Когато в състава на тази система е включено звено, свързано с
осъществяване на производство, налице е т.нар.
операционна система.
Характерното за операционната система е
преобразуването на входните материални и информационни потоци в изходни продукти и
полупродукти.
Основната задача на управлението на бизнес
процесите в операционните системи е изискването за определено изпреварване на решенията свързани с тях, което да осигури възможност, те да се
настройват и пренастройват в реален мащаб на
времето.
Отчитането на измененията и влиянието на
околната среда, дава отражение върху методите и
подходите за управление на операционната
система. В случая, главната пречка при отчитане
на това влияние е относителната устойчивост на
операционната система, като подсистема на дадена търговско - производствена фирма. Както от-
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белязват редица специалисти в областта на управлението през последните години, отново акцента в
търсенето на пътища за повишаване на ефективността и преодоляване на затрудненията от рецесията се прехвърля на операционните (производствените) системи, без да се омаловажава значението и влиянието на пазара и пазарните механизми и съответствуващите им търговски и финансови форми. Значителни успехи могат да постигнат само тези фирми, които отчитат значението и
мястото на този проблем, т.е.примата на производствената система в цялостната дейност на фирмата. Естествено отчитането на мястото и значението на операционната система в цялостната
дейност на фирмата не е достатъчно, необходими
са и съответните концепции и методи за нейната
организация и цялостна оптимизация на бизнес
процесите.
Бавно и болезнено компаниите осъзнават, че
изразходват значителни средства и време за управление на своята функционална йерархия.
Дейността се осъществява не отгоре надолу по
функционалната йерархия, а се извършва в организацията под формата на бизнес процеси, които
в повечето организации никой не управлява, и никой не отговаря за тях. При това движение отгоре
надолу, едно от основните действия е получаването на разрешение, т.е.предоставяне на пълномощия. Подчиненият отива при по-горестоящия
ръководител, за да разреши предприемането на определени действия. Втората разновидност е как ръководителят ще даде свое разпореждане.
Бизнес процесите са поток от работи преминаващи от един човек към друг, а за повечето процеси и от един отдел (звено) към друг. Процесите
могат да бъдат описани на различни равнища, но
винаги имат начало, определен брой етапи и ясно
очертан край. Няма стандартна класификация на
процесите, поради което организациите трябва да
разработват собствени, което спомага за разбиране на конкретната ситуация описана в термини на
процесите. Описанието на бизнес-процесите дори
на макро равнище често води до значими резултати,
позволяващи по задълбочено да се проникне в
явленията. Връзките и взаимоотношенията, които
са били игнорирани или не са били осъзнавани, неочаквано се оказват ключови за ефективното функциониране на цялата организация .
На макроравнище процесите включват материално – техническото снабдяване, пласмента и
заплащането на дебиторската задлъжнялост. На
пръв поглед изглежда, че това са функции, но
описани, като процес се вижда, че в тях се включват редица функции.
Например, процесът на пласмента започва
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със заявка на отдела по пласмент, преминава през
планирането на производството, потвърждаване на
доставката от дистрибуторите, формиране на фактура в счетоводството, контрол върху предоставения търговски кредит и отнасяне на парите по
сметката.
Бизнес процесите, като потоци от работи имат
свои граници - вход и край. За всеки отделно взет
процес, тези граници са установени, като начални
или първични т.е. входовете, с които започва
процеса, и които определят първичните му
доставчици. Същевременно, процесът завършва с
изход, който дава резултата на първичните му
клиенти. Първичен вход на процеса може да бъде
нещо материално (например, покупка на ново
оборудване) или нематериално (получаване на определена информация или услуга). Докато, изход
на процеса може да бъде представяне на платежно нареждане в банка и др.
Бизнес модела на предприятието може да бъде
представен на три нива: концептуално, логическо
и физическо.
Концептуалният модел създава възможност на
ръководството на предприятието да обхване целите на моделирането в най-общ вид. Логическият е
за детайлно описание на бизнес правилата в предприятието с цел генериране на регламентираща документация за системата за управление на качеството (СУК). Физическият модел е свързан с моделирането на нормативите в базата от данни на пилотния проект.
Логическото ниво на бизнес моделирането
трябва да поддържа междинни и алтернативни
модели. Абсолютна точност на нормативните е невъзможно да се достигне направо на физическото
ниво на моделиране, поради което дейността по
подобряване на бизнес процесите в значителна степен е уточняване на нормативите в интегрираната
информационна система за управление на
предприятието. Най-доброто средство за проверка
правилността на модела е неговото нееднократно
тестване.
Бизнес моделирането се свежда до формализирано и разбираемо от всички заинтересовани
страни описание на процесите в предприятието и
тяхното взаимодействие чрез материални, финансови и информационни потоци. При създаване на
бизнес моделите се формира понятийния апарат
на консултанти, разработчици, ползователи и ръководители на предприятието, позволяващ да се изработи единна представа за това как трябва да се
развива предприятието и как трябва да бъде изградена интегрираната информационна система за управление на предприятието.
Бизнес моделирането е приложимо не само
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за големите и бързо развиващи се фирми, а за
средни и малки фирми. Това е свързано с основните принципи на бизнес моделирането, а именно,
че то осъществява прехода от функционалния под-

ход, към определяне на функциите и свързаните с
тях процеси. Това може да се илюстрира с пирамидата на бизнес управлението (фиг.1)

планиране

Стратегия
Бизнес
модели

организация

Бизнес процеси

внедряване

Фигура 1. Пирамида на бизнес управлението
Бизнес моделирането позволява да се получи
необходимата корелация между функциите и свързаните с тях бизнес-процеси при условие, че се
спазва определена последователност при изграждането на бизнес моделите.
На първия етап се изгражда функционалния и
структурен модел на фирмата. Функционалния е
свързан с това, какви функции реализира фирмата,
а структурния - как те се реализират. Чрез съвместяването на двата модела се изгражда организационния модел. Той има йерархична структура, като
на най-горното му равнище е дефинирана организационната структура, на второто (средното) статута на подразделенията, и на третото длъжностните задължения
На втория етап функционалния модел се трансформира в процесен модел, това става, като на
всяка функция се присвояват входящи и изходящи
параметри. Това дава възможност отделните фун-

кции да се представят, като верига от взаимосвързани бизнес процеси, отразяващи причинно-следствените връзки на тези функции. Паралелно с това,
структурния модел на фирмата се трансформира
в т.нар. “ролеви модел”, с който се определя ролята на отделните длъжности (управленски работници)
в бизнес-процесите. Съвместяването на процесния и ролевия модели формира процесно-ролевия
модел на фирмата. Това създава възможност за
автоматизация на процесите на моделиране и симулиране на ситуации, тъй като съвременните компютърни програми (софтуер) поддържат реализацията не на функции, а на бизнес процеси.
Бизнес моделите, които осигуряват пълно и
точно описание на фирмата, необходимо за приемане на решения по организацията на нейната
дейност намират израз в пълния йерархичен модел на фирмата (фиг.2).

Модел

Йерархични
нива
на пълния
бизнес
модел

стратегии и
цели на
фирмата
Корпоративен
организационнофункционелен модел
Ролеви модели на бизнес-процеси и
документооборот
Модели на структура на дадни

Имитационни количествени системи за моделиране и анализ

Фигура 2 Пълен йерархичен бизнес модел на фирма
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За по-точно прогнозиране на дейността, е необходимо количествено допълване на моделите с
имитационни модели, модели на финансов анализ,
матрични модели и други средства за компютърна
поддръжка на решенията и стратегическото
планиране.
Съотношението между количествените и качествени модели зависи изключително много от
това, че програмите за поддръжка на бизнеса могат да варират с обемите и цените на продукцията
и ресурсите, условията на изчисленията, размерите и начините за привличане и усвояване на финансови ресурси. Ако всички проиграни варианти са
незадоволителни и трябва да се приеме решение
за радикални промени в бизнеса, в тези случаи е
необходимо да се обърнем към качествените модели за поддръжка на стратегическите решения.
Използуването на сравнително прости инструменти за бизнес моделиране, формиращи горното равнище на корпоративната информационна
система позволява да се създаде пълноценен контур за стратегическо управление на предприятието,
при които цената на допусканите грешки е найвисока.
За да се приведе фирмата от едно състояние
в друго трябва да се зададе някаква система от
координати, в която да се опише началното и крайно състояние, както да се зададе и управлението
на движението между тях. Формалното описание
на структурите във вид на йерархично подредени
организационни звена и закрепените към тях функции и отношения дава възможност за използуване на специалните програмни средства за организационно проектиране (преструктуриране) програми от класа orgware. По такъв начин програмите
от класа на orgware позволяват изключително просто да се осъществи първата и най-важна стъпка за
изграждане на подробно структурно описание, изградено по йерархията на управление, изпълнението на функциите и насочено към постигане на определена цел.
Онтологичният подход е свързан с формални
явни описания на термини от предметна област и
техните отношения. В много дисциплини понастоящем се разработват стандартни онтологии, за съвместно използуване от експертите в дадена предметна област на анотирана информация в нея.
Например програмата на ООН по развитието (the
United Nations Development Program) и компанията Dun & Bradstreetе е насочена към разработване на онтология за терминологията за стоки и
услуги.
Онтологията определя общия речник необходим за съвместно използуване на информацията в
дадена предметна област. Тя включва машинно-
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интерпретируеми формулировки на основните понятия в предметната област
Необходимостта от онтологични разработки
възниква поради:
- необходимостта от съвместно използуване
от специалистите или програмните агенти на общо разбиране на структурата на информацията;
- необходимостта за създаване на възможност
за повторно използуване на знанията в дадена предметна област;
- за да се направят допусканията в дадена
предметна област явни;
- за отделяне на знанията в оперативната област от оперативните знания;
- за анализ на знанията в предметната област.
Ако информация за моделиране на бизнес процесите се съдържа в няколко уеб-сайта и те използуват и публикуват съвместно базова онтология на
термините, то компютърните агенти могат да извличат информацията от тези различни сайтове и
да я натрупват и използуват за отговори на
ползувателите, или като входни данни за други
приложения.
Създаването на явни допускания в предметната област, лежащи в основата на реализацията,
дава възможност лесно да се променят тези допускания при промяна на знанията за дадената
предметна област.
Отделянето на знанията на предметната област от оперативните знания, като общо приложение на онтологията дава възможност примерно да
се опише задачата за конфигуриране на даден продукт от неговите компоненти в съответствие с неговата спецификация и да се внедри програма, която да направи тази конфигурация независима от
продукта и неговите компоненти. В последствие може да се разработи онтология на компонентите и
характеристиките.
Анализ на знанията в предметната област е
възможен само при наличие на декларативна спецификация на термините. Формалният анализ е
ценен, както при повторно използуване на съществуващите онтологии, така и при тяхното разширяване.
Понастоящем съществуват редица разработки за приложение на онтологичния подход, като
Protege-2000, Ontolingua 1997 [6\ Chimaera 2000
[7] и др. за създаване на структурирани речници и
семантична мрежа на унифициран език в дадена
предметна област.
В областта на моделирането и управлението
на бизнес процесите има разработени редица методи, като реинженеринг на бизнес процесите, бенчмаркинг за определяне на конкурентната стратегия и тактика на фирмата, приложение на съвре-
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менните информационни технологии (ERP-системи)
и редица други.
В литературата по изкуствен интелект липсва
единно определение за онтологията. При моделирането и управлението на бизнес процесите в дадена предметна област, като химическите и металургичните производства няма конкретни разработки
свързани с формално описание на понятията
(класовете) в предметната област, техните свойства (слотове), ограничения наложени на слотовете
(фацети) и др.
Като обект за внедряване на съвременните информационно-управляващи системи химическите
и металургическите производства наред с общите
черти валидни при моделирането на бизнес процесите имат и редица специфични, черти които дават
отражение върху подхода и методите за тяхното
моделиране. Това налага използуването на единен
подход при адаптирането на известните или разработвани системи, какъвто се явява онтологичния
подход. Чрез него трябва да се постигне единство
между сходството и различието на бизнес процесите в разглежданите производства и останалата
част на външната среда, така и вътре между различните производства, както и вариантите за едно
и също производство разглеждано в статичен или
динамичен аспект.
Управлението на бизнес-процесите в химическите и металургичните производства, при новата
конкурентна среда (присъединяването на страната
към ЕС), както и необходимостта от създаване на
структурирана база от знания в тази област налага
разработването на методика базираща се на онтологичния подход.
Необходимо е да се създаде и експериментира “Методика за разработване на онтологично
ориентирани системи за моделиране и управление
на бизнес процеси в химическите и металургичните производства” с цел установяване на тяхното устойчиво развитие. Тази цел може да се реализира
посредством изпълнението на следните задачи:
- изследване и обобщаване на основните концепции и модели на приложение на онтологичния
подход;
- определяне на класовете в определената
предметна област;
- разполагане на класовете в таксономична
йерархия;
- определяне на слотовете и описание на тези
слотове.
Приложението на онтологичния подход в управлението на химическите и металургичните производства трябва да отчита две техни особености,
а именно преобладаването на непрекъсваеми производствени процеси , дълъг жизнен цикъл за про-

дуктите и сравнително по-къс за технологиите, както и необходимостта от обвързване на функционалните стратегии при стратегическото управление и
особено тези свързани с опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие на
фирмите.
В резултат на направените научно -методически проучвания и научно-приложни разработки,
на базата на разработена методика и нейното тестване ще се създаде стандартизирана структурирана семантична мрежа на база знания в областта
на моделирането и управлението на бизнес
процесите. Резултатите ще се отнасят към следните научни области и направления на изследване:
- развитие на методите на онтологията и тяхното приложение в индустриални системи;
- оценка на приложимостта на методите и механизмите за конкретни обекти на химическите и
металургичните производства;
- интегриране на знанията свързани с методите за моделиране и управление на бизнес
процесите;
- разработване на методика на база онтологичния подход и определяне на нейната пригодност
по отношение на дадената предметна област.
Резултатите подобна разработката имат теоретична и практическа насоченост в областта на
използването на съвременните методи за управление на бизнес процесите, развитие на теорията в
тази област и конкретното й приложение към реални обекти на икономиката. Това е от изключителна
важност за бизнес процесите при икономика, която е в преход.
Създаването на методика би могло да има
мултиплициращ ефект чрез нейното внедряване за
управление на бизнес процесите в предприятия на
химическата, металургичната промишленост, биотехнологията и др.
Разработката може да има пряк икономически ефект от подобряването и рационализацията на
бизнес процесите в стопанските организации.
Заключение
Моделирането на бизнес процесите е съвременен подход при формиране на съвременните системи за управление на базата на управленски стандарти. За да може да реши задачите
пред него, то трябва да се базира на унифицирана класификация в предметната област реализирана чрез онтологичния подход.
Прилагането на онтологичния подход при моделирането и управлението на бизнес процесите в
химичните и металургичните производства ще осигури съвместно използуване от специалистите или
програмните агенти на общо разбиране на структурата на информацията, създаване на възможност
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за повторно използуване на знанията в дадена предметна област и да се направят допусканията в дадена предметна област явни, както и отделяне и
анализ на знанията в оперативната област от оперативните знания.
Разработването на онтологично ориентирани
системи за моделиране на бизнес процесите в дадена предметна област създава реалната основа
за прилагане на управленските стандарти при проектирането на съвременните корпоративни информационни системи за управление.
Това ще създаде реалната основа за разработване на стратегия и тактика на стопанските системи осигуряващи им устойчиво развитие в новата
динамична среда.
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ABSTRACT
The management of the business processes in chemical and metallurgical production in circumstances of competitive environment (the integration of the country with EC), as well as the necessity of creating structural basis of
knowledge in this field, define the developing of methods based on the ontology approach.
This method is connected with making formal descriptions of terms from given field and their relations.
Separating the knowledge that belongs to the objective area from the operative knowledge like a common application of the Ontology gives a possibility of describing the task for the configuration of given product from its components in accordance with his specification and makes possible the implementation of a program which will make this
configuration independent from the product and its components. Subsequently it will be possible to develop Ontology
of the components and the characteristics.
Applying the ontological approach will ensure combined using by the specialists or the program agents of common understanding of the structure of information, ability for repetitive using of the knowledge in a particular field and
making the predictions in given objective area evident as well as separating the knowledge in the operative area from
the operative knowledge.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА
Славчо Соколовски
Лесотехнически университет – София
Освен традиционните машиностроителни материали /черни и цветни метали и техните сплави/ в промишлеността могат с успех да се използват и някои неметални материали, като пластмасите. В промишлеността
освен пластмасите могат да се използват и някои дървесни материали, като слоестата дървесина, дървеснополимерния материал и пресованата дървесина. Тези материали намират приложение в машиностроенето,
електротехниката, корабостроенето, като конструкционен, антифрикционен и изолационен материал.
Използването на дървесни материали в конструкциите на машините може да се разглежда като процес на
усъвършенстване на новата техника и намаляване на разходите за изработването им. Освен при новите машини,
тези материали могат да се използват при ремонта на машините и съоръженията, при замяната на бързо износващите се детайли в триещите се възли.
Техническата ефективност от използването на дървесни материали е в намаляването на шума при работата
на машините, както и тяхната маса. Намаляване масата на въртящите се части води до на намаляване на енергията за тяхното задвижване.
Икономическата ефективност от използването на дървесни материали е в замяната на скъпите и дефицитни
материали, като бронз, бабит, текстолит и др. Доказано е, че с 1 тон дървесни материали се заменят 3 тона
бронз. Бронзът е 5 - 10 пъти по-скъп в сравнение с дървесните материали.
С използването на дървесно-полимерен материал се решават и въпросите с комплексно оползотворяване
на дървесната суровина.
Ключови думи: икономическа ефективност, дървесни пластици, слоеста дървесина, дървесно-полимерен
материал, пресована дървесина, малкоотпадни технологии, дървесни отпадъци
Key words: economic efficiency, wood composites, laminated wood, wood-polymer material, pressed wood,
reduced waste technologies, wood wastes

Увод
Дървесината е един от основните материали,
използвани в бита на човека и в народното стопанство. Понастоящем тя е ценна суровина за изработване на мебели за обзавеждане на жилищни
и обществени сгради, строителни материали, дървени опаковки, траверси, хартия и др. През последните десетилетия потреблението на дървесина в световен мащаб непрекъснато нараства и трябва да
се помисли за нейното ефективно и рационално
използване. Един от начините за икономия на дървесина е свързано с повишаване на количествените добиви, т. е. рандеманите при нейното добиване,
обработване и преработване. Друг начин за рационално използване на дървесната суровина е максималното оползотворяване на дървесните отпадъци във всички фази на нейното обработване и
преработване. Трети начин е чрез повишаване на
техническите свойства на нискокачествената
дървесина.
Нейното широко използване се обуславя от
лекотата при нейното обработване, малката топлопроводност и температуропроводност, малката
плътност при високите механични свойства. В много
случай коефициентът на качеството при дървесината е по-голям в сравнение с този на металите.
Коефициентът на качеството е отношението на показателите на механичните свойства към плът-

ността. При някои дървесни материали коефициентът на качеството е около 2 пъти по-голям в сравнение с черните метали и е близък с този при медните и алуминиевите сплави [10].
Цел на настоящата статия е да помогне на
промишлените предприятия и конструкторските бюра успешно да решават въпросите за икономия на
черни и цветни метали и техните сплави с използването на антифрикционни и конструктивни материали на дървесна основа.
Начини за повишаване на техническите
свойства на дървесината
Дървесината, като машиностроителен материал има някои съществени недостатъци. Поради
анизотропния си строеж има различни физико-механични свойства спрямо направлението на дървесните влакна. Също така променя размерите и
формата си под въздействието на влагата. За да
се получат изделия от дървесина с малки анизотропност и формоустойчивост под въздействие на
влагата се прилагат различни начини за повишаване на техническите й свойства. Единият от начините е да се направи на фурнир, който да се олепили
и да се слепи с перпендикулярно разположение на
дървесните влакна, при което се намалява влиянието на анизотропността на получения материал [10,
11]. Друг начин да се повишат техническите свойс-
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тва на дървесината е чрез пресоване, като предварително се пластифицира. Наличието на голямо количество пори и проводящи съдове в структурата
на дървесината стои в основата на пресоването й.
Под въздействието на налягането дървесината се
уплътнява като се намалява разстоянието между
клетките и се намалява обема на клетките вследствие приплъзването на една спрямо друга. Това може да стане при повишена температура на
дървесината, при което се увеличава молекулната
подвижност на елементите без да се нарушат молекулните сили, повишава се пластичността на
дървесината, намалява се силата необходима за
спресоване и се намалява възможността от разкъсване и разслояване на влакната. Втори важен
фактор за надеждно пресоване е нейната влажност.
Колкото влажността е по-висока, толкова пресоването е по-успешно. Това се постига чрез предварително пропарване и нагряване до температура 85 95 °С. Сухата дървесина може да се пластифицира като се пропие в загрято до 140 - 160 °С машинно масло [10].
Качествата на дървесината могат да бъдат подобрени с пропиване с химикали. Същността на
този метод се състой в това, че преди уплътняването дървесината се обработва с амоняк. Амонякът
реагира с компонентите на дървесината /преди
всичко с хемицелулозата и лигнина/, повишава
нейната пластичност и се намалява съпротивителната сила срещу механично уплътняване [10].
От гледна точка за подобряване на хидрофобните, биоустойчивите, електрическите и други
свойства на дървесината особен интерес представлява пропиването й със разтвори от синтетични фенолформалдехидна смоли преди пиезотермичното й обработване. Същността на химическото въздействие се заключава в това, че смолата влиза и
запълва капилярите на дървесината и в процеса на
пиезотермичното обработване се превръща в неразтворимо състояние. Втвърдената смола възпрепятства проникването на водата в дървесината.
Освен това смолата влиза в химична връзка с хигроскопичните вещества на стените на клетките.
За получаване на материал със самосмазващи свойства е необходимо фурнирът преди пиезотермичното му обработване да се пропие с минерални масла [7, 10, 11].
Ново направление е получаването на плочи и
изделия от раздробена дървесина. Тази идея е дошла от стремежа да се оползотворят отпадъците, получени от машинното обработване на дървесината.
Всички тези материали на дървесна основа са известни под названието “дървесни пластици” [2, 3,
4, 8]. Използването на дървесните пластици в конструкциите на машините може да се разглежда
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като процес на усъвършенствуване на новата
техника. Икономическият ефект от използването на
дървесните пластици се определя по пътя на сравнителен икономически анализ от стойността и натуралните показатели на проектираната конструкция с най-добрите съществуващи образци на съществуващите машини. При оценката на икономическия ефект трябва да се има предвид не само
ефекта, получен при производството на машините,
но и след това при тяхната експлоатация [1].
При конструиране на изделия от дървесните
пластици е необходимо да се знаят физико-механичните им свойства /якост на натиск, якост на
огъване, съпротивление на удар, твърдост и др./,
както и хидрофобните свойства: водо, влаго поглъщането и набъбването. Конструкторите и
механиците, при избора на материал за даден
детайл, предварително изучават, сравняват и анализират физико-механичните и експлоатационните свойства и икономическите показатели на избраните материали, като определят областта на използване и особеностите при конструирането им.
Трябва да се има предвид, че най-голямо набъбване има в направлението на пресоване, а най малко
- в направление по дължина на влакната. За трансформаторите е необходима устойчивост в трансформаторно масло и добри изолационни
показатели. За лагерен материал трябва да притежава добри антифрикционни свойства, които се
характеризират с нисък коефициент на триене, голяма работоспособност и висока износоустойчивост. Минимален коефициент на триене имат лагери от дървесни пластици при смазване с вода,
по-голям е при смазване с масло и най-голям при
смазване с грес. Дървесните пластици имат малка топлопроводност и това оказва съществено влияние на конструкцията на плъзгащия лагер, ето защо дължината не трябва да се прави по-голяма от
диаметъра му и да се търсят начини за увеличаване на топлопроводността. От познатите дървесни
пластици в промишлеността, като антифрикционен
и конструкционен материал се използват слоеста
дървесина /СД/, дървесно-полимерен материал /
ДПМ/ и пресованата дървесина /ПД/.
Изходни суровини за производство на дървесните пластици за промишлеността
За изработването на СД най-подходяща е буковата или тополовата дървесина и за слепване фенолформалдехидната смола /ФФС/. ДПМ се получава от раздробена дървесина, най-често ниско
качествена, маломерна или дървесните отпадъци
от дърворезното и шперплатното производство и
за слепване /ФФС/. За получаване ПД се използват части от дъски, греди или кръгли детайли от
букова, тополова или иглолистна дървесина.
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Така при добива и обработването на дървесина освен основните производства се получават и
различни видове отпадъци. Ето защо, важна насока за ефективно използване на дървесната суровина е намаляването на относителния дял на дървесните отпадъци и най - рационалното им оползотворяване като вторична промишлена суровина. Това
може да се постигне чрез създаване и въвеждане в
експлоатация на малко отпадни технологии или на
технологии за производство на изделия от отпадъчни материали, получени при обработване на
дървесината. На всяко дървообработващо производство са свойствени свои собствени отпадъци както по вид, така и по количество. Отпадъците в дървообработващо производство по структура се подразделят на едри и насипни. Ерите отпадъци са
около 60 %, а насипните – 40 % от всичките. В
дърворезното производство при получаване на дървени фасонирани материали отпадъците са 28 46 %, при производството на шперплат – 52 - 62
%. Същите в необработен вид се използват главно
за енергийни нужди, но могат да се оползотворят
като вторична технологична суровина за производство на ДПМ [2, 3, 4, 8].
Слоеста дървесина
Слоестата дървесина /СД/ представлява композиционен материал, състоящ се от дървесина във
вид на фурнир и свързващо вещество, най-често
смола. Свойствата на слоестата дървесина зависят от свойствата на изходния материал–фурнира
получен при развиване на дървесината, свързващото вещество и технологичния режим на пресоване. По отделното запознаване със свойствата на
фурнира и на свързващото вещество, позволява да
се определи оптималният режим на пресоване.
Основна суровина е буковата и по-рядко тополовата и иглолистната дървесина. Фурнирът е с дебелина 0,6 - 0,8 mm и широчина и дължина според
размерите на плотовете на пресата. Според предназначението на слоестата дървесина бива за
мебели, за електротехниката, за строителството и
за изработване на части за машините. Режимът на
пресоване е различен и зависи от предназначението. При слоестата дървесина която се използва
като конструкционен и антифрикционен материал
налягането и продължителността на пресоване са
значително по-големи.
СД като материал на дървесна основа има
много добри физико-механични качества. Намира
приложение в много отрасли на промишлеността в
качеството на конструкционен, антифрикционен и
електроизолационен материал, в това число в
машиностроенето, авиацията, електротехниката,
корабостроенето и леката промишленост. Тя ус-

пешно замества черни и цветни метали, текстолит,
дефицитни твърди дървесни видове /дъб, габър и
др./. Практически неограничено се явява използването на СД в качеството си на антифрикционен материал за плъзгащи лагери и то при смазване с
вода.
В някои по-особени случай на експлоатация
се налага да се произведат специална СД. Такава
е за корабите, като на 5 фурнирни листа се слага
1 слой плат насмолен със същата смола. Полученият материал има минимален коефициент на триене при триене по бронз. Обикновено върху стоманената шийка се слага тънкостенна бронзова
втулка. За да се намали водопоглъщането в този
пластик се вкарва по-голямо количество смола и
фурнира се пропива цялостно [11].
СД за трансформаторостроенето, като заместител на текстолита и гетинакса се прави от подебел фурнир с дебелина 1 – 1,5 mm за да поема
по-голямо количество масло. За да се получи материал с добри електрически свойства фурнирът
се суши допълнително, при което се получава материал с намалена влажност. За предпочитане е
като свързващо вещество да се използва меламинформалдехидна смола или ФФС [9, 10, 11].
Армирана СД за зъбни колела и други детайли работещи при ниски температури, в среди с
инертни газове, агресивна среда и вода. Този материал трябва да бъде с увеличени физико-механичните показатели и да може да работи без мазане в качеството на лагерен материал. В качеството
на армиращи елементи на СД се използват различни листови материали: памучни тъкани, стъклени нишки, хартия с дълги влакна, метални мрежи и др. [5, 11].
Съвременното машиностроене предявява повишени изисквания към антифрикционните материали. Промишлеността изисква леки материали,
способни да работят без смазване, при големи
натоварвания, в условия при високи и ниски температури, в агресивни среди и т. н. Криогенната
/хладилната/ техника се нуждае от антифрикционните и конструкционни материали / за плъзгащи
лагери и зъбни колела/, които могат да работят без
мазане в редукторите на газовите хладилни
машини, в сухи инертни среди и др. Тези материали трябва да имат високи якостни показатели и
износоустойчивост. Създаването на нови самосмазващи се материали е възможно чрез внасяне на
антифрикционни добавки в структурата на СД.
Такива добавки са машинно масло, графит, молибденов бисулфит, флуоропласт и др. Те могат
да бъдат сложени в свързващото вещество или да
се пропият във фурнира. Себестойността на СД може да се намали чрез използването на по-дебел
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фурнир 1,0 - 1,5 mm. Изработените детайли от такава СД могат да работят в сухи помещения. За
работа във влажна среда е необходимо по-дебелите фурнири да се пропият дълбоко със смола. Това
може да стане в автоклав, като първо се създаде
вакуум, а след това налягане. Подобряване на хидрофобните свойства може да стане също като се
държат готовите изделия в загрято масло до температура 50 °С в продължение на 1 до 3 денонощия.
СД може да се организира в заводите където
има машини за развиване на фурнир и там където
има преси за слоеста дървесина и шперплат.
СД

Перспективни направления на развитието на

Важни достойнства СД, от една страна се явява сравнително евтината практически неограничена суровина за нейното производство, а от другавъзможност пълноценно да се заменят много дефицитни материали с антифрикционно, конструктивно и електротехническо предназначение, в това
число такива като бронз, бабит, текстолит, алуминиеви сплави, стомана и др. Използването на СД
способства да се реши важна народностопанска
задача за снижаване материалоемкостта и енергоемкостта на съвременните технологии. Това предполага да създаде мощно пресово оборудване в
цеховете за производство на СД. За намаляване
себестойността на произвежданата продукция и намаляване на ръчните операции е необходимо да
се механизират и автоматизират най-напред нареждането на пакетите и самото пресоване. Перспективно направление за усъвършенстване на технологията за производство на ДСП е използването на
перфориран фурнир, при което се отстранява недостатъка от разслояване при механичното обработване машинните детайли /при струговане и
фрезоване/. В процеса на пресоване на пакета смолата под налягане прониква в образуваните отвори,
при което се образуват непрекъснати връзки от
смолата приличащи на “лепилни гвоздей”.
Икономическият ефект от използването на
СД в промишленост
- Като антифрикционен и конструктивен
материал. Икономическият ефект от използването
на СД като заместител на бронза за лагерни втулки и черупки се получава от: масата на втулките от
СД е 8 пъти по-малка от тази на бронзовите; стойността на СД е 2,5 пъти по-малка от тази на
бронзовите; себестойността на разходите за изработване на 1 изделие от СД е 2 пъти по-малка от
тази на бронзовите; икономия на 3 тона бронз за 1
тон СД [1, 11].
- Като електроизолационен материал. Икономическият ефект от използването на СД като за-

325

местител на текстолита и гетинакса в електрическите машини и апарати, позволява да се икономисат около 6000 квадратни метра плат и около 250
kg ФФС необходими за производството на текстолита и голямо количество качествена хартия за производството на гетинакса [10].
- Като антикорозионен материал. Икономическият ефект от използването на СД като заместител на черни и цветни метали при ремонт на оборудването в химическата промишленост се получава от замяната на фланци и втулки за плъзгащи
лагери при което се икономисват 6 тона стомана и
бронз с 1 тон СД [11].
От използването на 1 тон СД се заместват 8 10 тона цветни метали, намаляват се трудовите
разходи, следствие на което се намалява себестойността на изделията. Използването на СД за изработването на детайли и възли позволява да се
намали 6 - 7 пъти масата им и тази на машината,
шума при работата, продължителността на работа
на бързо износващите се детайли и др. Също така
се намаляват и разходите за тяхното изработване.
Намаляване масата на въртящите се части води
до на намаляване на енергията за тяхното задвижване.
Дървесно-полимерен материал
Ежегодно в света се преработват милиарди кубични метри дървесина, а нуждата от нея непрекъснато расте. Ограничената възможност за възпроизводство на горските ресурси и голямото количество отпадъци, които се получават при нейната
преработка /до 70% от добитата дървесина/ я превръща в дефицитна суровина [3, 4].
Въпросът с комплексното използване на дървесината се свързва с целесъобразното оползотворяване на дървесните отпадъци. Част от дървесните отпадъци се получават във вид на раздробена
дървесина – дървесен прах, стърготини и стружки.
Те се явяват като обременителен баласт за производството и освобождаването от тях е проблем. У
нас тези отпадъци се изгарят предимно в котлите
на съответното предприятие или извън населените
места, което е съвсем нецелесъобразно за нашата страна в която дървесината се смята за дефицитна суровина.
В редица страни като Русия, Швеция, Финландия, САЩ и др.се разработват различни технологии,
в които дървесните стърготини и стружки са изходни суровини за получаване на разнообразна
продукция. Перспективен клон от това направление
е използването на технологии за производство на
ДПМ във вид на плочи, изделия или отделни детайли,
който намират приложение в машиностроенето,
строителството, мебелите и др. Раздробената на
частици дървесина се оказа по-пластична, с по-доб-
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ра формоваемост, което дава възможност посредством съвременните технологии и оборудване за
слепване да се произвежда голямо разнообразие
от плоскопресовани и пресовоформовани изделия.
Идеята за производство на пресовани изделия от
раздробена дървесина е дошла от стремежа да се
оползотворят отпадъците от машинното обработване на дървесината. Това е един от прогресивните и икономически обосновани методи за преработване на дървесните отпадъци със свързващи
вещества, които чрез обемно горещо пресуване се
превръщат в готови полуфабрикати или изделия със
сложна конфигурация. Формирането на изделия се
извършва в пресформи и специализирани хидравлични преси. Като дървесен пълнител се използва
раздробена отпадъчна дървесина. В качеството на
свързващи вещества може да се използват полимерообразуващи вещества, олигомери и полимери.
Широко приложение намират термореактивните
олигомери като фенол-, карбамид-, меламин формалдехидните смоли и техните модификации.
Материалите и изделията от раздробена дървесина спадат към групата на композитите от дървесина и в зависимост от естеството на матрицата се
разделят на 3 подгрупи: без използване на свързващи вещества, със синтетични свързващи вещества, с неорганични свързващи вещества. Композитите от раздробена дървесина без свързващи вещества са известни под наименованието “пиезотермопластици”. Те се получават предимно от лигноцелулозни материали, които при високо налягане и температура в херметическа пресформа се
превръщат в здрав монолитен материал.
Дървесно–полимерен материал /ДПМ/ се получава от пропита със синтетични смоли раздробена дървесина, която след това се пресова при
високо налягане и температура в пресформи за получаване на готови детайли. По този начин се получат втулки за плъзгащи лагери, ролки, ремъчни
шайби, ръкохватки и др.
Раздробената дървесина е основната част от
пресмасата и главно тя се получава от отпадъци
при обработването на дървесината. Тава са изрезките от масивната дървесина при кантоване и
окрайчване, фурнирните парчета при производството на фурнир, шперплат и слоести материали и
стърготините. Дървесните отпадъци с изключение
на стърготините се раздробяват допълнително на
тънки и дълги частици. До голяма степен от вида
на раздробената дървесина зависят свойствата на
готовите изделия. При използването на стърготините се получават изделия главно за бита и
строителството. По - добри свойства на ДПМ се
получават при използването на фурнирните
отпадъци, от които се изработват детайли за

машините, като лагерни втулки, ролки, шайби и др.
Причината е в по-добрите якостни показатели на
фурнирните частици в сравнение с тези на
стърготините. ДПМ от раздробен фурнир представлява композиционен материал, в състава на който влизат 70-80% фурнирни частици и 20-30% фенолформалдехидна смола. За по-добро уплътняване и олепиляване се добавят стърготини от
гатерни, циркулярни или банцигови машини [1, 2,
8, 10].
За подобряване на антифрикционните свойства в пресмасата се въвеждат графит, минерално
масло, флуоропласт, метални прахове /медни,
алуминиеви/ и др. Също така в пресмасата могат
да се въвеждат полиамид, поливинилхлорид, каучук
и др., които повишават както водопоглъщането, така и диелектричните свойства. По такъв начин след
като се установи влиянието на основните фактори
/ изходна суровина, свързващо вещество и параметрите на пресоване/ с помощта на добавки могат да се получават различни материали с желани
свойства. Следователно, модифицирането на дървесната пресмаса се явява перспективно направление за развитие и усъвършенстване на технологията за производство на ДПМ [2, 3].
Използването на ДПМ като машиностроителен материал, трябва да се имат предвид някой негови особености, които го отличават от традиционните конструкционни материали, като металите.
Детайли изработени от ДПМ, благодарение на добрите антифрикционни свойства могат да се използват в различни отрасли на промишлеността като
пълноценни заместители на детайли от черни и
цветни метали в триещите възли на машините. При
конструирането на детайли от ДПМ e необходимо
да се отчете, че те в сравнение с металните имат
нисък модул на еластичност, ниска
топлопроводност, поемат вода и набъбват.
От ДПМ могат да се изработят следните типови групи детайли: Конструкционни - корпуси на
търкалящи лагери заедно с ролките за лентови
транспортьори, ролки за ролкови транспортьори, лагерни капачки и др. Корпуси от ДМП заменят чугун,
стомана, алуминий, металокерамика и др. Те са
с 3-4 пъти по-ниска трудоемкост, около 2,5 по-евтини и около 5 пъти по-леки. Тук по-големи са разходите за изработване на пресформата.
Довършителни работи няма, понеже изделието се
получава в готов вид. С 1 тон ДПМ се икономисват
около 8 тона черни метали [1, 2].
Антифрикционни – втулки и черупки за плъзгащи лагери. Втулките от ДПМ работят 1,5 до 2
пъти по-дълго в сравнение с чугунените и бронзовите и не отстъпват по експлоатационни характеристики на текстолитовите, но по цена са 8 - 10

Технико - икономическа ефективност от използването на ...

пъти по-евтини. С 1 тон ДПМ се икономисват около 8 тона бронз. Такива втулки се използват за изработване на плъзгащи лагери за прокатни станове.
Голям икономически ефект се получава от 2 - 3
пъти по-малкото износване на шийките на вала. Порядко се налага да се ремонтират или правят нови
валове, при експлоатацията им с лагери от ДПМ
[1, 2].
Детайли за предавки - зъбни и червячни колела, шайби, вариаторни дискове, спирачни
устройства. Зъбните колела се използват когато
трябва да са с малка маса, да са безшумни, да
имат високи демпфиращи свойства и могат да работят в агресивна среда. Намаляване масата на
въртящите се части позволява да се намали енергията за тяхното задвижване, а намаляването на
шума до подобряване условията на робота на работниците [1, 2].
Детайли от ДПМ за хидротехническо оборудване /помпи, турбини и др./, като заместители на
цветни метали в триещи възли. Детайлите от ДПМ
поглъщат ударите, бързо се сработват към триещата се повърхнина, полират я и обезпечават образуването на смазващ слой [1, 2].
Пресована дървесина
Пресованата дървесина /ПД/ представлява
дъски или цилиндри, уплътнени в процес на пиезотермично обработване. От нея могат да се изработват цели или съставни лагерни втулки, направляващи, палци за съединителите, венци на зъбни и
червячни колела, виброизолиращи подложки и др.
Тя може да се използва за изработване на детайли
подложени на триене вместо черни и цветни
метали. Такива детайли са внедрени в оборудването на нефтената промишленост, минната и металодобивната промишленост, циментената промишленост, подемно-транспортните устройства, в селското стопанство и др. Също така ПД се получава
от малоценни дървесни видове и се използва за
замяна на особено ценни дървесни видове /дъб, бук,
габър и др./ [1, 6,10].
Особено високи експлоатационни показатели
имат детайлите от ПД работещи в абразивна и агресивна среда. ПД се използва за паркет, мебелни
детайли, леярски модели, части на машините за
въгледобивната промишленост и др. Стабилизирана
ПД с напълнители се използва в машиностроенето,
електротехниката, селското стопанство, химическата, хранителната промишленост и др. за изработване на плъзгащи лагери, там където не могат да се използват търкалящи лагери, а именно в
абразивна среда и където е затруднено мазането.
За получаване на самосмазващ се антифрикционен
материал от ПД е необходимо да се пропият с
горещо масло при температура 110-130 °С .
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Икономическият ефект от внедряването на 1
тон ПД в триещи възли се получава от разликата в
цената на двата материала и от по-лесното изработване на детайлите от ПД. Тя е около 6 пъти поевтина от бронза, около 3 пъти по-евтина от черните метали и около 10 пъти по-евтина от текстолита.
Особено голям икономически ефект се получава
от по-малкото износване на шийките на осите и
валовете и по-рядкото им ремонтиране и сменяне
[10].
Перспективи за технико-икономическо развитие
Най-перспективно е да се организира производството на дървесни пластици в дървообработващите предприятия, там където се преработва голямо количество дървесина и има голямо количество отпадъци. Това са малките и средни предприятия. Политиката за насърчаване развитието на
малки и средни предприятия е характерна за страните от Европейския съюз, тъй като те осигуряват
70% от работните места. Ето защо такива дейности са обект на различни преференции, с което се
цели да се улеснят първите стъпки в новото начинание и трайната им закрила на пазара. Необходимо е да се постави задача пред дървообработващата промишленост и машиностроенето да организират производство на дървесни пластици, като заместители на цветни и черни метали за пълно
задоволяване нуждата на машиностроенето и ремонтното дело в промишлеността, строителството
и селското стопанство.
Заключение
Голям източник за икономия на цветни и черни метали за изработване на детайли подложени
на триене – плъзгащи лагери, зъбни колела и др.
се явяват дървесните пластици: слоестата дървесината, дървесно–полимерния материал и пресованата дървесина.
Приведените по-горе данни съвсем не изчерпват възможностите, а по-скоро показват неограничените възможности за прилагане на дървесните пластици във всички клонове на промишлеността и техниката. Ако все още се появява известна
сдържаност за тяхното приложение като антифрикционен и конструктивен материал, то е, защото те
не са получили техническа известност и не се познават добре техническите им качества.
Ефективността от приложението на дървесните пластици произтича не само от добрите физикомеханични, антифрикционни и диелектрични
свойства, но и от ниската себестойност в сравнение с традиционните материали, на които те са равностоен заместител, като медни и алуминиеви
сплави, текстолит, гетинакс и др. Стойността на
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дървесните пластици е 5 - 10 пъти по-малка в сравнение с тази на текстолита и бронза. При това изработените детайли от дървесни пластици са 5 - 6
пъти по-леки от металните.
Една от реформите, която правителствата могат да извършват, е да подпомагат добивните и производствените структури при пълен затворен цикъл на употреба на дървесната суровина. По такъв
начин ще се намали дърводобива, а нуждите от дървесина ще бъдат задоволени, след като се оползотворят напълно отпадъците. По-голямата рентабилност на горската промишленост ще позволи
да се насочат голяма част от финансите за устойчиво стопанисване на горите. Разширяването на
дейностите на дървообработващите предприятия
ще доведе до максималното изместване на горската промишленост в екологично устойчива посока,
като същевременно с това се създават работни
места и се постига плавен икономичен ръст.
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TECHNICAL - ECONOMICAL EFFICIENCY OF THE USE OF WOOD
MATERIALS IN INDUSTRY
Slavcho Sokolovski
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Besides the traditional engineering materials (ferrous and non-ferrous metals and their alloys), some non-metal
materials like plastics could be successfully used in industry. Besides the plastics, some wood materials could be used
in industry like the laminated wood, wood-polymer material and pressed wood. These materials are applied in the
engineering, electrical engineering, and ship building as construction, antifriction and isolation material.
The use of wood materials in the constructions of the machines can be accepted as a process of improvement of
the new technique and decreasing of the costs for manufacturing. Besides the new machines, these materials can be
used for the reparation of the machines and equipment, for the replacement of the quickly worn out details in the
rubbing meetings.
The technical efficiency of the use of wood materials is in the decreasing of the noise during the work of the
machines, as well as their mass. The decreasing of the weight of the rotating parts brings to decreasing of the energy
for their motion.
The economic efficiency of the use of wood materials is in the replacement of valuable and deficit materials like
bronze, babbit, textolit, etc. It is proved that 1 t of wood materials replaces 3 t of bronze. The bronze is 5 - 10 times
more expensive than the wood materials.
The use of wood-and-polymer materials solves the problems with the complex utilization of the wood raw
material.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОРПУСНА МЕБЕЛ В БЪЛГАРИЯ ДНЕС И ФАКТОРИ ОБУСЛАВЯЩИ
СПЕЦИФИКАТА ИМ
Марина Младенова
Лесотехнически университет - София
В представеният доклад се разглеждат състоянието на предприятията за производство на корпусна мебел в
България днес и се обобщават се факторите обуславящи спецификата им.
Целта на доклада е да се направи “моментна снимка” на състоянието на предприятията за производство на
корпусна мебел в България и причините за него, както и заключения за актуалните проблеми в сектора, с цел понататъшно търсене на ефективни решения.
Да се изработи красива и удобна мебел, отличаваща се с уникалността си, е голямо изкуство, да се произведе серийно е просто наука.
Ключови думи: корпусна мебел, производствен процес, управление, ефективност
Key words: furniture, production process, management, effectiveness

Въведение
Българската промишленост за производство
на корпусна мебел е напълно приватизирана. В резултат на изменението на формата на собственост
производството на бившите крупни мебелни комбинати бе реструктурирано, голяма част от него
“раздробено” на сравнително малки предприятия.
Освен това за последните 10 години се появиха
много нови мебелни фирми. По своя мащаб пре-

обладаващата част от тях се отнасят към микро и
малките предприятия.
В новата дефиниция на ЕС за малки и средни
предприятия се премахва критерият независимост
и се въвеждат прагови стойности за годишен оборот и балансово число и за микропредприятията1 .
По този начин се разширява обхватът на МСП, които могат да бъдат обект на подпомагане по линия
на различните финансови инструменти на ЕС.

Таблица 1 Дефиниции за малки и средни предприятия, в сила за България и ЕС от 1 януари 2005 г.
Микро
предприятие

Критерии

Численост на персонала или

Средно
предприятие

BG

ЕU

BG

ЕU

BG

ЕU

< 10

< 10

< 50

< 50

< 250

< 250

≤2
млн. евро

<5
млн. лева

≤ 10
млн. евро

< 15
млн. лева

≤ 50
млн. евро

≤2
млн. евро

<1
млн. лева

≤ 10
млн. евро

<8
млн. лева

≤ 43
млн. евро

Не**

Да*

Не**

Да*

Не**

Годишен оборот

Общо балансово число***
Независимост

Малко
предприятие

Не**

* Не повече от 25 на сто от капитала или от правото на глас може да се притежава от едно или повече
предприятия, които не са малки или средни.
** Липсва критерий за независимост на съответното предприятие.
*** В българската дефиниция за МСП този критерий е “Стойност на дълготрайните материални активи”, а
не “Балансова стойност на активите”. Може да се припомни, че между първо и второ четене в парламента тази
част от унификацията на дефинициите в България и в ЕС беше отложена, както по отношение и на финансовите
прагове.

1 Източник: http://www.evroportal.bg
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От табл.1 се вижда, че финансовите прагове
в България са значително по-ниски от тези в ЕС.
Тази специфика за България ще бъде елиминирана до началото на 2007 година, тъй като по преговорна глава “Малки и средни предприятия”, която
урежда въпросите на дефиницията за МСП, не са
договорени преходни периоди. Аргументите в полза на постепенното унифициране на българската с
европейската дефиниция са насочени главно към
това, че завишаването на финансовите прагове до
близки стойности с тези в ЕС би довело до създаване на повече стимули за големите предприятия в
България при участието им в различни програми
за стимулиране на конкурентоспособността или обществени поръчки.
Премахването на финансовите прагове в
България след 1 януари 2007 г., обаче поставя ново предизвикателство пред българските предпри-

ятията за производство на корпусна мебел (ПКМ)
– постигането на финансовите критерии за ЕС до
тогава.
Защо е необходимо да се види състоянието
днес именно на ПКМ в България?
• Корпусната мебел придружава и е необходимост на човека, през целия му жизнен път – от
раклата на бебешкото креватче, до ковчега (който
също е корпусна мебел), следователно има непрекъсната пазарна потребност;
• Съществуваща традиция на производството
на мебели в страната;
• Наличие на квалифицирани и опитни специалисти;
• Достатъчни мощности за покриване на потребностите на вътрешния пазар и осигуряване на
износ;

Таблица 2 Мебелната промишленост в България
Общ брой МП (НСИ)
Реално работещи
Микро и малки – до 50
Средни – до 250
Големи – над 250
Териториална концентрация
Сертифицирани по ISO
Ръст за периода 2001 - 2004 г.
Дял в БВП за 2001 г.
Дял в БВП за 2004 г.
Ръст на производството на мебели за 2004 г.
Второ място сред СЦИЕ (първа е Словакия с
41%)
Ръстът на износа на мебели (2001-2004 г.)
Основен пазар - страните от ЕС
Внос:
• Италия
• Полша
• Германия
Състоянието на конкуренцията в сектора

6569
3500
98%
1,5%
0,5%
• Троян,
• Велинград,
• Благоевград
25
50%
1,5%
4,5%
27%
30%
над 50% от износа
30%
17%
7%
•
•
•
•

производството на кухненски мебели (677 МП);
производство на офисни мебели (306 МП);
производство на столове и седалки (299 МП)

Успешно приватизирани бивши големи държавни
предприятия;
• Растящи новосъздадени малки и средни фирми;
Групи:
• Големи бивши и държавни предприятия и кооперации, при
които след приватизацията са настъпили сериозни проблеми;
• Микро, малки и средни фирми, без особено добри
перспективи за растеж.
Място на българската мебелна промишленост в Европа
По производство на мебели в СЦИЕ
Девето място
По реализиран износ за 2004 г.
Второ място
Източници: НСИ, БИК Капиталов пазар
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• Ръст в производството на мебели в последните години;
• Предпочитания към българските мебели от
страна на по-голямата част от клиентите на вътрешния пазар (поради доброто съотношение “качество – цена” на произвежданите мебели);
• Техническите и технологични промени извършени в някои мебелни фирми, съответстващи на
тези във европейски страни;
• Възможности за финансиране на фирмите
от мебелния сектор по линия на различни международни програми и проекти, интерес от страна на
чуждите инвеститори;
• Голям брой ПКМ, почти изцяло микро и
малки;

Състоянието на мебелната промишленост в
България
Състоянието ная мебелната промишленост в
България е показано обобщено в табл.2.
По данни на CBI (Centre for the Promotion of
Imports from developing countries) “продуктивността на труда в мебелната промишленост в България
е равна на около 10000 евро на един работещ, което е 12 пъти по-ниско от съответният среден показател в Германия”.
Мебелните предприятия не са готови за ЕС няма предприятие от мебелната промишленост в
България, което напълно да отговаря на изискванията, заложени в директивите на Европейския
съюз. Това сочат отчетените резултати от приключилия проект FACTS2 (Funiture Woodworking Industries Acquis Communautaire Transfer System), който имаше за цел да установи доколко българските
мебелни и дървообработващи компании са подготвени за присъединяването на страната към Евросъюза.3
Изискването изделията на българската дървообработваща и мебелна промишленост да имат
продуктов сертификат е една от основните пречки
пред износа за европейските пазари.4
Над сектора се стоварват с цялата си тежест
изискванията на европейското законодателство в
областта на условия и охрана на труда и опазване
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на околната среда. (Откроени са 22 директиви на
oбщността, имащи пряко отношение към производителите в този бранш). Става въпрос за стандарти,
отнасящи се до осветление и вентилация, изисквания към подовите настилки, височината на работните помещения, осигуряване на евакуационни
изходи, зони на безопасност и др. Прилагат се и
две други норми - техническите инструкции за предотвратяване на замърсяването на въздуха и за намаляване на шума. Към всичко това трябва да се
прибавят и изискванията за лични предпазни средства.
Какви са причините довели до това
състояние?
В НРБ имаше (до 1987 г., когато бяха обединени в шест области) тридесет окръга. По правилата на Плановата социалистическа икономика, и
за да се задоволяват непрекъснатите нужди на
жителите, във всеки окръг бе изграден поне по един
голям, за мащабите на страната, мебелен завод,
табл.3.
Таблица 3 По-големите мебелни заводи
в НРБ към 1987 г.
Име на завод
“Сава Ганчев”
“Добруджанска мебел”
“Липа” и ЛПК
“Старият дъб”
“Август Попов”
“Мебел”
“Тодор Кацаров”
“Република”
“Бдин”
“Дъб”
“23 декември”
“Москва”
“Напредък”
“Мебел”
“Н. Терзиев”
“Абаджиев”
“8ми конгрес”
“Независимост”
“Бреза”
“Гочо Иванов”

Град
Варна
Добрич
Силистра
Търговище
Шумен
Велико Търново
Ловеч
Плевен
Видин
Враца
София
София
Пловдив
Стара Загора
Хасково
Пазарджик
Ямбол
Габрово
Кърджали
Бургас

2 Проектът FACTS е проведен в девет страни от Централна и Източна Европа - България, Чехия, Естония,
Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия, сред общо 500 фирми от дървообработвателния и мебелния сектор.
3 Проектът е по BSP Program - програма в подкрепа на бизнеса, и е финансиран по ФАР. Екипът на
Европейската мебелна асоциация (UEA) съвместно с Браншовата камара на дървообработващата и мебелна
промишленост в България са провели технологични одити в над 40 български мебелни и дървообработващи
предприятия.
4 Причината е проста и засяга не само този сектор - няма акредитирана българска лаборатория, която
може да издава сертификати. Затова българските производители трябва да изпращат за изпитания в съответната
страна мостри от продукта, който ще бъде изнасян. “В зависимост от изделието изпитването на една мостра
струва около 30 000 евро”, уточнява Здравка Сафари, управител на “Визател”.
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Тези заводи, наред с нуждите на българския
пазар, бълваха продукция за огромния Съветски
пазар. Те се допълваха с по един два завода,
фабрики, цехове и ателиета от така наречената
“Местна промишленост”. При гарантиран пазар и
без особени усилия за сортиментно обновяване, следящо актуалните изисквания на времето, и осигурено суровинно обезпечаване - концесията в Коми
АССР, това бяха печеливши производствени предприятия с персонал от 100 до 500 човека и
оборудване, което в периода 1975-80 година, беше едно от най-модерните в Европа.
След настъпване на промените, в периода на
прехода, всичко това мина в историята, защото:
• Още преди краха на социализма, 10.XI.
1989г., се разпаднаха ДСО “Мебел”; ДСО “Дървопреработване” – осигуряващо суровините за ДСО
“Мебел” заедно с ВТО “Лесоимпекс” и ДСО
“Дограма”;
• “... в последните 10-12 г. Националният капитал бе източен и разрушен, а индустрията е като
счупено стъкло на автомобил – стотици хиляди
парченца, липса на хомогенност и технологична
обвързаност, което ни изхвърля извън стандартите
на Европейския съюз”5
По отношение на предмета на производство
съотношението на корпусната мебел към останалата бе 2:1 (днес то вече е и по-голямо). Нещо повече бяха изградени и функционираха два огромни
(за мащабите на България) специализирани за производство само на корпусна мебел заводи-близнаци в Червен бряг, в късните години на социализма
към ДСО “Перла”, и във Велинград. Казаното посочва доминиращата роля на производството на корпусна мебел.
След рухването на социалистическите заводи,
чиито капитал бе източен от РМД – тата, от една
страна се изпразни една огромна пазарна “ниша”
– така или иначе животът си продължава, неговите
нужди са непрекъснати и следователно необходимостта от производство на корпусна мебел
съществува, и от друга страна хората, които работеха в тези заводи и специалистите от всяко ниво
по производствената вертикала останаха без работа и ползвайки, всеки своята предприемчивост, започнаха да търсят място за реализация.
ПКМ

Предпоставки обуславящи развитието на

Две са основни предпоставки за развиване на
микро и малки ПКМ:
1. Пазарна необходимост – търсене;
2. Безработни специалисти в тази област.
5 Иван Пушкаров, Интервю 24 часа, 11.12.2004 г.

Екзистенционални са още два аспекта, които
също са съществени, като предпоставки, за развитие на това производство. И двете са свързани с
прогреса и новите технологии в световен мащаб, а
именно:
Първият е свързан с развитието на суровините за това производство: конверсията – масово навлизане на композитните материали от така наречените специални производства към производствата на стоки за бита в последните 25 години на 20
век – ПДЧ; ПДВ; НМ; МДФ и т.н. В последните модели (в световен мащаб) на корпусни мебели (с
изключение на стилната мебел, рустик мебел и градинската мебел) присъствието на натурална дървесина се свежда до някой и друг декоративен
елемент. Всичко останало са композитни плочести материали, чиято цена непрекъснато пада от една страна и чиято окончателна повърхностна обработка е все по-атрактивна, със съвременни материали и гъвкаво следяща модните тенденции. Почти
същите неща могат да се кажат и за свързващите
вещества (лепилата), които се развиват с бързината на бурното развитие на химията на полимерите.
Не може да не се спомене за неизброимото и следователно неописуемо разнообразие на функционалния и орнаментен обков за този вид мебели.;
Вторият е свързан с развитието на производственото оборудване - то не е спирало в света. На
пазара на това оборудване е съвсем обичайно вече предлагането на Дървообработващи центри –
многофункционални, многооперационни машини
работещи с около 50 вида различни режещи инструменти като една от тях замества цех за механична обработка с около 40-50 човека работници
за една смяна. Тя се обслужва от един или двама
висококвалифицирани оператори и струва около
250 000 евро.
Първата предпоставка, като достатъчно ясна
е без коментар.
Какво следва от втората? И защо тя трябва да
се приеме като основен стимул за развитието на
производството на корпусна мебел? Защото:
Корпусната мебел се изгражда от детайли и
агрегати от композитни плочести материали, които освен с окончателната си повърхностна обработка се характеризират с:
- семпла конфигурация, с почти винаги правилна геометрична форма;
- материал, който лесно се обработва, поради сравнително ниските си якостни показатели;
- дискретно производство на детайли с малка
собствена маса (прости подемно-транспортни машини и механизми);
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- елементарна логистика между операциите
по производството;
- материалите, които се използват, предполагат елиминирането на най-сериозният източник за
брак в производството – окончателната повърхностна обработка.
Какво остава при една добра (приемлива) конструктивна разработка? Необходимост от елементарна механична обработка, свеждаща се до:
1. Оформяне (разкрояване) на плочест материал с доминиращи праволинейни рязове;
2. Кантиране на оформените конструктивни
елементи (кантослепване);
3. Пробиване на присъединителни отвори (за
сглобяване и обков)
Всички тези обработки (като екзистенц минимум), могат да се изпълнят с елементарни машини – дори с механизирани ръчни инструменти.
Окомплектоващият обков е достъпен. Следователно, дори с оскъдни инвестиции, стартът за производство е възможен, което обяснява съществуването на толкова много предприятия за производство на корпусна мебел, че дори и в регистъра е
трудно да се изброят, защото всички производствени фирми занимаващи се с друг вид механична
обработка на други материали и суровини, записват като предмет на дейност и това производство.
Производството на корпусна мебел, поради
естеството си, предобуславя възможността за производство в широк диапазон по отношение на структурата на фирмите производителки – от манифактура до високо-технологично съвременно производство HiTech –ДОЦ.
Основните въпроси които стоят днес пред
ПКМ у нас са:
• “Стопяване” на тези 10-12 пъти по-ниска
производителност;
• Създаване на конкурентно производство на
корпусна мебел;
• Разкриване на вътрешните резерви за поефективно използване на ресурсите;
• Създаването на система от показатели за
икономическа оценка на ефективността на
производството.
Основния проблем на ПКМ у нас, е създаването на такава структура, която да повишава ефективността на производството, да обезпечава рационалното съчетаване на всички части на производствения процес, да осигурява поточност, непрекъснатост, ритмичност и повишаване на производителността на труда и като следствие – намаляване себестойността и повишаване качеството на изделията.
За преодоляване на този проблем би спомогнало разбирането от страна на предприемачите за:
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• Нуждата от специализация и концентрация
на технологичния процес;
• От замяната на морално остарялата техника с нова високопроизводителна и ефективна техника с помощта на преференциални целеви
кредити;
• Подобряване взаимодействие между научната и производствената сфери;
• Повишаване квалификацията на персонала
за пълноценното използване на новата техника;
• Възможностите на новите информационни
технологии за изпълнение и провеждане на организацията и управлението на производството.
В съвременния етап на развитие, повишаването на ефективността на производството се определя в голяма степен от прогреса в областта на
развитие на оръдията и предметите на труда, технологичните методи и нивото на организация на
производството.
Днешната динамична пазарна обстановка
изисква от предприемачите качествени промени в
структурата на основните производствени фондове,
технологичното оборудване, усъвършенстване на
производствената структура (концентрация, специализация, коопериране), внедряване на нови форми
на организация на труда и управление на производството, на базата на съвременните информационни технологии Ефективността и конкурентноспособността на производството в голяма степен зависят от използването на технологичните възможности на високопроизводителното оборудване. За
това интензификацията на производство трябва да
бъде в посока на усъвършенстване на съществуващите и овладяване на принципно нови технологични процеси.

Фактори обуславящи спецификата на ПКМ
Факторите определящи спецификата на ПКМ
могат да бъдат разделени на следните групи:
• Свойства на материала – относително (в
сравнение с метала напр.) ниски механични показатели, малко съпротивление при обработка (невисоки якостни показатели), съпроводено с високо
запрашаване. Това позволява по-високи скорости,
при рязане при по-малък разход на енергия. Винаги
пожароопасен, доста често и взривоопасен.
• Оборудване - използваните машини, сериозно замърсяващи околната акустична среда (min
80 dB по А), са високооборотни с открит режещ
инструмент. Това води до по-голяма опасност от
сериозни наранявания. Използваните машини са
специализирани, често многооперационни и със
системи за цифрово програмно управление. Това
води до изисквания за по-висока квалификация на
персонала, свързано с количественото му намаляване.
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• Производствена структура – преимуществено производството е ориентирано на поточен
принцип, характеризиращо се с използването на
големогабаритни материали. Работните места са
многооперационни
• Изделие – по-голяма част от изделията са
многодетайлни, с високи изисквания от страна на
потребителите. Това води до задължително спазването на технологична последователност и висока точност на изработка. Производството на тези
изделия е неразривно свързано с два проблема:
максимално използване на суровината и автоматизацията на производствения процес.
• Климат в работното помещение – висока
запрашеност, влажност, температура; наличие на
въздушно-газова смес с отчетлива токсичност и често канцерогенност на емисиите. Специфичните технологични процеси имат особени изисквания към
влажността на въздуха и температурата в помещенията и към режима на работа на аспирацията
и вентилацията, поради сериозни изисквания към
ограничаване на концентрацията на вредности.
• Фактори, влияещи на околната среда – висока пожаро- и взривоопасност, високо ниво на шума по крива А в резултат на работата на разкройващите и фрезовъчни машини.
• Транспорт – особени изисквания към транспортирането на готовата продукция – големи габарити, малко тегло, голям обем, лесно повреждане.
За процесите при производство на корпусна
мебел днес, са присъщи характеристиките:
• Нестабилност – т.е. нужда от почти постоянно привеждане на производствения процес в съответствие с динамично изменящите се потребности по отношение на форма, материали, окончателна повърхностна обработка, обков, аксесоари и
вграждане на HiTech изделия и технологии. Това
обуславя изискването за внимателен подбор на
асортимента, свързан с възможностите за специализация, гъвкавост и концентрация – предпоставки
за пускане на изделия в големи серии.
• Сложност – следствие от механизацията и
автоматизацията на производството, а също така
и от високите потребителски свойства и изисквания за качество и надеждност на изделията.
• Комплексност – висока степен на преплитане на отделни разнообразни материали и процеси,
водещо до изискване за растяща специализация и
разпределение на труда, за обезпечаване на
производството.

Заключение
В България са малко ПКМ, които имат потен-

циала да се конкурират с фирми от Западна Европа.
Нашите фирми имат нужда да подобрят мениджърските умения на своите ръководства, нуждаят се
от компютризирани системи за управление, от системи за управление на качеството, от маркетингова стратегия, за да знаят как точно да се позиционират на пазара.
ПКМ у нас са дребно и средно серийни, ориентирани към производство на уникални изделия и
бутик по индивидуални поръчки. За тях е важно: да
бъдат с гъвкави системи на производство, обезпечаващи технологичността на изделията и бързо трансформиране от серийно и попартидно производство към произвеждане на единични изделия; да проектират изделия удобни за разчленяване с възможност за многообразни комбинации (модулен принцип); да привличат потребителите към проектирането на изделията, в ранните стадии на проекта.
От тук произтича и необходимостта от нова концепция за производството, която да съответства на
диверсификацията на потребностите на продукти
от клиентите и която трябва да се базира на разбирането, че:
1. Всички фактори, които имат значение за управлението на предприятието трябва да бъдат
измерени, ако не може да се измери нещо, то не
може и да се управлява.
За да се знае какви технологии позволяват на
ПКМ да изпъкне на фона на конкурентите, трябва
да се определи чрез въздействието на какви операционни лостове то получава максимално увеличаване на производителността. Само откривайки източниците за увеличаване на производителността,
ПКМ може да избере сфера, в която с помощта на
новите технологии да създаде реални конкурентни
преимущества.
2. Използването на ИТ заема водещо място
при формиране на процесно управление на предприятието и става ключов въпрос за повишаването
на ефективността на дейността.
Без използване на ИТ6 не може да се постигне ефективно управление, гъвкавост на производствената система, оптимизиране на бизнес-процесите и коренни подобрения на базата на актуални
показатели за дейността на ПКМ, а от там и конкурентоспособност в глобализираната пазарна икономика.
3. Разработването на единна система от показатели за комплексна оценка на ефективността
на бизнес-процесите и системата за управление в
ПКМ за производство на корпусна мебел и изграждането на ясна визия за възможностите за оптими-

6 Отрасловите експерти по ИТ считат, че прага за натоварване на мощностите, който не може да се премине без използване на съвременни ИТ за управление е 60%.
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зирането им чрез ИТ е първата крачка за постигане на задачите на мениджмънта на XXI век, защото ако “... всяка организация, без значение каква е,
не си постави за цел смело да посреща измененията и бързо да се променя заедно с обкръжаващият я свят, тя е обречена на провал. В период на
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коренни структурни преобразувания оцеляват само лидерите на промяната – тези, които точно улавят тенденциите на промените и мигновено се приспособяват към тях, възползвайки се от откриващите се възможности.”7

THE CONDITION OF THE ENTERPRISES FOR MANUFACTURE ON
FURNITURE IN BULGARIA TODAY AND FACTORS DEPENDENT
ON THEIR SPECIFICITY
Marina Mladenova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the report are presented. There are research the prerequisites and factors conditioned by their specificity.
The purpose of the report is to make “passing photograph” of the state of the enterprises for manufacture of
furniture and the causes for him, as and to make conclusions for the bases problems in the sector, with purpose further
search of effective decisionс.
To invent beautiful and comfortable furniture, characterize with its unique, is a large art, to produce series is just
science.

7 П. Дръкар “Задачи на мениджмънта на XXI век”
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НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВТОРИЧНИ ЕФЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ В ТАЙЛАНД ПРЕЗ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Хари Николов
Технически университет – София
През 80-те години в Тайланд бе осъществен впечатляващ икономически растеж. Той обаче създаде известни
предпоставки за влошаване на икономическите условия в страната през следващото десетилетие. То намери
израз в появата на значими екологични проблеми, прегряване на икономиката, отлив на капитали, както и висок
дефицит на платежния баланс. Като следствие от всичко това, темповете на растежа се забавиха, а през 19971998г. настъпи сериозна финансова криза.
Днес у нас също така се полагат усилия за реализиране на достатъчно висок икономически растеж, поради
твърде ниските доходи в България в сравнение с тези в държавите от ЕС. Наред с това, би било целесъобразно
при осъществяването му да бъдат избегнати някои нежелани последици от него в перспектива. Ето защо в
доклада е направен опит за намиране на идеи и препоръки относно стопанската политика, като се изхожда от
опита на страни, които вече са се сблъскали с този проблем.
Ключови думи: икономически растеж, Тайланд
Key words: economical growth, Thailand

I. Значимост на проблема в контекста на съвременните тенденции.
Напоследък все повече правителства в различни страни правят опити за реализиране на устойчив
икономически растеж. Неговите основни характеристики предполагат такова икономическо
развитие, при което да не се налага необходимостта бъдещите поколения да изплащат цената на
успехи, постигнати в настоящето.
От друга страна, всеки икономически растеж,
ако е достатъчно висок и продължителен, сам по
себе си е оценяван като значимо постижение на
стопанската политика. И нещо повече – през последните години много държави, както в т. нар. “трети свят”, така и в Централна и Източна Европа, се
стремят да осъществят ускоряване на своето
развитие. В условията на съвременната глобализация в това отношение важна роля играе успешното привличане на значителни външни инвестиции,
като важен фактор на растежа.
За българската икономика в момента реализирането на висок и продължителен растеж е пожелано и по-необходимо от всякога. Защото това е
единственият начин за постигането на едно, макар
и относително доближаване на размера на доходите до този в страните от ЕС, които имат най-нисък
БВП на човек от населението.
Наред с всичко това би било уместно да се
подчертае, че моделът на икономически растеж все
пак би трябвало да бъде устойчив с течение на
времето. Естествено възниква въпросът – дали би
било възможно да се поддържа висок темп на растеж в дългосрочна перспектива, при който да бъде
избегнато действието на неблагоприятни вторични
ефекти. Последните биха могли да бъдат свързани най-вече с евентуално изчерпване на ресурсите.

Защото, от една страна, при всяко ускорено
развитие, в известна степен съществува опасност
от прегряване на икономиката, заедно с произтичащите от това последици. От друга страна, замърсяването на околната среда, ако не бъде своевременно предотвратено, би имало неблагоприятен
ефект не само върху живата природа. То би могло
да генерира в дългосрочна перспектива значителни,
в т. ч. и бюджетни разходи.
Ето защо, интересно би било да се изследва
опита на страни, които са постигнали висок икономически растеж и след това са се сблъскали с някои от неговите неблагоприятни вторични ефекти.
От една страна, би било полезно да се запознаем
с положителните аспекти на стопанската политика
в тези държави, допринесли за високите темпове
на развитие. От друга страна, не по-малко уместно би било, изучавайки чуждестранния опит, да установим как биха могли да бъдат избегнати неблагоприятните последствия, за които вече посочихме.
А последното означава преди всичко да бъдат правилно определени причините за тях. Би било необходимо съща така да се направи преценка дали,
без тези неблагоприятни влияния, растежът не би
могъл да продължи и в перспектива?
Тайланд е една от страните, реализирали найвисок растеж през втората половина на 80-те години на 20 век. Освен това, там растежът фактически не се прекратява в течение на годините 19731997, макар, че неговият темп е различен през отделните периоди.
Като впечатляващ би могъл да бъде охарактеризиран средногодишният ръст на БВП на тази
страна през периода 1985-1989г., когато той, по
съпоставими цени е 10,2%. Преди това, през годините 1980-1985 той е бил по-скромен, но все
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пак относително стабилен (5,8%). Дори и през цялото предишно десетилетие (1970-1980г.), в условията на неблагоприятна световна икономическа
конюнктура, както и при наличието на относителна
вътрешнополитическа нестабилност, средногодишният ръст би могъл да бъде определен като достатъчно висок, в размер на 7,1%. Все пак, най-висок
растеж в Тайланд е осъществен през 1988г., когато той достига 13,2%, и през 1989г. – съответно
12,2% (1). За сравнение си струва да се отбележи,
че дори в страна, каквато е Сингапур (при това друга типична за региона национална икономика), е
осъществен средногодишен ръст за периода 19851989г. в размер на 8,3%, като през годините 1988
и 1989 той е съответно 11,1% и 9,8%.
Подобно на други страни от Югоизточна Азия,
в Тайланд бе извършена и успешна икономическа
трансформация – преход от импортнозаместителна към експортноориентирана икономика.
Съществувалото там в течение на дълги години
протекционистично, силно защитено от външна конкуренция стопанство, още през 70-те години започна да преминава към една отворена, ориентирана
навън икономика. Високият икономически растеж
е осъществен най-вече на основата на
постепенното, но с бързи темпове увеличаване на
експорта, при това в условията на поддържан в течение на дълго време фиксиран обменен курс.
През 90-те години темповете на растеж в
Тайланд, по различни причини, се забавят,
независимо, че за известно време продължават да
бъдат относително високи. В крайна сметка сме
свидетели на финансовата криза, разтърсила икономиката на страната през 1998г.
II. Как се стигна до прегряването на икономиката?
Как една дотогава добре работеща и ефективно функционираща национална икономика се
оказва в неблагоприятно състояние? Съществуват
сериозни основания в полза на твърдението, че през
90-те години производството на стоки и услуги в
Тайланд е надхвърлило равнището на потенциалния БВП. Един от признаците за това е процентът
на регистрираната в страната безработица. Потенциалният обем на производството съответства на
т. нар. “естествена норма” на безработица. Според
повечето теоретици до началото на 80-те години,
тя беше 5-6% от икономически активното население. Много американски икономисти обаче достигнаха до извода, че в условията на използването
на нови, съвременни технологии, тази норма е в
рамките между 4 и 7% (2). Това е такова състояние на националната икономика, при което наличните ресурси се използват максимално ефективно
(подем, висок и продължителен растеж). При евен-
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туалното негово надхвърляне (при по-нисък процент
на безработицата), ресурсите в страната се оказват крайно оскъдни. При това положение по-нататъшното увеличаване на производството довежда
единствено до рязко повишаване на темпа на
инфлацията. Затова надхвърлянето на потенциалния БВП е възможно само за твърде кратък период,
след което растящите цени на ресурсите играят ролята на барометър. Последният подсказва на
фирмите, че трябва да намалят инвестициите, което пък довежда и до спад в реалния БВП, при това
– обикновено под неговото потенциално равнище.
Напоследък в икономическата теория се налага и становището, че съществува т. нар. “неускоряваща инфлацията безработица”, която може да
характеризира не само икономики в условия на
подем, и която, в условията на различни национални стопанства би могла да достигне и по-високи
равнища.
При всички случаи, ако се изхожда от данните за безработицата в Тайланд, би могъл да бъде
направен изводът, че потенциалният БВП е бил
надхвърлен. Още през 1996г. процентът на незаетите е само 2,6%. В интерес на по-пълния анализ
е да отбележим, че тогава правителството взема
някои мерки за забавяне на растежа, с цел ограничаване на инфлацията. Това обяснява защо през
1997г. реалният БВП се увеличава само с 0,4%,
при което безработицата се покачва до 4,5%. За
1998г. ръстът на БВП е вече отрицателен, в размер на -3%. Безработицата достига 8,5% (3), което означава, че намаляването на производството
е било по-голямо от предвиденото.
Една от предпоставките, които създават опасност от надхвърляне на потенциалния БВП, това е
предварителното забавяне на икономическия
растеж. Интересно е да се отбележи, че за да се
стигне до прегряване на икономиката не е необходимо непременно средногодишният ръст да бъде
много висок. В много случаи, именно неговото намаляване показва, че ресурсите са започнали да
се изчерпват. Например, за периода 1991-1997г.
в Тайланд той е вече 7,0% (4). При това, още в
началото на десетилетието се наблюдава тенденция в посока към намаляване. През 1991г. той е
8,5% ( все още доста висок), а през 1992г. – вече
е само 6,7%.
Както вече бе посочено, инфлацията може да
се разглежда като важен макроикономически
показател, който, при определени условия отразява прегряването на икономиката. В началото на 90те години тя вече е по-висока в сравнение с тази
през 80-те години, но в течение на известно време
все пак са задържа сравнително ниска. За 1996г.
тя е вече 5,9%, през 1997г. – съответно 5,6%.

338

Хари Николов

Очевидно рестриктивните мерки на правителството са дали известен резултат. През 1998г. обаче
тя достига 13,0%.
През 1997г. се наблюдава първото по-значително намаляване на реалния ефективен курс на
националната валута – тайландският бат (97,0 срещу 105,6 за 1996г., при индекс 100 за 1990г.)
Тук би било интересно да се отбележи, че, след
дългогодишно поддържане на фиксиран обменен
курс на своята парична единица, Тайланд преминава към системата на плаващ валутен курс на
02.07.1997г. Ако се вземе за индекс 100 курса
на тайландския бат за юни, 1997г., тогава би могло да се посочи, че той достига своето минимално
равнище от 58 през м. януари, 1998г. По-късно
той все пак се повишава и през м. април 1998г.
достига до 77.
Това обезценяване на националната валута,
както се вижда, е значително. Що се отнася до
инфлацията, чийто годишен темп достига до 13%,
тя също така не бива да се подценява, независимо,
че през 90-те години някои други страни – например от Източна Европа се сблъскват с по-сериозни
проблеми в това отношение. Тук обаче, в интерес
на по-точния анализ, би следвало да припомним,
че в Тайланд ефектът от тези неблагоприятни тенденции, включително и свиването на производството, вече в резултат от инфлацията, е чувствителен. Би било реално да се вземе предвид, че в
страната на това явление тогава се гледа като на
своеобразно приключване на един дълъг период на
стабилна и ефективно функционираща икономика.
III. Изменения в потока на инвестициите в
тайландската икономика през 90-те години.
Хипотезата за увеличаващата се оскъдност
на ресурсите се потвърждава и от анализа на потока на инвестициите, както в стойностно
отношение, така и по отношение на неговата
структура. Показателно е, че още през периода
1990-1994г. се наблюдава тенденция в посока към
известен отлив на капитали от страната. От една
страна, относителният дял на брутните инвестиции
в БВП за 1996г. остава висок – той е в размер на
41,0% срещу 41,1% за 1990г. (5). От друга
страна, ако се имат предвид мащабите на растежа,
който тогава все още е висок, макар и вече със
забавени темпове, от тези данни може да се
констатира, че капиталовите ресурси стават все пооскъдни. Наред с всичко това се вижда, че през
1994г. се наблюдава процес на изтичане на
капитали. Потокът на преките инвестиции към
страната, след като нараства до 1993г. и достига
161,7 бил. бата, през 1994г. рязка се намалява на
149,5 бил. бата.
Като сравнително тревожна може да бъде оха-

рактеризирана тенденцията на потока на преките
инвестиции по отделни сектори. В преработващата
промишленост още през 1993г. те са вече само
24,8 бил. бата, срещу 33,4 бил. бата за 1990г., а
в областта на търговията – съответно 8,9 бил. бата срещу 14,2 бил. бата. Единствено в сферата на
финансите те нарастват драстично от 11,7 бил. бата на 109,6 бил. бата приз 1993г.
Стойността на капиталите, които излизат от
страната, като цяло нараства. Например в преработващата индустрия от 1990г. до 1994г. те се увеличават от 2,4 бил.бата на 9,1 бил. бата. Тази тенденция се оказва доста неблагоприятна и последиците от нея ще бъдат налице след 2-3 години.
По отношение на капиталите, вложени в реално имущество тенденцията е подобна. Техният
приток намалява от 9,4 бил. бата през 1990г. на
6,3 бил. бата през 1993г. А що се отнася до техния поток, насочен извън страната, то той се увеличава чувствително – от 1,0 бил. бата през 1990г.
и 1,5 бил. бата за 1993г. той достига до 4,6 бил.
бата за 1994г.
Особено много се увеличава потокът на излизащите от страната капитали в сферата на
финансите. През 1990г. те са били само в размер
на 7,1 бил. бата, през 1992г. – 65,2 бил. бата,
през следващата година достигат вече 106,2 бил.
бата, а през 1994г. – 114,7 бил. бата (5).
Разбира се, има и отрасли, при които съществува известна тенденция в посока към нарастване
стойността на влизащите капитали и понякога - спад
в стойността на излизащите такива. В строителството например привлечените капитали се увеличават от 3,6 бил. бата през 1990г. на 6,0 бил. за
1993г. Разширяват се инвестициите в областта на
добивната промишленост, особено на тези, вложени в проучване на находища от природен газ и нефт
– от 0,9 бил. бата през 1990г. на 3,3 бил. през
1993г. (6).
Един от малкото подотрасли на преработващата промишленост, за който се наблюдава увеличаване на притока на капитали, е химическата
индустрия. Там тяхната стойност нараства от 4,6
бил. за 1990г. на 5,8 бил. за 1993г.
Друга тревожна тенденция, която тогава управляващите в Тайланд констатират, е ,че японските и американските компании, които са най-важните за страната инвеститори, с най-голям относителен дял, през 1996г. свиват своите преки
капиталовложения. Ако японските капитали през
1988г. са били на стойност от 15,7 бил. бата, през
1990г. – съответно 29,7 бил., а през 1992г. – съответно 10,9 бил. След леко увеличение през
1993г., те отново намаляват своя размер, и през
1994г. са на стойност само 8,8 бил. бата. Що се
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отнася до американските инвестиции, при тях данните за същите тези години са съответно 3,3 бил.,
6,5 бил., 13,0 бил. и 9,4 бил. , а през 1994г. – не
повече от 8,6 бил. бата. Впрочем, подобна тенденция към свиване на преките инвестиции се наблюдава и при капиталите с произход от останалите
страни, които са стратегически партньори. В това
отношение изключение се наблюдава единствено
при хонконгските капитали. Те се увеличават чувствително – от 3,9 бил. бата през 1988г., те достигат 35,2 бил. през 1992г., 38,8 бил. през 1993г. и
41,0 бил. бата през 1994г.
По принцип, за всички преки инвестиции съществува относително трайна тенденция към растеж до 1993г., когато те достигат 161,7 бил. бата
(срещу 32,7 бил. бата през 1988г.). През 1994г.
всички те намаляват до 149,5 бил.. Пак тогава, през
1994г. се намалява рязко броят на проектите, реализирани в столицата Банкок. Той достига до 5,8%
от всички проекти, срещу 43,3% за 1992г. Наред
с това, чувствителна нараства относителният дял
на проектите в провинциите около столицата (Зона
2) – от 10,6% за 1992г., те достигат 18,4% за
1994г. Най-много се увеличава делът на проектите в по-отдалечените провинции (Зона 3), където
през 1994г. той достига до 75,5%. За сравнение
бихме могли да посочим, че за 1992г. той е само
45,3%.
Тази тенденция се дължи на изграждането на
модерна инфраструктура в тези райони, започнала още в края на 80-те и началото на 90-те години,
с оглед постигане на постепенно изравняване на
развитието на отделните области в страната. Трябва
обаче да се има предвид, че в условията на високия тогава икономически растеж големите капиталовложения в инфраструктурата създават известни предпоставки за бъдещо прегряване на
икономиката. В много случаи те мотивират стопанските субекти да правят недостатъчно обосновани
инвестиции в перспектива. По-нататък това увеличава възможностите за поява на свръхзаетост и надхвърляне на потенциалния БВП поради изчерпване
на ресурсите.
Като цяло, изтичането на капитали се отразява неблагоприятно върху състоянието на платежния баланс на страната. Проблемът се оказва
сериозен, като се има предвид, че по това време
постепенно се увеличава бремето на външния дълг.
Така например през 1997г. неговата стойност е
вече в размер на 74,1% от БВП.
Общият извод, който може да се направи на
основата на данните за инвестициите е, че управляващите в Тайланд, независимо от иначе доброто
управление на икономиката дотогава, просто не са
били подготвени за принципно нови проблеми, по-
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родени именно от твърде високия растеж.
III. Изменения в експорта и вноса през 90-те
години.
По принцип експортноориентираният модел на
растеж стимулира значително увеличаване на
вноса, заедно с износа. От една страна, тази стопанска политика неминуемо залага на постепенно
увеличаваща се либерализация на външната
търговия. От друга страна, високият растеж, ориентиран във все по-голяма степен към разширяване на износа, сам по себе си изисква все по-голям
внос на суровини и особено на инвестиционни блага.
Не бива да се подценява и тенденцията в посока на
увеличаване на импорта на потребителски блага,
поради сравнително бързото нарастване на доходите на домакинствата. Тази тенденция беше засилена в известна степен и от бурното развитие на
туризма, като важен за националната икономика
отрасъл
Все пак, през 90-те години експортът се разширява с по-висок средногодишен ръст, в сравнение с вноса. Независимо от това, разликата в полза на последния винаги остава значителна, като при
това има тенденция да се увеличава. В известна
степен това се дължи и на инерцията от 80-те
години, когато вносът също така превишава
експорта. По абсолютна стойност в щатски долари
по текущи цени тази разлика нараства от -2916
млн. дол. през 1989г. на -6750 млн. дол. през
1990г. След това, през 1994г. тя се намалява на 3726 млн.дол. За 1995г. обаче това отрицателно
салдо на външнотърговския баланс нараства на 7968 млн. щатски дол. За разлика от други страни
в региона, където може да се каже, че износът е
колеблив, при тайландската икономика експортът
се увеличава чувствително от 44 478,0 млн. дол.
през 1994г. на 55 447,0 млн. през 1995г. Но затова пък импортът има твърде висок растеж и за
1995г. той достига 63 415,0 млн. дол. (7).
Отрицателният външнотърговски баланс фактически би могъл да се разглежда като един вид
неблагоприятен вторичен ефект от високия и продължителен растеж. Същото маже и да се каже и
по адрес на твърде високата стойност на вноса.
Защото, в крайна сметка – за да има достатъчно
динамичен експорт, е било необходимо и да се внасят твърде много блага. Разбира се, при определена стопанска политика отрицателното салдо би могло да бъде и по-малко, но това е вече друг
проблем. Колкото и да изглежда парадоксално, съществуват известни основания в полза на
твърдението, че това в известна степен може да се
разглежда и като цена на постигнатото. Но проблемът при всички неблагоприятни вторични ефекти в
икономиката е ,че те се изплащат от следващите
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поколения.
Доказателство в полза на това твърдение е,
фактът, че износът през 90-те години действително изпреварваше по темп вноса. Например през
1991г. импортът има твърде висок ръст от 29,9%,
но след това сериозно се забавя. През 1991г. той
е 15,5%, през 1992г. – съответно 6,1%, 1993г. –
13,7% и през 1994г. – 19,0%. Затова пък експортът през 1991г. нараства с 23,6%, през 1992г. –
с 13,8%, а през следващите две години – съответно с 13,7% и 22,1%. Следователно съвсем не би
било правилно да се твърди, че през 90-те години
икономиката на Тайланд не е била достатъчно
конкурентоспособна, особено като се има предвид,
че всичко това е било постигнато в условията на
фиксиран обменен курс на националната парична
единица.
В това отношение би било справедливо да се
отбележи, че динамиката на структурата, както на
експорта, така и на вноса, през този период отбелязва тенденция в посока към подобряване. Така
например някои традиционни за износа на Тайланд
подотрасли на преработващата промишленост намаляват чувствително своя относителен дял в него.
Например през 1989г. текстилната и обувната индустрия заемат 26,6% от неговата стойност. През
всяка следваща година техният дял се намалява.
За януари – октомври 1994г. той е вече само 20,1%
от експорта. Подобна тенденция се наблюдава и
при продуктите на консервната промишленост –
от 7,9% за 1989г. техният относителен дял спада
на 5,0% за януари-октомври 1994г. При каучуковите изделия делът е съответно 1,5 и 1,4%.
Чувствително се намалява процентът на захарта –
от 5,6 на 2,1%. Същото може да се каже и за скъпоценните камъни и бижутата – съответно 8,0% и
4,9% и др.
Затова пък процентът на продуктите на електротехническата промишленост (включително и
електрониката) нараства твърде бързо – от 13,8%
през 1989г. на 23,9% за януари-октомври 1994г.
При продуктите на машиностроенето увеличението
е съответно от 9,9% на 12,8%; при пластмасите
съответните дялове са 2,1 и 3,3%. Почти двойно
се увеличава делът на автомобилната промишленост – от 1,2 на 2,2% и т.н (8). От тези данни се
вижда, че в експорта на Тайланд все по-значително
място заемат продуктите на високотехнологичните подотрасли на преработващата индустрия.
Следователно вече са налице структурни промени
в икономиката, особено в сферата на индустрията.
Производства, като текстил, хранителни стоки и др.,
които дълго време играят ролята на двигател на
стопанството, сега вече не са специално стимулирани от политиката на управляващите.

През същия период настъпват и сериозни изменения в структурата на импорта, които също така биха могли да бъдат оценени като положителни
от гл. т. на структурните промени в икономиката.
Нараства вносът на потребителски блага, което е
свързано не само с развитието на туризма, но вече и с растящите доходи и променящата се структура на потребление. Чувствително се намалява
вносът на горива, като относителен дял – от 9,0 на
6,6%. Спад отбелязва и делът на междинните блага (суровините) – от 36,4 на 28,6. Силно се увеличава вносът на инвестиционни блага – от 36,5 на
44,6% , поради технологичното обновяване. Що се
отнася до вноса на автомобили, той се увеличава
слабо, при което неговият относителен дял дори се
свива – от10,7 на 9,6% (9).
IV. Характер на екологичните проблеми в
Тайланд, като негативен вторичен ефект от икономическия растеж.
Още в края на 80-те години се появяват и нови сериозни проблеми, които също така биха могли да бъдат разглеждани като пряк резултат от влиянието на твърде високия икономически растеж. Покъсно, през 90-те години те неминуемо довеждат
до увеличаване на нуждите от ресурси. Това е така,
тъй като те генерират в дългосрочна перспектива
допълнителни разходи, както на фирмите, така и
на правителството. Това са екологичните проблеми.
Единият от тях – това е съкращаването на горите.
Култивирането на все повече земи в северните райони на страната е намалявало горите средно с
2,5% на година. Това предизвиква унищожителни
наводнения в южните области на страната. Поради
това през 1989г., с кралски указ е забранена всякаква сеч, извършвана с чисто търговска цел. Това
обаче мотивира много стопански субекти към стремеж за получаване на концесии за добив на дървесина в съседна Бирма.
Появяват се и проблеми, свързани със замърсяването на околната среда. Такива са например
влошеното качество на водата, както и силно замърсеният въздух, особено в столицата Банкок Там
през 80-те години броят на транспортните средства се увеличава през всяка седмица средно с 400
нови автомобила.
Друг сериозен проблем, който отново предизвиква в перспектива нужда от повече ресурси, е
свързан с бурното развитие на туристическата
индустрия. Още през 80-те години тя обслужва
средно около 5,6 млн. туристи. В края на десетилетието се оказва, че стопанската дейност в този
отрасъл не е осигурена с достатъчно водни запаси
и канализационна мрежа.
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V. Виновна ли е стопанската политика?
Като цяло, стопанската политика в Тайланд е
доста рационална. Би било интересно например да
се анализират критериите, използвани за освобождаване от корпоративния данък.
През периода 1983-1987г. основен критерий
в това отношение е броят на заетите, осигуряван
от дадена инвестиция. От септември 1987г. до декември 1988г. основни критерии са броят на
заетите, процентът на експортната продукция ( и
други страни в региона са прибягвали до този
подход), местоположението на обектите, използването на продукцията на националното земеделие
като суровина, използването на вътрешни доставки,
нетният външен обмен и реализираният доход или
спестявания. Вижда се, че тези изисквания поставят в по-благоприятно положение текстилната промишленост и хранителната индустрия, като трудоемки подотрасли, които могат да използват
суровини, произведени в страната. Наред с това,
така се поощрява развитието на селското стопанство. Умереният растеж на аграрното производство се обвързва с по-високият растеж на горепосочените сфери.
От януари 1989г. до ноември 1990г. критериите вече не включват броя на заетите. Остава
валидно местоположението на обектите.
Можем да направим извода, че посредством
този данък тогава се прилага диференциран подход,
макар и непряко, в посока към стимулиране на трудоемки дейности, с нисък разход на енергия.
Интересно е, че с помощта на някои от митата се
преследва подобна цел. В края на 80-те години найниски са митата за внос на непреработени суровини.
При полупреработените суровини те са по-високи
– средната им величина е 37%, а средната претеглена величина – съответно25%. Най-високи са митата при крайните продукти – 48% и 33%.
Успоредно с това, според данни от Световната
банка през 80-те години се наблюдава известно намаляване на митата за внос на потребителски стоки,
което е свързано с развитието на местния туризъм.
При междинните продукти се наблюдава увеличаване на митата. Митата за вноса на инвестиционни блага през 1986г. са доста по-високи, в сравнение с тези през 70-те години, но в края на 80-те
години техният внос отново е стимулиран (10).
Тогава, в самия край на десетилетието са предприети редица стъпки за осигуряване на предпоставки за технологично обновяване.
Независимо от всичко това, би било справедливо да се отбележи, че поради твърде продължителното стимулиране на развитието на по-трудоемки дейности, в един момент те започват да играят известна неблагоприятна роля. Докато са
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приоритетни, те изиграват ролята на мотор за цялостно развитие на икономиката и ускоряване на
растежа. По-късно обаче, през 90-те години безработицата спадна под своята естествена норма, при
това в условия на известен отлив на капитали.
Последният се дължи на редица причини, в т. ч. и
обективни такива – например развитието на останалите икономики в региона. Все пак би следвало
да се има предвид, че дългогодишното приоритетно стимулиране на определени дейности в един момент влиза в противоречие със закона за сравнителните предимства.
VI. Основни изводи.
На основата на вече извършения анализ биха
могли да се направят следните изводи:
1) В условията на висок и продължителен икономически растеж съществуват известни възможности за надхвърляне на потенциалния БВП, с всички
произтичащи от това последствия. Това поставя редица въпроси пред съвременната фискална
политика, включително и по отношение на неокласическото схващане, че данъчните ставки не бива
да се изменят в зависимост от фазите на деловия
цикъл. От друга страна, в тази връзка би било уместно да се отбележи, че инвестирането в крупни инфраструктурни обекти по време на най-високия
растеж, дори и в условията на съвременната либерална икономика, би могло да доведе до нежелателни последици. Много по-рационално е това да
се извършва още по време на оживлението, каквото в момента е на лице в българската икономика.
В противен случай, ако тези процеси се развият покъсно, биха допринесли в известна степен за прегряване на икономиката.
2) Всеки растеж, ориентиран към експорта,
сам по себе си стимулира вноса. Съществуват възможности за значително отрицателно външнотърговско салдо. Това не бива да се подценява, особено днес, в условията на българската икономика,
при която вече са налице подобни тенденции. И тъй
като външнотърговската политика все повече се
либерализира, очевидно за да се реши проблемът,
би могло да се заложи единствено на подходяща
макроикономическа политика.
3) Косвеното стимулиране на трудоемки
дейности, с нисък разход на енергия може да изиграе ролята на мотор по време на оживлението, да
съдейства за ускоряване растежа на доходите и
намаляване на безработицата. Добре е да се има
предвид, че в България съществуват в това отношение известни сравнителни предимства, които в
течение на десетилетия не са вземани под внимание и сега все още се подценяват. Не бива обаче
те да бъдат поставяни в особено добри условия по-
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вече от 3-5 години. През това време трябва да се
инвестира сериозно в образованието и постепенно
да се премине към създаване на условия за развитие на високотехнологични сфери. По този начин
растежът би могъл да продължи и след това, без
опасност от надхвърляне на потенциалното
производство. Така биха били привлечени и допълнителни ресурси. В Тайланд обаче сравнително късно управляващите се насочиха към тези приоритети – едва в края на 80-те години, а плодовете от
тях започнаха да се проявяват няколко години покъсно.
4) Успоредно с ускоряването на растежа трябва да се прилага подходяща екологична политика.
В това отношение България, като бъдещ член на
ЕС разполага с по-добри обективни условия, но това не означава, че не трябва да се отчитат и специфичните условия.
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DISADVANTAGEOUS SECOND EFFECTS OF THAILAND ECONOMICAL
GROWTH DURING THE EIGHTIES AND THE NINETY YEARS OF XX
CENTURY
Hari Nikolov
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ABSTRACT
Thailand has realized an impressive economical growth during the eighties years. In the next decade however it
has created some preconditions to decline of the economical conditions in the country – such as considerable ecological problems, overheat of the economics, outgoing of the capitals, high deficit of the payment balance. The rate of the
growth has been postponed as consequence of all those circumstances and it has occurred serious financial crisis in
1997-1998 years.
Now days in Bulgaria we are striving for realizing a high economical growth by reason of the rather low income
in comparison with EC countries. In this direction it is important to be preventing some undesired after –effects. The
paper make an attempt to finding some ideas and recommendations about the economical policy as it intend the
experience of some countries faced with this problems.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ФАКТОР НА УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ
Лидия Гълъбова
Технически университет – София
Проблемите на устойчивото развитие придобиват все по-голямо значение в съвременните пазарни икономики.
Малките и средните предприятия (МСП), като преобладаващ тип предприятия в повечето страни с пазарна
икономика, са определящ фактор за осигуряване на устойчиво развитие.
Внедряването на съвременни системи за управление на МСП ги прави стабилизиращ фактор в отношенията
“предприятие – клиент”.

tems.

Ключови думи: устойчиво развитие, малки и средни предприятия, пазарна икономика, системи за управление.
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1. Същност на устойчивото развитие
През последното десетилетие устойчивото
развитие се налага като фактор, който оказва влияние върху всички сфери на човешката дейност. В
теорията и практиката се срещат различни тълкования на понятието „устойчиво развитие”. Някои го
свързват преди всичко с проблемите на опазване
на околната среда и екологията [3], други го разглеждат от гледна точка на стабилността и просперитета на стопанските организации [2]. Факт е, че
понятието „устойчиво развитие” включва в себе си
различни аспекти на човешката дейност –
икономическа, социална, екологична и етична. В неговата основа е залегнала концепцията за гарантиране на живота на Земята и надеждното му
развитие, която за пръв път е официално призната
и препоръчана през юни 1992 на конференцията
на ООН в Рио-де-Жанейро в „Дневен ред на 21 век”
[8].
Устойчивото развитие е обусловено от три основни принципа и може да се приложи чрез система от дейности на световно, държавно и институционално равнище. Тази система от дейности на
различните равнища включва непрекъснато,
надеждно, справедливо, предприемаческо и отворено икономическо и социално развитие. Това развитие може да се ръководи от три принципа:
- поддържане и съхраняване на процесите, гарантиращи опазването на живота на планетата;
- ефективно използване и възстановяване на
ресурсите;
- гарантиране на достоен живот на хората [5].
2. Роля на малките предприятия в съвременната пазарна икономика
Малките и средните предприятия (МСП) се
обособяват и започват да функционират под различна форма с появата на стопанска дейност. През
отделните периоди от развитието на световната икономика са се формирали различни възгледи за тях-

ното значение и роля. Отношението към МСП търпи развитие от отрежданото им второстепенно място [20] до утвърждаването им като определяща стопанска единица в съвременните пазарни икономики [14, 15, 16, 21].
Проучванията и анализите на Европейската комисия (ЕК) [18, 19, 21] за изследване на дела и
състоянието на МСП в ЕС и света показват ясна
тенденция към увеличаване на техния брой. През
2003 г. 99,7% от предприятията в Европейския съюз (ЕС) са МСП. В съвременните икономически условия те се налагат като по-рационална форма за
извършване на стопанска дейност (Таблица 1) [21].
Това се потвърждава и от факта, че МСП осигуряват работа на около 70 % от заетите в икономиката в повечето от страните на ЕС.
България не се различава от общата тенденция,
характерна за страните от ЕС. Направеното проучване на възникването и развитието на МСП в
България води до следните резултати:
До 1939 г. в България има 115 663 промишлени предприятия, в които са заети 235 939 души.
През този период 98,45 % от предприятията са
занаятчийски, като от тях едва 14,74 %, т.е. 17
026 разполагат с механични двигатели. Средно на
едно предприятие с механичен двигател се падат
по 4,11 работници и по 12,78 конски сили. Според
използваните тогава класификации за фабрично се
смята предприятие с не по-малко от 20 работници.
Такива в България са 520 предприятия [12].
През периода 1944 – 1989 г. в България се
изграждат предимно големи предприятия, създадени за задоволяване потребностите на страните –
членки на Съвета за икономическа взаимопомощ
(СИВ).
Под влияние на световните тенденции в началото на 80-те години на ХХ век в България започва
разработването на програма за създаване на МСП
като средство за развитие и преструктуриране на
икономиката на страната. Разработена е норма-
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Таблица 1 Обобщени данни за МСП в страните от ЕС, 2003 г.

ДЪРЖАВА

Брой
предприятия,
хил.

Среден брой
на заетите
в предприятията

Преобладаващ вид
предприятия*

Средна производителност на
служителите в
МСП**

Дял в износа
на страната
*** , %

Австрия
270
11
МСП
78
-3
Белгия
440
7
МСП
93
-6
Дания
210
10
МСП
93
-3
Финландия
220
7
ГП
85
-6
Франция
2 500
8
МСП
76
-7
Германия
3 020
10
ГП
90
-6
Гърция
770
2
МСП
98
-1
Ирландия
100
10
МСП
50
6
Италия
4 490
4
МСП
89
-4
Люксембург
20
9
МСП
101
-1
Холандия
570
12
ГП
95
-4
Португалия
690
5
МСП
74
-2
Испания
2 680
6
МСП
82
-4
Швеция
490
7
МСП
87
-3
Великобритания
2 230
11
ГП
69
-4
Европейска общност
18 700
7
МСП
74
-5
Исландия
30
4
ГП
75
-3
Лихтенщайн
4
6
МСП
68
-2
Норвегия
240
7
МСП
Швейцария
340
8
МСП
Нечленове на ЕС
610
7
МСП
71
-2
Европа – 19
19 310
7
МСП
74
-4
*
Преобладават тези предприятия, в които относителният дял на броя на заетите е най-голям.
ГП – големи предприятия
** Индекс, общо за страната = 100
*** Дял от износа в оборота (%), МСП минус общото за страната
**** Добавена стойност като процент от оборота, МСП като отклонение от общото за страната.

тивна основа за изграждане на МСП. От приоритетно значение са “производствените единици в динамичните и високотехнологични отрасли” [1].
Поради загубата на традиционно гарантираните пазари и недостатъчно бързата реакция на промяната в условията на външната среда, през последните 10-15 години повечето от българските големи предприятия работят с ограничен капацитет
или фалират. Статистическите данни [9, 11]
показват, че тенденцията на намаляване на големите предприятия в България през последните години се запазва (Таблица 2).
Съгласно количествените показатели за определяне на МСП в България, посочени в измененията на ЗМСП [10], броят на МСП в България съответства на този в ЕС и е приблизително 99,7% [19].
Това подкрепя становището, че ролята и значимостта им в развитието на икономиката на страната е
определяща.
През 1996 г. делът на МСП в брутната добавена стойност, създадена от всички стопански организации е 27,3%. През 1998 г. той спада на
25,4%. От 1999 г. се наблюдава тенденция на на-

Дял в добавената стойност в оборота, МСП
****, %
-3
-2
-1
1
-4
5
2
2
0
-1
-1
-6
0
0
-5
-3
-6
-15
-11
-4

растване – като от 30,72% той достига 34,2% през
2002 г. (фиг.1) [9, 11]. През 2002 г. общият оборот на предприятията в България е 38 млрд. евро,
като МСП реализират 52,3 % от този оборот срещу 50,4 % през 2001 г. и 50,2 % през 2000 г. [9].
Като се изследва динамиката на нарастване
на дела на МСП в брутната добавена стойност и
оборота, се стига до извода, че те могат да служат
като индикатор на текущото състояние на икономиката наред с такива утвърдени измерители като
например фондовата борса.
Когато се прибавят и резултатите от икономиката в сянка, която включва МСП, които поради
различни причини не са обхванати от официалната
статистика, делът на МСП в създадената брутна
добавена стойност би могъл да се оцени на около
35-38%, вместо отчетените 30-34%.
Не по-маловажно е значението на МСП за намаляване на безработицата. Направеното проучване [9, 16] показва, че ролята на МСП за осигуряване на заетостта непрекъснато нараства. През
1999г. в тях работят 46,6% от заетите лица в
страната. През 2000 г., 2001 г. и 2002 г. относи-
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Таблица 2 Структура на предприятията по големина и форма на собственост, в %

Предприятия с
персонал от 101 до
250
лица

Вид предприятие
МСП
Форма на собственост

Големи предприятия

1998 г.
Обществен сектор
Частен сектор
Общо

72,34
99,29
98,86

Обществен сектор
Частен сектор
Общо

74,20
99,28
98,99

Обществен сектор
Частен сектор
Общо

75,25
99,28
99,00

Обществен сектор
Частен сектор
Общо

78,13
99,17
99,05

17,04
0,49
0,76

10,61
0,22
0,39

14,36
0,68
0,67

11,47
0,22
0,35

15,24
0,50
0,67

9,50
0,22
0,33

10,42
0,58
0,63

11,45
0,25
0,32

1999 г.

2000 г.

2002 г.

40
35
30

%

25
20
15
10
5
0
1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

година

Фиг. 1. Дял на МСП в брутната добавена стойност
телният им дял в заетостта непрекъснато се увеличава и достига съответно 50,5%, 52,5% и 54%
[11].
3. МСП – фактор за гарантиране на устойчиво развитие
Анализът на изложените по-горе данни показва, че МСП представляват основен субект на стопанската дейност, който функционира под организационната форма – предприятие. Стопанската
дейност на предприятията се определя от техните
цели, от същността на извършваните в тях процеси,
от ресурсите, които участват в тези процеси, и от
мястото им в икономическата среда на националното и световното стопанство. Постигането на целите на предприятието се осъществява чрез дей-

ността му.
Поради факта, че МСП се налагат като преобладаващ вид предприятия в страните с пазарна
икономика те играят все по-важна роля за гарантиране на устойчиво развитие. Стабилното им развитие гарантира стабилно развитие на пазарните отношения и води до стабилизиране на социалните
отношения.
От 2002 г. България е официално призната
за страна с пазарна икономика. Проучването на литературата в тази област [2, 4, 7, 12, 13, 14, 22]
води до заключението, че трайният успех и устойчивото развитие на всяко предприятие зависи от степента на задоволяване на потребностите на пазара
и от ефективността на стопанската дейност.
Процесният подход най-добре описва динами-
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ката на стопанската дейност на МСП в съвременните пазарни условия, където водеща роля има клиентът с неговите желания и потребности. Чрез този подход се гарантира устойчивост на процеса като постоянно се следят променливите на входа и
„критичните” за клиента параметри, което е предпоставка процесът да се поддържа в оптимални
граници.
Развитието на пазарните отношения води до
промяна в основната цел на предприятието. С появата на маркетинговата концепция и на социалната маркетингова концепция се наблюдава промяна
в целите на предприятието като акцентът се измества от „максимална печалба на всяка цена” към
изследване на потребностите и желанията на целева група клиенти и предлагане на такива продукти,
които удовлетворяват тази група по-добре от предлаганото от конкурентите [4].
П. Дракър [22] доразвива тези идеи. В доклада се приема неговото твърдение, че докато според виждането на финансовия мениджмънт основна цел на предприятията е „печалбата”, в действителност предприятията произвеждат продукти за
клиентите, а печалбата е следствие от реализацията на продукта, който притежава желаната от клиента „стойност” и той иска да го купи.
Удовлетворяването на клиента е свързано с
получаването на стока с определени качества срещу определена цена. Това дава основание да се
приеме следната основна цел на МСП: реализиране на максимална печалба при максимално удовлетворяване на потребностите на клиента.
Процесите на преструктуриране и промяна в
ролята на МСП са естествена реакция в отговор на
изискванията на пазара. Те са продиктувани от
глобализацията, либерализацията и отварянето на
пазарите в резултат на усъвършенстване и масово разпространяване на средствата за комуникация и постоянно подобряващите се инфраструктурни връзки. След ерата на масовото производство
идва ерата на „пазарната ниша” и „пазарния прозорец” [4], когато се произвеждат продукти за конкретен клиент или група от клиенти и МСП придобиват все по-голямо значение.
Въпреки специфичните особености на МСП
необходимо е те да съблюдават основните принципи за ефективна организация и управление, валидни за всички стопански организации. Това води
до заключението, че независимо от формата под
която функционират, като отчитат своите специфични особености, МСП трябва да прилагат всички известни в теорията и практиката средства за усъвършенстване на организацията и управлението като стандартите ISO, системите за управление на

качеството, подходът за тотално управление на
качеството, подходът „ШЕСТ СИГМА” и др.
Използването на процесния подход „ШЕСТ
СИГМА” води до минимизиране на разликата между „качеството” и „стойността” на клиента и „качеството” и „стойността” на предприятието [6]. По
този начин, като подобряват ефективността и ефикасността на своето управление, МСП осигуряват
стабилното си развитие, а от там и устойчивото
развитие на икономиката на страната.
Заключение
МСП се налагат като стопански организации
с определящо значение за развитието на съвременната пазарна икономика. Това се дължи на еволюцията в пазарните отношения и насочването към
производство на продукти за конкретен клиент или
група от клиенти. Тези процеси поставят и нови
изисквания към организацията и управлението на
МСП. Те трябва непрекъснато да повишават ефективността и ефикасността на осъществяваната от
тях стопанска дейност като използват съвременни
средства за управление. Това гарантира устойчивото развитие на МСП, а от там и на икономическите и социални отношения като цяло.
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SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES – FACTOR IN THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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ABSTRACT
The growing influence of sustainable development has become of great importance to contemporary market
economies. As small and medium-sized enterprises (SMEs) have become the predominant type of enterprises in most
countries with a market economy, they became a determining factor in the implementation of adequate measures
designed to ensure there is sustainable development.
The implementation of contemporary management systems turns them into factor of stabilization in the “company
– customer” relationship.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство – София
В доклада се защитава тезата за значимостта на стратегическото развитие пред текущото и на водещата
роля на стратегическите фактори за успех и ключовите компетенции на организацията в процеса на използване
на възможностите на външната среда и избягване на заплахите. Приоритетите в дейността на стопанската организация са свързани с максималното задоволяване на потребностите на клиентите, ефективното изразходване
на ресурсите, използването на собствените силни страни и умелото преодоляване на неопределеността и риска
- чрез адекватни управленски въздействия. В тази насока се интерпретира същността на устойчивото развитие на
организацията и управлението на промените в нея.
За преодоляване на дестабилизацията и кризисните състояния в развитието определящо значение има ефективността на стопанската организация. В доклада се прави опит да се разшири интерпретацията на понятието
“ефективност” като се излезе извън традиционния възглед за него и се използва инструментариума на балансираната карта за оценка на резултатите. При това в доклада изрично се подчертава, че синтезът на промените в
бизнес организационното, стратегическо развитие на стопанските организации е заложено в: концепцията и
политиката за устойчиво развитие (Agenda 21, Рио де Жанейро, 1992 г. и Йоханесбург, 2002 г.); в разгръщането на съвременните стратегически алианси (образувани на договорна основа) между фирмите; в прилагането на
новата цялостна маркетингова концепция.
Ключови думи: стратегическо развитие, стопанска организация, ефективност, устойчиво развитие, управление на промените
Key words: strategic development, business organization, effectiveness, sustainable development, change management

Управленската теория и практика имат доказано значими разработки и приноси в областта на
измерването на ефективността и средствата за
нейното повишаване. По своя характер, обаче, прилаганите показатели и вземаните решения носят
ограниченост – решават строго определен кръг
проблеми (финансови, производствени, човешки
ресурси, организационни, регионални, екологични
и др.). Правени са опити един или няколко показатели да бъдат изведени на водещи позиции и да им
се припише синергично тълкувание, т.е. те се разглеждат като фокус на цялото многообразие от
проблеми, които стоят пред организацията във връзка с управлението на ефективността. Практиката,
обаче, показва, че един частен показател за ефективност е носител на ограниченост, която произтича от ограничеността на отношенията и взаимовръзките, които характеризира и измерва.
Във връзка с управлението на ефективността
и устойчивото развитие на стопанската организация трябва да бъдат решени разнообразни проблеми:
• Проблеми на планирането, които произтичат от необходимостта от комплексна обвръзка
между системата от цели, ресурси, рамкови условия и ограничения и от невъзможността да се предвидят с достатъчна точност измененията в глобалните фактори (промени в международната стопанска конюнктура, политическата обстановка, научно-техническия прогрес и др.)
• Организационното окрупняване на дъщерни
и свързани предприятия с цел обслужване на фун-

кционирането им от дружеството–майка в много
случаи е неефективно от гледна точка на разходи,
териториална целесъобразност, обслужване на определени приоритетни пазари и т.н.
• Сериозни предизвикателства пред българските предприятия по отношение на ефективността
създава влизането на страната в Европейския съюз,
тъй като от този момент ще отпадне привилегията
предприятията–износители от България да си възстановяват ДДС от бюджета. Наред с това допълнителни трудности ще възникнат във връзка с интензифицирането на конкуренцията и силната зависимост на местните предприятия от вносни
суровини.
• Българските организации срещат затруднения при отговора на въпроса, къде да поставят тежестта на всяка дейност в своя портфейл. В тази
връзка неимоверно нараства ролята на консултантските звена при изследване тенденциите на
търсенето, предлагането, отделните пазарни сегменти и др.
• Във връзка с управлението на ефективността трябва да се подчертае обстоятелството, че използваните показатели не могат да обхванат ефективността във всичките й аспекти. От друга страна,
в икономическата теория и практика не съществува единство относно обхвата на критериите за
ефективност.
• Налице са непълни съпоставки и сравнения
на ефективността по отрасли и периоди поради ограничеността на обекта и предмета на провежданите изследвания.

Актуални проблеми на ефективността и устойчивото развитие на ...

• Липсва достатъчно опит по отношение на обвръзката между ефективността и възможностите
за устойчиво развитие на организациите.
Описаните по-горе проблеми в областта на управлението на ефективността и устойчивото развитие на стопанските организации характеризират
актуалността на избраната от автора тематика.
Икономическата ефективност изразява зависимостта между резултатите и разходите за тяхното постигане.1 В терминологията на антикризисното управление ефективността на производството се дефинира като отношение между пазарната
стойност на произвежданата продукция и сумарните разходи на ресурси. Според някои автори
ефективността “изразява степента на постигане на
поставените цели и задачи”, докато ефикасността
характеризира “оптимизирането на количеството
ресурси, използвани за постигане на целите, по отношение на действителния резултат от дейността”.2 Ефективността предполага “да се правят правилните неща”, докато ефикасността, от своя
страна, означава “нещата да се правят правилно”.3
При анализа на ефективността на организациите в практиката често се използват следните показатели на база данни от отчета за приходите и
разходите (Profit and loss account, Income statement) и баланса на дружеството (Balance sheet):
1. Рентабилност на продажбите (в %), определена като отношение между нетната печалба и
нетните приходи от продажби;
2. Коефициент на паричния поток, изчислен като отношение между паричния поток от основна
(оперативна) дейност и нетните приходи от
продажби.
Този коефициент характеризира относителната ефективност в дружеството по отношение на възможностите за генериране на положителен паричен поток (cash flow) от основна дейност. Той
показва, какъв паричен поток е в състояние да генерира 1 лв. приходи от продажби. Благоприятните
стойности на разглеждания коефициент са по-големи от 1.
3. Обращаемост на материалните запаси в
дни, на вземанията и задълженията.
Колкото по-ниски са стойностите на тези
показатели, толкова по-ефективно функционира
дружеството. При това, върху стойностите влияние
оказват зависимостта на организацията от доставчиците, сезонната специфика на дейността и редица други фактори.
Най-често прилаганите показатели за ефектив-
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ност на инвестиционните проекти са:
1. Нетна настояща стойност (Net present value,
NPV).
Нетната настояща стойност на проекта характеризира съотношението между приходните
(входящи) и разходните (изходящи) парични потоци.
Проекти с отрицателна NPV са губещи и трябва да
бъдат отхвърлени. При NPV равна на 0 инвестицията се откупува до нейния размер. Избира се проект,
чиято NPV > 0 и е с максимална стойност.
2. Индекс на рентабилност на инвестиционния проект.
Показателят представлява отношение между
настоящата стойност на нетните парични потоци и
приходните парични потоци. Приемливите стойности на разглеждания индекс са тези, които са поголеми от 1.
3. Вътрешна норма на възвръщаемост (Internal rate of return, IRR).
Изисквано условие е IRR да бъде по-голям от
сконтовия процент.
4. Срок на възвръщаемост на инвестицията.
Това е годината на издължаване на инвестицията, или годината, в която NPV става по-голяма
от 0.
Описаните по-горе показатели отразяват преди всичко важни финансови съотношения в организациите, без да предлагат варианти за сравнение с
други организации. В условията на изострена
конкуренция, ограничени пазари, дефицитни и скъпоструващи суровини и материали особено значение придобива възможността за еталонно сравнение на собствените постижения с най-добрите в разглежданата област, или с най-добрия начин на изпълнение – best practice, който постига дадена организация в или извън отрасъла. Този върхов резултат се обозначава като бенчмарк (benchmark) –
експертен стандарт, предварително определен
образец, използван като контролна точка.
Следователно, бенчмаркингът стимулира ефективността и иновациите спрямо традиционните методи за управление, и то най-вече при формулирането на идеи и тяхната практическа реализация: усъвършенстване процеса на вземане на решения, преодоляване на слабите страни на организацията и
създаване на конкурентни предимства, намаляване на нейната стратегическа уязвимост, привличане на нови групи потребители и т.н.4
Ядро на бенчмаркинга са две групи дейности:
измерване и сравняване на собствените постижения с тези на конкурентите и лидерите в съответ-

1 Икономическа енциклопедия. ДИ “Наука и изкуство”, 1984.
2 М. Александрова-Бошнакова, Харизанова, М. и др. Управление. Теория и практика. С., РА НЕДА, 2002, с. 22.
3 Becker, J. Marketing - Konzeption. Grundlagen des strategischen und operativen Marketing - Managements. 6.
Aufl., Verlag Franz Vahlen GmbH, Mыnchen, 1998, S. 836.
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ната област и на тази основа създаване на необходимите предпоставки за адаптиране и прилагане
на водещия опит в собствената организация.
Именно това позволява да се направи изключително важният извод, че благодарение на бенчмаркинга като стратегически инструмент за управление
организацията фокусира своята дейност върху стремежа за ефективност и продължителен успех чрез
непрекъснато подобряване на собствените резултати и повишаване на конкурентноспособността. В
управленската теория и практика се описват сравнителен (performance/competitive) и процесен (process) бенчмаркинг. Изследването на положителния
опит се основава на бенчмаркинговия “Кодекс за
поведение” (The European Benchmarking Code of
Conduct), разработен от Европейския фонд за управление на качеството – EFQM.
Много често ефективността се разглежда във
взаимовръзка със системата от цели на организацията. Поради това възникват редица въпроси:
• Системата от цели е разнообразна по отношение на тяхната йерархичност, относителна
важност, времева компонента. Това затруднява съществено оценката на ефективността поради необходимостта от интерпретация на разнородни
показатели. Наред с това, за различните фази от
жизнения цикъл на организацията са типични специфични целеви приоритети.
• Целите на организацията се отличават с отношения на хармоничност, конкурентност и индиферентност помежду си.
• Наред с това критериите за ефективност също са разнообразни, като някои от тях са дори
противоречиви: печалба, качество, производителност на труда, гъвкавост на организацията, съгласие по целите, междуличностни комуникации, управление на човешките ресурси и др.5
• В организациите съществуват трудности при
използването на подходящи измерители на
дейността, а оттук и на степента на постигане на
целите. От друга страна, много от целите не са
задавени в явен вид или нямат количествено
изражение. По този начин се затруднява процесът
на определяне на възникващите отклонения между
цели и постижения, както и вземането на обосновани решения за преодоляване на отклоненията.
Една от главните цели на управлението на организацията е да се осигури нейното устойчиво
развитие. В този смисъл е целесъобразно ефективността и устойчивото развитие да се разглеж-

дат в тясна връзка и взаимозависимост. Според експерти на Световната банка устойчивото развитие
в глобален аспект предполага управление на съвкупния капитал на обществото в интерес на запазването и умножаването на човешките възможности с акцент върху икономическата, социалната и
екологичната устойчивост. Ценни изводи относно
същността и насоките на устойчивото развитие са
заложени в концепцията и политиката за устойчиво
развитие (Agenda 21, Рио де Жанейро, 1992 г. и
Йоханесбург, 2002 г.); в разгръщането на съвременните стратегически алианси (образувани на договорна основа) между фирмите; в прилагането на
новата цялостна маркетингова концепция.
Устойчивото развитие трябва. да се разглежда на различни нива на управление: организация,
отрасъл, регион, национално стопанство. То изисква постигане на системата от цели, включително
пред обществото, хармонизиране на интересите на
всички обществени субекти, умело използване факторите на средата. Устойчивото развитие на организацията се разглежда като “движение на организацията в посока на поставените цели, при което
индикаторите за устойчиво развитие не заемат
стойности извън предварително дефинирани граници или функции”.6
Въз основа на изложението по-горе могат да
бъдат формулирани следните изводи:
• Ефективността е комплексно понятие, което
отразява сложните взаимовръзки в рамките на организацията по линия на цели, средства, информационни потоци, комуникации, адаптивност, растеж,
жизнен цикъл.
• Ефективността трябва да се дефинира в рамките на концепцията за дългосрочен успех и устойчиво развитие на организацията.
• Ефективността е целесъобразно да отразява готовността на организацията за гъвкавост и
промяна.
• Необходимо е ефективността да характеризира взаимодействието на организацията като система с нейната външна среда и особеностите на
управлението на вътрешните й променливи.
• Ефективността трябва да отразява очакванията на различните групи на влияние върху организацията по линия на анализа на връзките интереси
– специфични цели – критерии за ефективност от
гледна точка на съответната група. В тази връзка е
наложително да се намери разумният компромис
и баланс между различните групи интереси. (вж.

4 Кузманова, М. Benchmarking. Иновация или традиционен метод за управление. Списание “Мениджър”, бр.6/
2004, с. 56 – 57.
5 Robins, St. Organization theory: Structure, Design and Application. Prentice Hall Int., Inc., 1998.
6 Ламбовска, М. Размитите бюджети – инструмент за управление на устойчивото развитие на организацията., С.,
ЛТУ, сп. “Управление и устойчиво развитие”, бр. 3-4, 2004, с. 206.

Актуални проблеми на ефективността и устойчивото развитие на ...

Таблица 1.)
Изведените по-горе изводи позволяват на автора да препоръча балансираната карта за оценка
на резултатите (balanced score card) като подходящ инструмент за решаването на разнообразните и противоречиви понякога задачи, свързани с
ефективността на управлението. Балансираната
карта е резултат именно на усилията за изследване на ефективността на управлението и възможностите за нейното повишаване, като акцентът е
поставен върху търсенето на нови алтернативни
методи за измерване на ефективността, които се
основават на нефинансови показатели.7 При това
методиката позволява не само да се разработи комплексна концепция за управление на организацията в краткосрочен план, но и да се стимулират
стратегическите инициативи в нея с цел усъвършен-
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стване на ключовите процеси и дейности, стимулиране на промените и повишаване на ефективността в дългосрочна перспектива. Чрез конкретизиране на системата от цели на организацията в
рамките на отделните перспективи на модела се
повишава мотивацията на заетите посредством прилаганата обвързана система от измерители на
ефективността и бързата обратна връзка.
Балансираната карта за оценка на резултатите добавя към традиционните финансови аспекти
на анализ редица нефинансови: удовлетвореност
на потребителите, бизнес-процеси, обучение, иновации и обновяване, екологосъобразна дейност и
др. (перспективи “Финанси”, “Потребители”, “Човешки капитал”, “Бизнес-процеси”, “Иновации и развитие” и “Екология). Тя превежда мисията и стратегията в интегрирана система от показатели за

Таблица 1 Главни групи на влияние върху организацията и специфични цели
Групи на влияние
Вътрешни за организацията групи на
влияние:
o
Собственици

o

Мениджъри

o

Работници

Външни за организацията групи на
влияние
o
Кредитори

Интереси и цели

•
•
•

Доходи, печалба;
Запазване и покачване стойността на инвестирания капитал;
Самостоятелност и свобода при вземане на решения.

•
•

Власт, влияние и имидж;
Стимулиране на собствени идеи и творческо поведение.

•
•
•
•

Доходи и заетост;
Подобряване условията на труд и живот;
Признание и стимулиране на собствените постижения;
Социална сигурност и контакти.

•
•

Умерен риск на инвестираните средства;
Приемлива възвръщаемост.

o

Доставчици

•
•

Изгодни условия за доставка;
Платежоспособност на клиентите.

o

Конкуренти

•
•

Лоялна конкуренция;
При взаимен интерес стимулиране на кооперирането.

o

Потребители

•

Задоволяване на потребностите и високо качество на предлаганите
продукти и услуги;
Материализиране на постиженията на научно-техническия
прогрес;
Изгодно съотношение между цена и качество;
Добро сервизно обслужване.

•
•
•
o

Държава и общество

•
•
•
•
•
•

Данъци и спазване на гражданските права;
Сигурност на работните места;
Подпомагане на културни, научни и образователни институции;
Изграждане и поддържане на модерна инфраструктура;
Почистване и недопускане замърсяване на околната среда;
Хармонизиране на интересите на различните поколения и
провеждане политика на устойчиво развитие.

7 Norton, D., R.Kaplan. “Measures that drive performance”, Harvard Business Review, January- February 1992;
Norton, D., R.Kaplan “Putting Balanced Scorecard to work”, Harvard Business Review, September- October 1993.
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оценка на дейността, стимулиране на промените и
осигуряване на дългосрочния успех на организацията. По този начин устойчивото развитие на организацията би могло да се формулира като хармонично движение на организацията в рамките на
отделните перспективи на балансираната карта, насочено към осигуряване на дългосрочен успех.
Включените в картата показатели позволяват
да се направи задълбочен анализ на постигнатото
от гледна точка на системата от цели и най-доброто за организацията в унисон с очакванията на главните групи на влияние. Съществуват възможности
за използване на единна скала за оценка на разнообразните количествени и качествени показатели в
картата като основа за извеждане на интегрални
коефициенти на ефективността (размити оценки,
11-степенна Ликертова скала, приложима в размитите множества, функции “експертон” и др.)8
В заключение трябва да се направи изводът,
че при разглеждане проблемите на ефективността
на управлението логично се стига до анализ на редица дихотомии на развитието като целесъобразност – нецелесъобразност, успех – неуспех, добро – лошо, балансираност – небалансираност, устойчивост – неустойчивост, което още веднъж подчертава изключителната сложност и необходимостта от комплексен подход при изследване на икономическите явления и процеси. На базата на проведеното изследване се препоръчва използването
на балансираната карта за оценка на резултатите
като подходящ инструмент за управление на ефективността в съвременните организации.
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CONTEMPORARY PROBLEMS OF EFFECTIVENESS AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE BUSINESS ORGANIZATIONS
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ABSTRACT
The author of the paper supports the thesis about the significance of strategic development towards operating
and about the leading role of strategic factors for success and key competences of the business organization in process
of using the chances and overcoming the threats of the business environment. The priorities of organization’s activities
are connecting with the best satisfaction of consumers needs, efficient resources spending, using of strengths and
skilful overcoming the uncertainty and risk. In this direction is given an interpretation to the sustainable development of
the organization and its change management.
The effectiveness of the business organization is especially important by overcoming the stabilization’s and crisis
problems in its development. The author of the paper attempts to extend the effectiveness term by using the balanced
scorecard. He underlines especially the role of the conception and politics for sustainable development (Agenda 21,
Rio de Janeiro, 1992, and Johannesburg, 2002); of the development of strategic business alliances (building on
contractual basis); of using the new marketing conception.
8 Кузманова, М. Възможности на балансираната карта за оценка на резултатите като инструмент за управление на стратегическото развитие на стопанската организация. Сборник с доклади от Международна научна
конференция “Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, София, 3 ноември 2004 г., С., Унив. изд. “Стопанство”, 2004, с. 147 - 155.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – КОНЦЕПЦИИ
И ТЕХНИКИ
Светослав Новков
Технически университет – София
Философията за устойчиво развитие оказва все по-съществено влияние върху управленската теория и
практика. В началото на 21 век вече са предложени немалко управленски концепции и техники в тази насока, а
в редица компании по света, основна задача е осигуряването на стабилно развитие на бизнес-организацията,
съчетаващо в себе си икономически, социални и екологични аспекти.
В този контекст, в доклада накратко се представят предизвикателствата пред индустриалните предприятия,
основните концепции и техники, които могат да бъдат използвани за осигуряване на устойчиво развитие. Показват
се областите им на приложение в предприятието и степента на задоволяване на различните предизвикателства,
като се прави опит за систематизиране и илюстриране на предимствата, които дава възприемането на идеята за
“Sustainability Management”/“Triple Bottom Line” (т.е. интегрирането на икономическото, социалното и екологичното направление). Стремежът е да се извлече поука от чуждия опит и да се определят възможностите за
действие, отчитайки специфичните особености на родната действителност.
Ключови думи: устойчиво развитие, индустриално предприятие, управление, предизвикателства, концепции,
предимства
Key words: sustainable development, industrial enterprise, management, challenges, concepts, advantages

дат необходими утре”(IISD).
Според доклада “Индустрията като партньор
за устойчиво развитие – 10 години след Рио”[17]
приоритетни области на действие са вземането на
решения, отчитащи критериите за устойчиво развитие и разпространяване на добрата практика; развитието на доброволни инициативи; разпространението на практиката на докладите; интегрирането
на аспектите, свързани с околната среда, социалните въпроси и икономическите дейности в 1 общ
подход към глобалните предизвикателства; изграждането на обща рамка от правила за основните отговорности и насочване към нови възможности; др.
Според Световния бизнес съвет по устойчиво
развитие (WBCSD) и Програмата по околна среда
на ООН (UNEP) [18] пътят, по който се движи обществото и бизнеса може да бъде илюстриран по
следния начин – фиг.1.
Управлението за устойчиво развитие (Sustainable Development Management/ Sustainability Management) е съвременен тип управление, призвано
да спре пилеенето на ресурси, да подпомогне навлизането на “дружелюбни” към околната среда

І. Въведение
Устойчивото развитие (Sustainable Development) е “развитие, което задоволява нуждите на
настоящето, без да подлага на риск възможността
на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени нужди” (Комисия Брундланд, WCED). Идеята
за това не е нова и по своята същност се свежда
до запазване и подобряване на качеството на околната среда, постигане на социално и икономическо развитие. Използва се, за да отрази необходимостта от вразумяване на човечеството и спиране
на застрашителните тенденции на изчерпване на
природните ресурси, унищожаване на естествената флора и фауна, замърсяване на околната среда,
демографски взрив, социално разслоение и
бедност, разпространение на болести като ХИВ/
СПИН, малария и др.
От гледна точка на бизнеса това означава “възприемане на бизнес стратегии и действия, задоволяващи нуждите на бизнес организацията и заинтересованите групи днес, едновременно с което,
осигуряващи запазване, заздравяване и засилване
на човешките и природните ресурси, които ще бъУстойчивост
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Икономически инструменти

Указания и контрол
Устойчиво
развитие

Правителствен
дневен ред
Бизнес
дневен ред

Одит

Еко-ефикасност

Фактор 10

Споразумения

По-чисто производство
Съответствие с нормите

Дневен ред
на 21 век

ICC
Charter

СУОС

Време

Фиг.1. Развитие на вижданията за устойчивост

354

Светослав Новков

технологии, да поеме отговорност за продуктите
на бизнес организацията през целия им жизнен
цикъл, да удовлетвори изискванията и очакванията
на заинтересованите групи [14].
ІІ. Предизвикателства
Управлението за устойчиво развитие има за
задача да се справи успешно със следните основни предизвикателства [14]:
• екологично – намаляване на екологичната
тежест, причинявана от стопанската дейност върху околната среда, т.е. подобряване на екологичната ефективност (ecological effectiveness). Целта
е да се осигури дългосрочна защита на естествената околна среда, да се запази абсорбиращия й
капацитет и възможност за регенериране, да се
опази биоразнообразието. Еко-ефективността отразява степента, до която е постигната целта за минимизиране на вредните въздействия върху околната среда, като в някои случаи измерването й е
лесно, а в други – трудно или дори спорно.
• социално – намаляване на нежеланите/ увеличаване на положителните социални ефекти от стопанската дейност, т.е. подобряване на социалната
ефективност (social effectiveness). Целта е да се
осигури легитимацията и общественото одобрение
за дейността на организацията. Социо-ефективността отразява степента на задоволяване на социал-

ните очаквания (обществени, културни, индивидуални).
• икономическо – увеличаване на приходите/
намаляване на разходите, свързани със стопанската дейност, т.е. подобряване на икономическата
ефективност (economic effectiveness) и най-вече
осигуряване на рентабилност на екологичния и социалния мениджмънт, т.е. подобряване на екологичната и социалната ефикасност (eco-efficiency и
social efficiency). Целта е да се повиши икономическия ефект и съотношението между стойност и
въздействие върху средата.
• интегрално - комбиниране и едновременно
изпълнение на екологичните, социалните и икономическите цели (предизвикателства) и най-вече интегриране на екологичния и социалния мениджмънт
в конвенционалния икономически мениджмънт.
Според Елкингтън целта е да се постигне частична
интеграция, защото пълната е твърде сложна, дори невъзможна, а и най-интересните предизвикателства понякога са не в, а между 3-те направления,
докато според Шалтегер истинското предизвикателство е едновременното постигане на целите на
3-те направления.
Графично тези предизвикателства могат да бъдат представени по различни начини – фиг.2. [12,
13, 14, 15]
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Фиг.2 Начини за представяне на предизвикателствата на устойчивото развитие
Представянето на устойчивостта чрез 3 преплетени кръга, съответстващи на 3-те направления е
често срещано в докладите на различните компании за прогреса им по посока на по-голяма
устойчивост. Представянето в 3-мерна координатна
система позволява да се обърне внимание на зоните на “престъргване”. По аналогия с геологията,
това “престъргване” може да доведе до
сътресения, което поражда проблеми, но и възможности за развитие. По този начин Елкингтън илюстрира идеята си за “Triple Bottom Line”. Представянето чрез интеграционен триъгълник пък илюстрира идеята на Шалтегер за “Sustainability Management”. Всеки от тези начини на представяне има

своите предимства и недостатъци. За отчитане,
оценка и контрол на постиженията в 3-те направления се използват различни индикатори [14]:
• екологични (environmental):
- операционни – описват въздействията върху
околната среда от гледна точка на ресурсния поток (на входно-изходния баланс) – например консумация на материали и енергия, количество на
вредните емисии и генерираните отпадъци и др.,
като така осигуряват директна информация за екологичната тежест, генерирана от предприятието;
- кондиционни – описват състоянието на естествената среда в близост до предприятието – например състояние на въздуха, водата, почвата,
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пейзажа, хората, флората, фауната, като така осигуряват индиректна информация за екологичната
тежест, генерирана от предприятието;
- управленски – описват капацитета на системата за управление на околната среда – например
брой служители, обучени в управление на околната среда, като така осигуряват индиректна информация за възможностите за подобряване на стопанската дейност по посока на опазване на околната среда.
• социални (social):
- свързани с доставчиците – критерии за
покупка, партньорства, принципи и др.
- свързани с човешките ресурси – критерии в
областта на детския труд, насилствения труд, здравословните и безопасни условия на труд, свободата на сдружаване и колективно договаряне, дискриминацията, дисциплинарните процедури, работното време, възнаграждението на труда и др.
- свързани с клиентите – критерии за етикетиране, пакетиране, реклама и др.
- свързани с обществеността – връзки с обществеността, трансфер на знания и умения и др.
• икономически (economic):
- финансово-икономически – приходи,
разходи, финансов резултат, рентабилност и др.
- социо-икономически – коефициент на социоефикасност, относителен дял на разходите за социална дейност спрямо общите разходи и др.
- еко-икономически – коефициент на екоефикасност, относителен дял на разходите за дейност, свързана с околната среда спрямо общите
разходи и др.
ІІІ. Концепции и техники
Концепциите, техниките и инструментите за
управление на устойчивото развитие трябва да изпълнят задачите, произтичащи от споменатите

предизвикателства. По своята същност това са предимно адаптации на изпробвани и проверени управленски подходи. Според проф. д-р. Щ. Шалтегер
[14] инструментът е средство за подпомагане постигането на специфична цел или група от цели, което обикновено изпълнява 1 функция, докато концепцията използва комплекс от систематично координирани инструменти за постигането на целта
или групата от цели, покривайки няколко области
едновременно. В този смисъл той идентифицира 9
концепции и 37 инструмента за управление на устойчивото развитие, отговарящи на критериите за
подбор – широко приложение в практиката,
потенциал,
ориентация
към
дадено
предизвикателство, показани с областите им на приложение в предприятието и степента на задоволяване на различните предизвикателства в табл.1.
Освен посочените, различни автори разглеждат потенциала на концепции като Business Process
Reengineering (BPR), Continuous Improvement
(Kaizen), Lean Enterprise и др. за управление на устойчивото развитие.
Използвайки 3-мерна координатна система,
споменатите от Шалтегер концепции могат да бъдат представени по следния начин – фиг. 3.
В рамките на това кратко изложение ще бъдат щрихирани само някои от по-характерните
концепции, свързани с устойчивото развитие, по една с пълна ориентация за всяко предизвикателство.
Environmental Management System (EMS) Система за управление на околната среда (СУОС)
СУОС според Закона за опазване на околната
среда и международно признатата дефиниция е
“част от общата система за управление”, занимаваща се с въпросите “по околната среда”, но освен това тя е и организационен подход към управление на околната среда, допълнение към законовата регламентация, формализирана и сурова рам-
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Фиг. 3. Концепции за управление на устойчивото развитие
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ка [19]. СУОС е отговорна за управлението на околната среда в отделната организация и за постигането на все по-добро представяне в тази насока.
Концептуалната рамка на СУОС често е обобщавана от мениджърите и консултантите като “Казвай
каквото правиш. Прави каквото казваш. Докажи го”,
което отразява принципите на управление още от
времето на Файол, оформени от Шилърт и припомнени от Деминг във формата “Plan-Do-CheckAct”. СУОС се позовава на тези принципи в контекста на “непрекъснатото усъвършенстване” [19].
Изграждането на 1 СУОС може да стане според
собствените виждания или според утвърден стандарт или регулация като международния стандарт
ISO 14001 или европейската регулаторна рамка
EMAS. EMAS и ISO 14001 споделят обща цел –
осигуряването на добро управление на околната
среда, като твърде често са възприемани като
конкуренти. Според европейските органи това не е
така, а по-скоро ISO 14001 може да се възприеме
като стъпало към EMAS. EMAS е не просто европейското съответствие на ISO 14001, а регулаторна рамка, стигаща по-далеч.
Съдържанието на СУОС от типа ISO 14001
обхваща няколко основни елемента [19]:
1. Политика по околната среда
2. Планиране
-

Аспекти на околната среда
Правни и други изисквания
Общи и конкретни цели
Програма(и) за управление на околната среда

3. Внедряване и функциониране

- Структура и отговорност
- Обучение, осъзнаване и компетентност
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- Обмен на информация
- Документиране на СУОС
- Управление на документите
- Оперативно управление
- Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

4. Проверка и коригиращо действие

- Мониторинг и измерване
- Несъответствие, коригиращо и превантивно

действие

- Записи
- Одит на СУОС

5. Преглед от ръководството
Потенциалните ползи и ограничения от въвеждането на подобна система могат да бъдат обобщени по следния начин – табл. 2 [4, 5, 6, 11, 13,
14, 19].
Ползите и ограниченията, свързани с СУОС
от типа ISO 14001 могат да бъдат преувеличени
поради някои неясноти или неинформираност.
Истинската критика е свързана с текста на стандарта и се свежда до следното [19]: ISO 14001 е
стъпка назад от по-прогресивни инициативи, изискващи пълна прозрачност относно представянето
на организацията по отношение на околната среда;
ISO 14001 вкарва нови термини с близко значение
до традиционни, но с по-неясно или леко изменено
значение; ISO 14001 акцентира върху ангажимента на висшето ръководство и някак си оставя малко на страна ролята на персонала при формирането на политиките в СУОС, с което насочва към йерархичния подход “отгоре-надолу”, което не съответства на модерните управленски тенденции; ISO

Таблица 2
Потенциални ползи
по-добра резултатност спрямо околната среда (намаляване на вредните
въздействия)
спестяване на средства (от съкратен разход на материални и енергийни
ресурси, подобрено протичане на процесите, намаляване на отпадъците,
използване на възобновяеми ресурси)
по-добро съответствие със законодателството, по-добри връзки с
властите, а оттам и възможност за получаване на награди и
административни облекчения
повишена конкурентоспособност
избягване на инциденти и подобряване на условията в и в близост до
организацията
ангажиране на персонала, по-висок морал и удовлетвореност, по-добри
комуникации и повишено самочувствие на служителите
повишаване на задоволството и доверието на клиентите
по-добър обществен имидж
удовлетворяване и по-добър диалог със заинтересованите групи,
повишена отговорност към бъдещето
улесняване на достъпа до капитал и по-ниски лихви и застрахователни
премии
намаляване на външния натиск
навлизане на пазари, приемащи стандарта като дефакто изискване
повишаване качеството на продуктите и обогатяване на иновационния
процес
повишаване на стойността на организацията
др.

Потенциални ограничения
акцентиране не толкова върху представянето на организацията по
отношение на околната среда, колкото върху съответствието с
изискванията на стандарта
скъпо въвеждане, недостъпно за по-малките предприятия
намаляване на ползата от стандарта поради разнообразието на
международното законодателство по околната среда
затруднено отличаване на 1 организация от друга измежду
сертифицираните, дори при големи различия по същество
използване на широки интерпретации поради по-общите
дефиниции
превръщане на сертификацията в търговска бариера
възникване на съпротива срещу промяната
др.
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5. Изготвяне на ежегодни отчети, представя14001 дава възможност на мултинационалните
щи поставените цели, предвидените действия, поскомпании спокойно да избират към кое законодатигнатите резултати, необходимите промени, предтелство да се ориентират и така им дава шанс да
ставянето им на общественото внимание и провежизберат пътя на по-малкото съпротивление.
дане на честен и открит диалог.
EMAS изисква от организациите, желаещи да
6. Проверка на данните от външен одитор и
участват в схемата да минат по следния път [6]:
регистрация от компетентния национален орган.
1. Запознаване с изискванията, процедурите,
Основните различия между 2 -те системи монеобходимите разходи и възможности за финансиране и вземане на решение за участие.
гат да бъдат обобщени по следния начин – табл.3
2. Преглед на околната среда, обръщащ вни[7, 19]:
мание на характеристиките, оказващи въздействие
Организациите, притежаващи сертификат по
върху околната среда, съществуващите практики,
ISO 14001 са изминали повечето от пътя и затова,
значимите въздействия и възможностите за промяако желаят да получат регистрация и в EMAS, трябва
на.
да положат малко усилия в направленията
3. Формиране на политика по околната среда
публичност, подобряване на представянето, свъри поемане на задължение за съблюдаване на закозано с околната среда, съответствие със закононодателството по околната среда и ангажимент за
дателството и включване на персонала в процеса,
непрекъснато усъвършенстване на представянето
за да бъдат верифицирани и да се присъединят към
по отношение тази среда.
схемата, като важно е да се има предвид, че EMAS
4. Изграждане на организационна основа за
притежава всички предимства, а не притежава всичпостигане на заложените мерки – изграждане на
ки недостатъци посочени в табл. 2.
СУОС по подобие на ISO 14001.
Таблица 3
Елемент
Предварителен преглед на околната среда
Ангажименти и изисквания
Участие на персонала при формиране на
политиката

ISO 14001
Ангажимент
за
непрестанно
усъвършенстване на СУОС и за
съответствие със законодателството

EMAS
+
Ангажимент за непрекъснато усъвършенстване на
представянето, свързано с околната среда и
задължение за съответствие със законодателството

-

+

Доставчици и контрагенти

Общуване по въпросите на околната
среда

Одити

Одитиране на СУОС

Външна комуникация и верификация

Публичност на Политиката по околната
среда

Налагане на влияние по въпросите на околната
среда
Одитиране на СУОС и представянето, свързано с
околната среда (по определени изисквания за
честота и методология)
Публичност на Политиката, целите, СУОС и
детайли от представянето, свързано с околната
среда

Social Management System (SMS) - Система
за управление на социалната среда (СУСС)
СУСС подпомага пък включването на социални аспекти в управлението. Изграждането на 1
СУСС може да стане според собствените виждания или според стандарти като SA 8000 или AA
1000. Така например, SA 8000 е в сила от 1997 и
покрива следните области на действие: детски труд
(Child labour), насилствен труд (Forced labour), здравословни и безопасни условия на труд (Occupational
safety and health), свобода на сдружаването и колективното договаряне (Freedom of association and
collective bargaining), дискриминация (Discrimination), дисциплинарни процедури (Disciplinary procedures), работно време (Working hours), възнаграждение на труда (Remuneration).
Тази система може да затвори празнината
между Системата за управление на околната среда и Системата за управление на качеството. За
жалост този тип системи (СУСС) не са чак толкова

разпространени, а и са налице проблеми с интеграцията с другите системи. Някои автори (като
Шалтегер), компании (като Шел) и проекти (като
SIGMA) говорят за рамка за управление на устойчивото развитие, обединяваща системите за управление на околната среда, социалната среда и
качеството, но такава интеграция в практиката е все
още рядкост.
Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) - Балансирана карта за отбелязване на устойчивостта
(БКО+)
Обект на по-особен интерес в изложението са
бизнес организациите. Това са организации със стопанска цел – задоволяване на индивидуални или
обществени потребности чрез стоки, посредством
което се постига икономически резултат. По своята природа те гледат на нещата от икономическа
гледна точка и желаят да има икономически ефект
от действията им. Ето защо обръщат основно внимание на икономическото предизвикателство. Една
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от по-новите възможности за акцентиране върху
това предизвикателство, като не се забравят и другите е предложената от Харвардския професор Р.
Каплан и консултантът Д. Нортън Балансирана карта за отбелязване (БКО). В класическия си вид тя
представлява средство за управление на изискванията на заинтересованите групи и привеждане на
стратегиите в действие. Според създателите й, изправени пред променени условия на конкуренция в
ерата на информационните технологии, бизнес организациите се нуждаят от специфичен финансов
мениджмънт и контролни системи, за да оцелеят и
просперират. Още повече, че липсват управленски
техники за нематериалните активи като сътрудниците, инфраструктурата или притежаваните
технологии. За да отговорят по-добре на предизвикателствата на информационната ера те разработват БКО, като включват и нематериални аспекти,
наред с финансовите (задоволство на клиента, организационни знания и развитие, качество на процесите). Стимул за това е и твърдението на авторите, че повечето финансови измерители са гледащи назад, изоставащи индикатори, докато успехът
на бизнес организацията зависи по-скоро от нефинансови измерители, гледащи напред. Изграждайки
БКО, те се опитват да свържат нефинансовите показатели с финансовите цели с помощта на причинно-следствени връзки. В стандартния си формат картата съдържа 4 перспективи – финанси,
клиенти, знания, процеси, съдържащи общи и конкретни цели, изпреварващи и изоставащи ключови
индикатори на представянето, мерки за промяна.
В този си вид тя има предимствата да интегрира
различните аспекти на организационната дейност
в 1 система, да има отворен характер, практическа насоченост и стратегически поглед, но и недостатъците да се стреми към задължително свързване на всяка дейност с доминиращите над всичко
финансови цели, да не включва в дебата заинтересованите групи, извън акционерите и клиентите, да
оптимизира работата, но на спорен принцип като
“големият брат те наблюдава” [3, 14]. Ето защо в
последните години се наблюдава стремеж към
осъвременяване на БКО, така че да отговори на
предизвикателствата на устойчивото развитие
(Epstein, Wisner, Figge, Shaltegger, Hockerts, Dyllick,
Zingales, Bieker, Gminder, Waxenberger). Формира
се БКО на устойчивостта (БКО+), интегрираща екологичните и социални аспекти (т.нар. непазарна
околна среда) [1, 2, 3, 9, 14, 15].
ІV. Особености на родната действителност
Чуждият опит показва, че има смисъл от подобно интегрално управление, а и различните изследвания показват, че е налице сериозна нужда от
възприемането му и у нас. Според доклад на Евро-
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пейската агенция по околна среда [8] в резултат на
значителните икономически и социални промени,
извършени през последното десетилетие, има значително подобрение на състоянието на околната
среда в определени области и влошаване на състоянието в други области. Част от тези промени в
Източна Европа са в следствие от преструктурирането на икономиката и намаляването на промишленото и селскостопанското производство. В
Западна Европа се наблюдава известен баланс в
3те направления на устойчивото развитие, но се появява опасението, че бързият икономически растеж
може да застраши това равновесие. Също така,
при решаването на въпроси, свързани с околната
среда, се набляга изключително много на традиционните регулаторни инструменти в конкретните
области. Обикновено не се отчита въздействието
на икономическото развитие и на общите характеристики на производство и потребление върху околната среда. В ЕС вече се разработват други
инструменти, като например доброволни споразумения и икономически инструменти (вж. фиг.1), които са по-подходящи средства за ограничаване на
това въздействие, но досега не са използвани широко в европейския регион. Важно е да не се забравя и факта, че преходът към устойчиво развитие
изисква действие на всяко ниво – международно,
национално, регионално и локално. Според
“Индекса за устойчивост на околната среда за
2002г.” [10] България заема 71 място от 142 изследвани страни. Най-тежко е положението с екоефикасността (-1,04 стойност на индикатора, 132
място), качеството на въздуха (-1,03 стойност на
индикатора, 130 място), състоянието на почвите (0,85 стойност на индикатора, 118 място), намаляването на емисиите, пораждащи парниковия ефект
(-0,79 стойност на индикатора, 120 място), отговорността на частния сектор (-0,56 стойност на
индикатора, 131 място), а най-добро с ограничаването на демографския ръст (1,22 стойност на
индикатора, 2 място), ограничаването на здравните проблеми (0,87 стойност на индикатора, 32
място), участието в международни обединени усилия (0,73 стойност на индикатора, 19 място), количеството води (0,41 стойност на индикатора, 29
място). Въпреки известните проблеми с точността
на подобни глобални изследвания (включени са голям брой страни и голям брой индикатори, не за
всички от които има достоверни данни) и със заключенията от тях (от глобална гледна точка отрицателния демографски ръст е положително
явление, но от национална е проблем), се виждат
някои от основните характеристики на състоянието.
Очевидни за България са проблемите с еко-ефикасността (производителността на ресурсите), с не-
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желанието на бизнеса да се включи в борбата за
осигуряване на устойчиво развитие и особено в усилията за подобряване на състоянието на околната
и социалната среда, с лошото състояние на въздуха в градската среда и ерозията на почвите. Малко
по-сложно е положението с емисиите, пораждащи
парниковия ефект. От една страна, след промените преди 15 години, промишлеността в България
преживя сериозна криза, което намали и количествата генерирани вредни емисии в следствие на спирането или отслабването на някои производства.
Така спрямо базова година от края на 80-те , началото на 90-те години на 20 век е налице дори съкращение на емисиите. Ето защо за голяма част от
Източна Европа, включително и България, Договорът от Киото не предвижда нужда от сериозни
съкращения в бъдещето. От друга страна, горепосоченото изследване [10] обръща внимание не на
абсолютното количество на вредните емисии и не
на сравнение с базова година, а на отношението
на количеството на вредните CO2-емисии към броя
на населението и към размера на БВП и по тези
показатели положението на България не е добро.
Наличието на проблеми със законодателството по
околната среда и липсата на подходящи стимулиращи схеми оказва допълнително неблагоприятно
въздействие. Представяното все по-често като панацея влизане в ЕС безспорно дава надежда за подобряване на положението и по 3-те направления
на устойчивото развитие, но и поставя сериозни
изисквания, които могат да се окажат непосилни
за неподготвените. Според мнението на външни експерти в България е налице нужда от огромни инвестиции за покриване на изискванията на европейското законодателство, свързано с околната среда.
Освен тези външни оценки е налице нужда от позадълбочена вътрешна оценка. За всеки разумен
българин е ясно, че у нас има сериозни проблеми
не само с околната, но и със социалната среда.
От горепосоченото се налагат изводите, че са
необходими промени на национално, местно и особено на бизнес ниво и тъй като обект на това изложение са бизнес организациите и по-специално индустриалните предприятия в следващите няколко
реда са представени някои от по-важните стъпки,
които могат и трябва да бъдат направени в тях:
1. Изясняване на целите, които трябва да бъдат постигнати в 3-те направления на устойчивото
развитие, въз основа на задълбочен анализ на съществуващото положение и влиянието на външните фактори.
2. Запознаване с изискванията, процедурите,
необходимите разходи и възможности за финансиране на програми, насочени към подобряване на
екологичното, социалното и икономическото пред-

ставяна на предприятието и вземане на решение
за участие.
3. Осигуряване на подкрепата на висшето ръководство за провеждане на подобни програми, ангажиране и мотивиране на персонала, набиране на
нужната информация, обучение и подготовка за
справяне с новите предизвикателства.
4. Преглед на околната и социалната среда,
обръщащ внимание на значимите аспекти, въздействия и възможностите за промяна.
5. Формиране на политика по околната и социалната среда.
6. Разработване на план за действие, съдържащ полезни и изпълними действия.
7. Изграждане на организационна основа за
постигане на заложените мерки – изграждане на
СУОС, СУСС, формиране на БКО+ и т.н..
8. Провеждане на планираните мерки и контролиране на резултатите.
9. Изготвяне на ежегодни отчети, представящи поставените цели, предвидените действия, постигнатите резултати, необходимите промени, представянето им на общественото внимание и провеждане на честен и открит диалог.
10.
Проверка на данните от външен
одитор и получаване на сертификация или регистрация от компетентния национален орган при желание и възможности от страна на предприятието.
V. Заключение
От всичко казано до тук и изобщо от литературата по въпроса [4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 19]
може да се заключи, че управлението на устойчивото развитие е жизнено важно за справяне с предизвикателствата на съвременността и от там за
създаване на предпоставки за добро бъдеще. Това
е управление, отличаващо се със своята значимост,
широка интердисциплинарност и динамика. Чрез
него могат да се извлекат сериозни ползи, като повишаване на екологичната, социалната и икономическата ефективност и ефикасност, подобряване
на взаимоотношенията със заинтересованите
групи, развитие на продуктите и процесите и т.н.
Чуждият опит показва, че има смисъл от подобно
интегрално управление, а и различните изследвания показват, че е налице сериозна нужда от възприемането му и у нас, като особено важна е ролята на бизнеса. Ето защо изложението е конструирано с акцент върху индустриалните предприятия,
като онази част от бизнеса, която е с особено голямо значение за устойчивостта и която трябва да
бъде убедена в ползата от възприемането на този
нов тип управление и подпомогната в това
начинание.
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SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES –
CONCEPTS AND TECHNIQUES
Svetoslav Novkov
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ABSTRACT
The Sustainable Development philosophy has an increasing impact on the management theory and practice. In
the beginning of the 21st century there are many management concepts and techniques in this direction, and in many
companies all over the world, the main task is to ensure sustainable business development, combining economic, social
and ecological aspects.
In this context, in the report are briefly presented the challenges in front of the industrial enterprises, and the
principal concepts and techniques for sustainability management. The report presents their principal users in the
enterprise and the extent to which they satisfy the various challenges and it makes an effort to systematize and
illustrate the advantages of adopting the idea for “Sustainability Management”/“Triple Bottom Line” (e.g. the integration of economic, social and ecological aspects). The aim is to learn a lesson from other’s experience and determine the
opportunities for action, having in mind the specific characteristics of our national reality.
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ДОСТОВЕРНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
ИКОНОМИКАТА
Гергана Николова
Бургаски Свободен Университет - Бургас
Настоящият доклад има за цел да изясни значението на представяне на достоверна информация във финансовия отчет на стопанските предприятия у нас, като са подчертани интересите на потребителите й. Достоверността
на информацията в годишния и междинния финансов отчет е определящ фактор за устойчивостта в развитието
на стопанските субекти на всички нива.
Ключови думи: достоверност на информацията, финансов отчет
Key words: credibility of information, financial report

Устойчивостта в развитието на отделните стопански субекти предполага в голяма степен и относителната стабилност на стопанството като цяло,
изхождайки от разбирането за цялото, и неговите
съставни елементи. За целите на управлението на
стопанските субекти на микро- и макроикономическо равнище е от особена важност качеството на
информационните източници, явяващи се основа за
вземане на оперативни и стратегически решения.
Акцентът в настоящия доклад е поставен върху значението на достоверната финансово-счетоводна информация на предприятията за отделните
стопански субекти, в контекста на устойчивото развитие на икономиката.
Качествата на финансово-счетоводната информация са свойствата, които я правят полезна
за широк кръг потребители. По смисъла на приложимите Международни счетоводни стандарти, основните качествени характеристики са: разбираемост, уместност, надеждност и сравнимост. “За
да е надеждна, информацията трябва да отразява
достоверно сделките и другите събития, които й е
възложено да представя, или които би трябвало да
представя.”[5, стр.55]. Обясним е рискът за голяма част от финансово-счетоводната информация
да не отразява напълно достоверно отделните счетоводни обекти, поради “трудности при идентифицирането на сделките и другите събития, които
следва да се отразят, или при създаването и приложението на методи на оценка и представяне, които да носят сведения, съответстващи на въпросните сделки и събития.” [5, стр. 55]
Получаването на достоверна финансово-счетоводна информация се предполага от спазването
на основните счетоводни принципи и приложимите
счетоводни стандарти, както и добрата професионална практика, заложени в индивидуалната счетоводна политика на предприятието.
Въпреки широкия кръг потребители на финансово-счетоводна информация, съдържаща се в
междинните и годишните финансовите отчети на
предприятията, ще представим тяхната класифи-

кация по определени критерии в няколко основни
групи. Успоредно с това ще изложим и съществуващите информационни връзки между тях, които
са двупосочни - от една страна като създаващи финансово-счетоводна информация, а от друга – като нейни потребители.
Значителна е групата на лицата, заинтересовани от познаването и изучаването на финансовото състояние на предприятието, което се явява
предпоставка, и едновременно с това изискване, и
отговорност за създаване на качествена отчетна
информация. Устойчивото финансово състояние на
предприятието не се определя само и единствено
като качествена характеристика, но и като количествено измеримо явление. Процесът по оценяването и представянето на финансовото състояние
на предприятието е многоаспектен, логически последователен и обвързан, сложен, интересен и нормативно обоснован. Този процес не може да бъде
формализиран изцяло. Целта на изучаването и
представянето на финансовото състояние на предприятието е да се получи обективна, пълна и точна
картина на текущото му финансово състояние, което да позволи оценка и анализ на настоящите и
бъдещите възможности за развитие в краткосрочен и дългосрочен план. Наред с това, към финансово-счетоводната информация са поставени изискванията за своевременност и за равновесие между полза и разходи.
Финансово-счетоводната информация се изготвя при спазване на приложимите счетоводни правила и практики. Пряко свързани с оценката на финансовото състояние на предприятието са неговите активи, пасиви и собствения му капитал.
Носителите на тази информация са отделните съставни елементи на годишния финансов отчет, заложени в Международен счетоводен стандарт 1
“Представяне на счетоводни отчети”, в т.ч. баланс,
отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци, счетоводни политики и обяснителни бележки.[5, стр.81]
Предвид различните цели на ползвателите на
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финансово-счетоводна информация,се предполага
и различие в обема на информационната база, както и в методиката й на представяне. Биха могли да
се разграничат два основни вида финансово-счетоводна информация от гледна точка на обема на изходната информационна база, а именно:
- финансово-счетоводна информация, получена на по-широка информационна база, което е реална предпоставка за голяма степен на достоверност на получените показателите. Сравняването на
едни и същи показатели, установени по вътрешни
данни на едно предприятие, не би следвало да са
абсолютно съпоставими със същите показатели на
предприятия от дадения отрасъл, но получени по
методики, предназначени за външни потребители.
Вътрешните показатели са недостъпни за външни
потребители с оглед запазването на фирмената
тайна.
- финансово-счетоводна информация, предназначена за външни потребители. Характеризира
се с това, че се представя в нормативно регламентирани обобщени информационни носители – съставните елементи на годишния финансов отчет, по
смисъла на Международен счетоводен стандарт 1
“Представяне на счетоводни отчети”.
От състоянието към определен момент, както и в динамика на активите, пасивите и собствения капитал на конкретното предприятие, са заинтересовани широк кръг потребители, всеки в различна степен, предвид целевото й предназначение.
Основните групи потребители на финансово-счетоводна информация биха могли да се представят
по следният начин:
В най-голяма степен, потребител на финансово-счетоводна информация е управленският екип
на предприятието, на всяко от вертикалните и хоризонталните му нива, съобразно възприетата управленска структура от същото.
Управленските структури в предприятието използват най-вече пълни, аналитични и всеобхватни
данни за всички непрекъснато протичащи в предприятието стопански факти, явления и процеси. Това
позволява детайлно да се разглежда, изучава и оценява целият процес на образуване, разпределение
и използване на финансовите ресурси на предприятието, да се вземат решения за оптимизирането им, както и да се изменя структурата на източниците за финансиране.
Управляващите могат пряко да повлияят върху финансовото състояние на предприятието в краткосрочен и в дългосрочен план. Невъзможността
предприятието своевременно да обезпечи необходимия му привлечен капитал, чрез получаване на
заем например, или да реализира печалба от продажбата на произвежданата продукция, респ.
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услуга, в крайна сметка може да доведе до банкрут.
Значението на външния анализ на предприятието
не бива да се подценява, с оглед оптимизирането
на финансовото му състояние. Финансово-счетоводната информация, използвана от управляващите, остава недостъпна за външните потребители, с оглед опазване на фирмената тайна на
предприятието. Оттук изхождаме, за да признаем,
че най-пълната финансово-счетоводна информация
за конкретното предприятие е предназначена и потребявана от мениджърите му в сравнение с всички
останали групи потребители. Освен в най-голям
обем, финансово-счетоводната информация, предназначена за мениджърите е най-точна,
оперативна, своевременна. За да подчертаем това,
ще посочим пример с информацията за финансовото състояние на предприятието, използвана от
органите на статистиката. За да се получи и обработи същата, тя губи в определена степен своята
актуалност, предвид необходимото технологично
време за обработката й.
Важно е да се подчертае значимостта и на
получаваната от вън, от обкръжаващата за предприятието среда, информация. В пряка връзка с изготвяне на финансовия отчет на предприятието е
необходимостта от достоверно определена справедлива цена на отделни отчетни обекти. По смисъла на разпоредбите на Националните счетоводни стандарти и на Международните счетоводни
стандарти, са приложими препоръчителен и допустим алтернативен подход за първоначална и последваща оценка на отчетните обекти. За някои от
отчетните обекти препоръчителният подход за оценка е по справедлива цена, например за биологичните активи[6, стр.496]; а за други – допустимият
алтернативен подход за оценка е по справедлива
цена, например за дълготрайните материални активи [6, стр. 227].
Инвеститорите са капиталовложителите в съответното предприятие. Като обособена група потребители на финансово-счетоводна информация,
те в най-голяма степен са заинтересувани от структурата на собствения капитал в предприятието и
възприетата и приложима от него дивидентна
политика. Техните информационни интереси са
дългосрочни и се обезпечават предимно от показателите за финансовото състояние на
предприятието, от определяне на привлекателността за инвестиране в настоящото или в друго
предприятие. Инвеститорите са заинтересовани да
следят и анализират аналогична финансово-счетоводна информация и за други стопански субекти, в
които биха имали интерес да инвестират. Основно,
информационните интереси на инвеститорите са
защитени тогава, когато финансово-счетоводната
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информация за едно предприятие е достоверна от
гледна точка на оценка на риска и привлекателността за инвестиции.
Персоналът, работниците и служителите се интересуват от финансовото състояние на предприятието, в което работят, в частта му за възможностите за регулярно и своевременно получаване
на трудовите си възнаграждения, за възможностите за здравно и социално осигуряване, предвид законовите разпоредби, и не на последно място за
цялостното финансово състояние на предприятието от гледна точка на тяхното професионално и
социално положение и бъдещо развитие. Би могло
да се обърне внимание и на интересите на персонала за евентуалното осигуряване на участие в капитала на дружеството, в което работят, и от тази
позиция да се добави и частта от финансово-счетоводна информация, актуална за настоящите и бъдещи инвеститори. Информационните интереси на
тази група потребители от финансова информация
са обвързани съобразно професионалния трудов
път на всеки от работниците и служителите в
предприятието.
Одиторите, като обособена група потребители на финансово-счетоводна информация за предприятията, ползват необходимата им база данни
във връзка с изготвяне на одиторски доклад. Целта
на провежданата одиторска проверка и заверка на
годишния финансов отчет на предприятията е да
се провери достоверността на информацията за финансовото състояние на предприятието. Обемът
от използваната финансово-счетоводна информация почти се припокрива с тази, потребявана от
управляващите. Разликата е в целите, които имат
двете групи потребители. От една страна управляващите – да вземат адекватни управленски решения, а от друга за одиторите – да изразят независимо експертно становище за верността на представената информация във финансовия отчет на
предприятието.
Контрагентите най-общо можем да разделим
на клиенти и на доставчици, и от друга страна на
такива, с които имаме продължителни взаимоотношения, и на такива, с които встъпваме в епизодични или дори еднократни сделки. Бихме могли
да ги разграничим на реални и на потенциални
контрагенти. Оттук произтичат и някои различия в
ползването на финансово-счетоводна информация
от тях. Като цяло срокът на информационни интереси е ограничен от срока на обвързаност между
страните, особено ако е съпътстван с договорни
отношения. От своя страна, клиентите се интересуват от финансови сведения за това дали предприятието е действащо, дали финансовата му дисциплина отговаря на техните интереси, особено по

авансови сделки. Доставчиците също са заинтересовани от финансовата дисциплина на предприятието, както и от по-широк кръг показатели –
производствен капацитет, хоризонтални и вертикални връзки на конкретното предприятие с тях, цялостното финансово и търговско, както и маркетингово и иновационно поведение на предприятието.
Кредиторите са потребители на финансовосчетоводна информация от гледна точка на определяне на кредитоспособността на съответното
предприятие. За целта е разработена съответна
методика. Интересите на настоящите кредитори са
обвързани най-малко със срока на договорените
кредитни отношения. Обемът на финансово-счетоводна информация за целите на оценката и на анализа на кредитния риск е пряко свързан с разработените методики за това. Интересуват ги сведения,
достоверни за определяне на възможностите на
предприятието, да се издължат в договорените
срокове.
Банките, от позицията на основни кредитори
на стопанските субекти, в т.ч. и на предприятията,
са и източник на финансово-счетоводна информация за същите, като тук особеността е свързана с
опазването на фирмената и банковата тайна.
Търговските банки биха могли да обобщават и обработват предоставената им финансово-счетоводна информация и да я предоставят на заинтересованите лица при спазването на изискванията за
опазване на търговската тайна. За вътрешните цели на банката, по повод установяване на кредитоспособността на клиентите й, както и във връзка с
определяне на инвестиционната им привлекателност, се използва по-голям обем от общодостъпната финансово-счетоводна информация за конкретното предприятие. По този начин търговските
банки обобщават информация относно финансовото състояние на предприятието – за паричният
поток, за разчетите с контрагентите и за други цели.
Обществото, осъзнато или неосъзнато, е една от постоянно заинтересуваните от получаване
на достоверна финансово-счетоводна информация
страна. Информацията, касаеща общото финансово състояние на предприятието, оказва многоаспектно влияние върху обществото по отношение на:
социалния статус на персонала, трудовата заетост
в региона, инвестиционния интерес, контрагентни
позиции и възможности за други предприятия в
областта.
Държавните органи, получавайки достоверна
финансово-счетоводна информация за отделните
предприятия, ще организират и провеждат адекватна за националното стопанство политика. Обобщавайки финансовите отчети на действащите предприятия, държавните органи, в лицето на статис-
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тиката, ще представят достоверни показатели, като брутен вътрешен продукт, заети лица по икономически дейности [7]. От друга страна данъчната
администрация, като част от държавната структура,
би определила реални към настоящият момент данъчни задължения за данъчнозадължените лица.
Държавните органи, структури и служби, отговарящи за заетостта в национален мащаб, биха реагирали адекватно, ако се представят достоверни данни за заетостта в предприятията и за реалните трудови възнаграждения, получавани от заетите работници и служители. Тук ще се ограничим с примерите, заради отношението на държавната администрация във всяка сфера на стопанския живот.
От друга страна, информацията, предоставяна от органите на статистиката се характеризира с
това, че винаги е достъпна за изследователите, но
по правило постъпва с голямо закъснение в информационното пространство. За преодоляване на този недостатък е от значение, дали финансово-счетоводната информация ще се получава на хартиен
или на електронен носител от гледна точка на
времето, бързината и качеството на нейната
обработка.
Органите на статистиката и на данъчната администрация акумулират голям обем финансовосчетоводна информация за предприятията. В определени случаи и в определен порядък, те могат да
я предоставят на заинтересованите страни дори при
условия на заплащане. В тази връзка е необходимо очертаването на рамката за допустимия обем
публична информация, за което трябва да има нормативна регламентация.
Борсите са един прекрасен индикатор за достоверността на финансово-счетоводна информация, представена от отделните стопански субекти. Реалното съпоставяне и оценяване на
дейността на стопанските предприятия се вижда до
голяма степен на борсата, на която се котират корпоративните ценни книжа. Дори преследвайки определени интереси, предприятията да не представят достоверна финансово-счетоводна информация,
борсите се явяват неин естествен регулатор, което
обаче, много често е свързано с резки и невинаги
благоприятни екстремни ситуации. В съвременната стопанска действителност примерите за това
изобилстват.
Борсите, като активни участници в процесите
на преразпределение на финансови ресурси в национален и в международен аспект, биха могли да
организират по надлежен ред акумулирането и предоставянето на финансово-счетоводна информация
за определен кръг предприятия, на заинтересованите страни срещу заплащане. Във връзка с участието на редица предприятия на борсата, приема-

365

нето им е възможно след предоставяне на информация, която е част от официалната финансовосчетоводна отчетност, изготвена съгласно приложимите Международни счетоводни стандарти.
Акумулирайки голям обем информация за финансовото състояние на редица предприятия, борсовите служби могат да предоставят информация и за
котираните на нея активи.
Използвайки обработена финансово-счетоводна информация, следва да имаме предвид целта
на изследването и методиката на получаване на
изведените показатели.
В тази връзка и пазарните индекси биха могли да се разглеждат като индикатор за достоверността на финансово-счетоводната информация на
предприятието. В частта за признатите приходи и
за крайния финансов резултат от отделни сделки
се показва реалното финансово състояние на
предприятието. Некоректно представените финансови показатели се регулират от действащите пазарни механизми.
Друг, много значим информационен източник,
са медиите. Особеността е, че медиите са по-скоро един от каналите за предаване на икономическа информация, в т.ч. и на такава, за финансовото
състояние на предприятието. Анализирайки информацията, получена от медиите, следва да имаме
предвид, че конкретните материали са съобразени
с интересите на медията. В някои от случаите информацията може да бъде компрометираща, в други случаи – рекламна, в трети, поради некомпетентност на автора – некачествена, т.е. и в трите
случая недостоверна. Подчертаваме, че този информационен източник не е основен, но допълва
картината на информационното пространство.
Ползвайки информация за финансовото състояние
на дадено предприятие, изложена в медиите, винаги
следва да имаме предвид интересите на автора й.
С промените от 1989 година, и особено след
присъединяването на Република България към
Европейския съюз, безспорен факт е, че кръгът на
потребителите на финансово-счетоводна информация непрекъснато се разширява. В този смисъл те
биха могли да се разграничат на:
- местни и
- чуждестранни потребители и
- други.
Чрез следващата фигура ще представим описаните по-горе източници на финансово-счетоводна информация, нейните потребители и каква е
структурата на информационното пространство
(Фиг.1).
Основният източник за вземане на стопански
решения е финансово-счетоводната информация,
но не винаги тя е достатъчна, което потвърждава
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Потребители на финансово-счетоводна информация
Управляващите
Борсите

Инвеститорите

Служителите

Кредиторите

Обществото

Медиите
Одиторите

Държавата в лицето на данъчната, статистическата и други структури
Контрагентите – клиенти и доставчици
Източници на финансовосчетоводна информация
Информационно пространство

Саморегулиращите се организации

Подробна аналитична информация
Финансов отчет за вътрешни потребители
Финансов отчет за външни потребители
Финансови отчети на други предприятия
Одиторски доклад
Нормативна уредба
Макроикономическа рамка
Медийни източници
Борсови котировки
Пазарни индекси
Управленска, в т.ч. търговска, производствена
маркетингова, трудова, иновационна и др.
политики

Конкретното предприятие
Другите предприятия
Одиторите
Държавата
Борсата
Медиите

Фиг.1
необходимостта от ползване на допълнителни информационни източници. Най-общо информационните източници за оценка и анализ на финансовата
дейност на предприятието са:
* Счетоводната отчетност;
* Одиторският доклад;
* Информацията за управленската, производствената, маркетинговата, иновационната дейност на предприятието;
* Базата данни за финансовото състояние на
други предприятия – контрагенти и конкуренти;

* Информацията от пазара на корпоративни
ценни книжа;
* Макроикономическата информация;
* Правната информация;
* Информацията, представена от медиите.
Сведенията, получавани от всички информационни източници, попадат и по-скоро формират
единно информационно пространство, откъдето всеки конкретен ползвател може да получи необходимата му информация. Постъпващите сведения в
общото информационно пространство често се
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агрегират, поради което се нарушава и губи качеството своевременност. Качествата на финансовосчетоводната информация в най-голяма степен зависят и се предопределят от предприятието “съставител” на същата. Налице са обаче и нормативно определени параметри за публичното представяне на финансово-счетоводната информация, което в общия случай очертава рамката. Това от своя
страна подчертава значимостта на достоверната,
своевременно и ефективно получена информация,
разглеждана като основен производствен фактор
наред със земята, труда, капитала и предприемачеството.
Общодостъпната информация за финансовото състояние на предприятието е инструмент за
промяна в позициите му на пазара за продукти, стоки и услуги, на пазара за инвестиции и кредитни
сделки.
Субектите, предоставящи информация за финансовото състояние на предприятието могат да
бъдат представени по следният начин:
* Държавните органи – за предоставяне на
правна информация, макроикономическа информация, отраслови изследвания, конкретни данни за
отделни предприятия;
* Саморегулиращите се браншови сдружения
– за отделни участници на пазара след тяхното
съгласие; изследвания за конкретни предприятия;
пазарни индекси;
* Борсите – аналогично на саморегулиращите се;
* Банките – за отделни пазарни субекти и пазарни особености;
* Конкуренти и контрагенти – качеството на
продуктите, прилаганите технологии, условията на
работа; информация за разчети и финансова дисциплина.
Недостатъците, които биха могли да се очертаят при ползването на финансово-счетоводна информация са следните:
* Информацията за финансовото състояние
на предприятието има паричен израз, което ограничава полезността й;
* Обобщеният вид на официалната финансова информация ограничава полезността й от гледна точка на това, че една група приходи, респ.
Разходи, могат да бъдат свързани само с една
сделка. Преодоляването на този недостатък се постига с приложените пояснителни сведения към финансовия отчет.
* От изключително значение е влиянието на субективния фактор както при създаването на финансовата информация, така и при потреблението й.
* Прилагането на счетоводния принцип за текущо начисляване на приходите и разходите, чес-
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то заблуждава потребителите на счетоводна информация, които нерядко погрешно изхождат от обстоятелството, че признаването на приходите и разходите съвпада с момента на получаването, респективно изплащането на пари и парични еквиваленти.
* Избраният от предприятието препоръчителен или алтернативен/допустим подход за оценка
на отделните обекти не винаги отговарят на реалните стойности на същите. Именно затова е от съществено значение оповестяването на тези
обстоятелства, като част от заложената и приложима счетоводна политика.
* Във връзка с горното, нестабилността на стопанството като цяло, предопределя и нестабилността на отделното предприятие, а оттам и необходимостта от често преразглеждане на реалните
оценки на отделните отчетни обекти. Не винаги това е осъзнато и приложимо от управляващите, а
това от своя страна е пряко свързано с достоверността на представената финансово-счетоводна информация за даденото предприятие.
* Изхождайки от различни интереси, управляващите често налагат организация на счетоводната отчетност, която в по-голяма степен съответства на целите на данъчното законодателство, отколкото на счетоводното. Оттук произхожда един съществен проблем. Доколкото данъчното законодателство защитава фискалните интереси на държавата, а счетоводното – интересите на различните
ползватели на финансово-счетоводна информация,
то отговорните за представянето й – управляващите, следва отговорно да се ангажират с последствията от приложимата от тях политика.
Освобождаването на счетоводната система от
всякаква недопустима опека на други системи /
данъчна, статистическа и пр./ все пак не е и не
може да бъде еднократно действие, а процес. [1,
стр.25]
От своя страна, глобализацията като феномен
не подмина счетоводството, стремежът към хармонизиране на счетоводните правила прераства в
организирано сътрудничество между най-развитите държави за търсене на взаимно приемлива счетоводна рамка [2, стр. 32]. България също засвидетелства ангажираността си в тези процеси, с оглед на приемането за приложими и у нас Международни счетоводни стандарти, предвид разпоредбите на сега действащия Закон за счетоводството
[4].
Отговорността за изпълнението на качеството “достоверност” на финансово-счетоводната
информация, законодателят е възложил на ръководителя на предприятието. [6, стр.11]. В крайна
сметка обаче отговорността за счетоводните решения е на съставителите й, а не на счетоводните
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закони. Съвременното разбиране за счетоводството не е във връзка с правилното прилагане на техническите умения за водене на счетоводството и
със създаването на обработена по определени правила информация, а конкретното им проявление,
отнесено към съответното предприятие с оглед на
неговите специфики. Счетоводството днес е найсъвършения език на бизнеса, “който се изучава
трудно, но пък ти се отплаща с широк кръгозор в
сферата на финансовата действителност”[3,
стр.10]. Осъзнаването на тази отговорност, както
и полагането на усилия за представяне на достоверна финансово-счетоводна информация за отделното предприятие, при равни други условия би допринесло за по-голяма устойчивост в развитието на
стопанството ни като цяло. Ето защо считаме за
актуална разглежданата проблематика, като се надяваме да провокира интереса на аудиторията.
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CREDIBILITY OF INFORMATION IN THE COMPANY’S FINANCIAL
REPORT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
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ABSTRACT
This paper aims at revealing the importance of submitting credible information in the financial reports of businesses in Bulgaria underlining the view point and he interests of its users. The credibility of information in the annual
and the intermediate financial report is one of the key factors for sustainable development of the business units at all
levels.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ДИАГНОСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ИМ АДАПТАЦИЯ
Вилислав Петров
Бургаски Свободен Университет - Бургас
Стратегическата адаптация на стопанските организации често се възприема като пасивен акт на поведение
от страна на тяхното ръководство. Диагностиката на текущото състояние на организациите и анализирането на
тенденциите, които се формират, създават предпоставки за активна намеса на стопанските ръководители в
процеса на адаптация. Докладът разглежда и методите за диагностика на организациите.
Ключови думи: диагностика, стратегическа адаптация
Key words: diagnostics, strategy adaptation

Всяка сфера на дейност в обкръжаващата среда е свързана с необходимостта да се въздейства
на различни обекти, с цел те да се преведат в желаното състояние. Външните въздействия са насочени към изменение на траекторията на обектите
и на тяхното естествено движение, насочено към
постигане на определени поставени цели.
Управлението на социално-икономически
обекти, предполага използването на общи, концептуални принципи, което налага наличие на информация относно:
- крайните цели на управлението
- началните условия на функциониране на
обекта
- вътрешната структура и характеристики на
обекта
- външната среда
Често организациите, в които стартира процес на стратегическа адаптация се сблъскват със
сериозен проблем още в самото начало. Този проблем се свързва с правилното определяне на текущото състояние на организацията. В процеса на
адаптиране, както и при разработването на математически модели, “всеки опит да се осъществи
преход на обекта, в резултат на управление, от начално състояние (Хо) в желаното крайно
състояние(Хк), винаги изхожда от принципната невъзможност математически точно да се определят
началните условия (Хо) на обекта”. С подобен проблем се свързва и необходимостта, посредством извършването на анализи, да се формализира въздействието на външните фактори върху развитието на организацията.
Невъзможността да се формализира точно
структурата на обекта, възможността да се допусне грешка при измерванията и анализа на условията на вътрешните и външни фактори, определящи развитието на организациите, отсъствието на
достоверна информация за изходното им състояние, са често срещани проблеми, което налага необходимостта от реакция от страна на управляващите. Подобен род реакция може да се възпри-

еме като адаптация (приспособяване).
Адаптивен модел на системата за управление на организацията ще наричаме такъв модел, в
който в резултат на изменението на характеристиките на вътрешните и външните фактори, произтича съответстващо изменение на управлението на
организацията, с цел да се осигури стабилното й
функциониране.
Адаптацията в широкия смисъл на понятието
се възприема като приспособяване на системата
към изменение на условията. За адаптивна се възприема система, която може да се приспособява
към измененията на вътрешните и външни фактори.
В условията на бързо променящи се фактори на
средата, изходните параметри на състоянието на
организацията, преди да е започнал адаптивния
процес, са особено важни. В резултат на това може да се твърди, че ефективността на адаптацията
зависи от набавянето и анализирането на необходимата информация за достигането на оптимално
според целите на системата състояние, при първоначална по-висока степен на неопределеност на
изменящата се външна среда. Следователно за
адаптивна може да се счита система, която може
да се приспособява към измененията на вътрешните и външните условия. Заедно с понятието адаптивна система, съществува и понятието управление чрез адаптация (адаптивно управление), т.е. управление в система с наличие на непълна априпорна информация относно управляваните процеси,
която се изменя според набавянето на информация и използването й с цел подобряване качеството
на работа на системата. Подобно значение на термина “адаптация”, се използва в теорията за управление под влияние на техническото приложение
на теорията и бързата промяна на факторите на
средата. Честа практика е данните, с които разполагаме за организацията и средата, в която функционира при определянето на поведението за адаптация да са неопределени. Известна е само посоката на общата тенденция за промяна. От гледна
точка на вътрешните фактори е известна стратеги-
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ческата цел на организацията, от която се определя и желаното поведение на системата. Всичко това налага необходимостта да се намери алгоритъм на управление, който да осигури постигане на
целите за определеното за това време на всеки
обект.
Съществените особености, които имат социално-икономическите системи, не позволяват да се
използват в пълна степен схемите и методите за
адаптивното управление, разработени за техническите системи. Организациите се характеризират с
широк набор от фактори, които значително усложняват процеса на тяхното управление:
• наличие на трудности при определяне на началните координати на системата и практическа невъзможност за точното им измерване
• отсъствие на точно структурирани и периодично повтарящи се процеси
• нерегулярност в проявлението на свойствата
• нерегулярност при въздействието на външните фактори
• затруднение при точното определяне на критериите за ефективност
• параметрите на протичащите процеси в организацията са с голяма степен от вероятностен
характер
• висока степен на динамика на вътрешните
и външните характеристики на процесите
Предвид разнообразието на факторите, които
са с висока степен на неопределеност, управлението в организациите не може да базира на усреднени характеристики на отделните параметри на
средата. В следствие на това, математическата
формализация на процеса на адаптация, посредством построяване на математически модели, ще
се окаже неефективна, поради ограничената възможност да бъдат точно диагностицирани всички
изходни параметри на външните и вътрешни фактори на средата. Следователно управлението на
процесите в организацията е свързано с необходимостта от вземане на решения в условията на неопределеност и отчитане степента на вероятност,
относно параметрите на протичащите процеси.
Съвременните социално-икономически системи се отличават с голямо количество елементи и
връзки между тях, висока степен на динамичност,
наличие на нефункционални връзки между елементите и въздействието на различни по своя характер
грешки. Процесите, които протичат в подобни
системи, трудно могат да бъдат формализирани.
Множество автори споделят мнението, че ако

промените на средата са непостоянни и степента
на сложност се определя като висока, то условията се възприемат като неопределени1. Стабилността се приема като изключение, а динамичните
промени – като практика. Маккинзи споделя
мнението, че типичната организация работи в динамична и сложна обстановка, в която съществуват високи нива на неувереност и взаимнозависимост, организационна уязвимост и риск.
Неувереността и риска увеличават потребността от
допълнителна информация, необходима за извършването на анализ, който е необходим за предприемане на ефективна стратегическа адаптация.
Възможностите на мениджърите на организациите да разработват програми за проактивна
адаптация, а не да се ограничават до границите на
пасивното приемане на измененията на вътрешните и външни фактори, до голяма степен се определят от способността да бъде повишена степента
на определеност на средата. Изследването на
показателите, характеризиращи вътрешната и
външната среда на организацията и тяхното
анализиране, позволява да се намали неизвестността при определянето на изходните параметри в
процеса на адаптация. Както бе посочено по-горе,
трудно може да се постигне математическа точност при определянето на стойностите на тези изходни параметри, поради динамиката на средата.
Това е и причината при оценката на значимостта
на отделните показатели да се използва критерия
на Ликърт. Обикновено оценките се ранжират в нечетен мащаб, т.е. предвидени са възможности за
позитивно и негативно отношение, както и средно
или неутрално отношение. По този начин се прецизира измерването на получените отговори.
Оценките на Ликърт предоставят възможност да
се отчита въздействието на различни по рода си
фактори, както тези на външната и вътрешната
среда, след което да се дава обща оценка за въздействието им върху организацията. Поради съпоставимостта на оценките, мениджърите имат възможност да прецизират анализа и да определят поточно изходните параметри на системата в процеса на адаптация. Подобен подход създава предпоставки за проактивни действия от страна на
мениджърите, насочени към адаптиране предвид
силните страни на организацията, не в следствие
на вече произтекла промяна в средата. Самият процес на диагностициране, предполага оценка на въздействието на вътрешните и външните фактори върху развитието на организацията.

1 Mackenzie, Kenneth D., KnobbyAnalyses of Knobless Survey Items, Part I, International Journal of Organizational Analysis, 10553185, 2000, Vol. 8, Issue 2
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Вътрешният диагностичен анализ има предназначението да ориентира ръководството към
оценка на потенциала на предприятието, на неговия капацитет като система, включваща развитието на специфичните му възможности2 . Фактическата диагностика на вътрешната среда може да
се основава върху оценката на ресурсните наличности към конкретен момент и извършването на
функционален анализ.
При одитирането на ресурсните наличности,
предмет на анализ са:
• Физическите ресурси – оценка на сградния
фонд, съоръженията и инсталациите за технологичната инфраструктура, машини и оборудване,
както и наличните суровини, материали, енегийни
източници;
• Технология – оценява се от гледна точка на
технологично предимство пред конкурентите и като капацитет, необходим за постигане целите на
организацията
• Човешки ресурси – оценя се ефективността
на постоянния, привлечения персонал и участниците в дейностите на организацията по нейното управление и осигуряване на външно съдействие.
Оценката на работното място трябва да включва:
- общо описание на съдържанието на извършените работи
- отговорности на работното място
- връзките му с други лица и подразделения
- условия на труд
- система на компенсиране и оценяване;
• Финансови ресурси – оценя се общия размер на финансовите ресурси и фондове, с които
разполага организацията към момента или може
да получи
• Нематериални ресурси – разработени
патенти, ноу-хау и др.
Функционалният анализ, извършван в рамките на анализа на вътрешните фактори, има за
цел да проследи как предприятието осъществява
всяка една от своите функции. Предназначението
на функционалния анализ е едновременно с основната дейност да бъде подобрено и нейното управление3 . Обикновено се анализират функциите целеполагане и планиране, организиране и регулиране, контрол и анализ и инфорнационно осигуряване на процеса на вземане на решения.
Един от начините да се прогнозира кои са движещите сили , които ще въздействат върху организацията в бъдеще, е използването на техники за
2
3
4
5
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изследване на външната среда. Този процес включва в себе си изучаването на процесите в областта
на икономиката, политиката, екологията, технологиите, а така също и социалните процеси, за да
се определят тенденциите и условията в които ще
се намира отрасъла в бъдеще.4
Конкурентната структура на отрасъла е до голяма степен определящ фактор за кръга от потенциално възможни типове стратегическа адаптация.
Конкурентоспособността на продукта може да се
определи само чрез сравнение със стоките на
конкурентите. За да бъдат оценени сравнителните
си предимства в борбата за даден пазар, фирмата
трябва да изясни: защо се купуват продуктите на
конкурентите, а не нейните; на какви особености
на изделията потребителите обръщат повече
внимание; какви тенденции се очертават на пазара
по такива фактори на конкурентоспособността, като асортимент и цена на продукцията, форми на
лансиране, системи на разпределение, насоки на
изследванията и разработките5 .
В съдържателно отношение анализът на конкурентите и средата изисква първо да се идентифицират фирмите конкуренти, както и факторите,
които въздействат върху средата и да се събере и
систематизира информация за тях. Идентификацията на конкурентите може да се извърши от
гледна точка на индустрията и от гледна точка на
пазара, на който оперира. Нужната информация
при такъв анализ се отнася до целите и стратегиите на конкурентите, техните силни и слаби страни,
способността им да реагират бързо и с необходимата сила на мерките и действията на дружеството.
Външната среда на организацията обхваща всички
елементи, които се намират извън нейните граници и които имат възможност да и въздействат. От
своя страна, външната среда може да се разграничи на две основни части – конкурентна среда и
глобална среда. Конкурентната среда обхваща
елементите, които формират конкурентното обкръжение на организацията. Главните и компоненти включват клиенти, конкуренти, доставчици, продукти заместители и нови участници.
Анализ на конкурентните ситуации е подходяща изходна позиция за оценка на въздействието
на външните фактори. Конкурентната ситуация
описва степента на взаимозависимост между
конкурентите, която предизвиква конкурентните поведенчески характеристики. Основни характеристики на конкурентната ситуация са: броят прода-

Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ, С 99, стр. 193
Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ, С 99, стр. 201
Томпсон, А.А., Стрикленд, А.Дж., Стратегический менеджмент, Юнити, М 98, стр.141
Стоянов Д. “Конкуренция и стратегии: анализ и избор” УИ”Стопанство” С., 95, стр. 42
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вачи, размерът на продавачите, контролът върху
цените, продуктът, бариерите за навлизане в
бизнеса. Обикновено се различават четири типа конкурентни ситуации:
• чиста конкуренция
• олигопол
• монополистична конкуренция
• монопол
Предвид посочените ситуации, М. Портър
описва целите на анализа на конкуренцията. Според
него, анализа на конкуренцията има за цел да разкрие естеството и степента на успех на стратегическите промени, които по всяка вероятност всеки
конкурент може да предприеме, вероятните му реакции срещу възможните стратегически поведения
на другите фирми и техните вероятни реакции срещу съвкупността от по-широки преобразования на
средата, които биха могли да настъпят неочаквано.
Често, използваните подходи за изследване
на околната среда, в която функционира предприятието приемат, че съвкупността от фирми в отрасъла е в различна степен хомогенна. Подобен тип
анализ е полезен, но към него трябва да се добави
още едно измерение – структурата на отрасловата конкуренция, а оттук и атрактивността на отрасъла до голяма степен зависят от т.нар. стратегически групи. Това е класификация на съвкупността
от бизнеси в един отрасъл, по отношение на прилаганите от тях стратегически подходи.6 в един отрасъл може да има всякакви фирми и за хомогенност може да се говори именно в рамките на стратегическите групи в даден тип бизнес, а не в отрасъла като цяло.
Един от инструментите за сравняване на конкурентните позиции на фирмите в отрасъла, разгледан от Томпсън и Стрикланд, е разработването
на карта на стратегическите групи. Алгоритъмът
за съставянето на карта на стратегическите групи
и принципите на съотнасяне на фирмите в самата
карта, преминава през следните етапи:
• Определяне на пълния спектър от характеристики, които отличават една фирма от другите в
отрасъла
• Позициониране на фирмите върху картата,
предвид променливите “цена/качество” и “асортимент/система за реализация”
• Обединяване на фирмите, попаднали в едно
стратегическо пространство в една стратегическа
група
• Графично маркиране на стратегическите
групи, като размера на маркираното поле, трябва
да е пропорционален на общия обем продажби на

групата
Анализът на стратегическите групи помага
преди всичко да се задълбочи изучаването на конкурентната борба.
Както отбелязва Майкъл Портър, първата
стъпка на структурния анализ, е да се охарактеризират стратегиите на всички значими конкуренти.
В тази връзка Лестър Дигман разглежда стратегическите групи, като група от фирми, придържащи
се към еднакви или сходни стратегически
характеристики.7
Интензивността на конкуренцията в определен
отрасъл не е следствие на случайност и стечение
на обстоятелства, както понякога се възприема. В
битката за пазарен дял конкуренцията не се проявява само между участниците (конкурентите).
Същността на конкуренцията в отрасъла се изразява в неговата присъща икономика и конкурентните сили са много по-широко понятие. Майкъл
Портър показва, че интензивността на конкурентната борба зависи от пет основни конкурентни сили – потребители, доставчици, потенциални
конкуренти, продукти заместители и как сумарното въздействие на тези сили определя в крайна
сметка потенциалната рентабилност на отрасъла
(възвращаемост на инвестирания капитал в дългосрочен план). Според неговата теория можем да
приемем, че отрасъл съставляват група фирми,
произвеждащи продукт или услуга – близки заместители един на друг8 . Конкуренцията в отрасъла
непрекъснато действа в посока към намаление на
коефициента на възвращаемост на инвестирания
капитал към определен базисен за отрасъла такъв
коефициент. Наличието на възвращаемост, по-висока от базовата, стимулира притока на капитал в
отрасъла или чрез нови пришълци в него, или чрез
допълнително инвестиране от страна на вече съществуващите производители.
Законът на опита е друг критерий, спрямо който в процеса на диагностициране, можем да търсим оптимизиране на изводите за въздействието
на средата. Законът на опита гласи, че единичните
разходи за добавена стойност на еднороден
продукт, измерени в неизменни парични единици,
намаляват с определен процент, предвидим всеки
път, когато кумулативното производство се удвоява.
Този закон позволява да се изясни как се придобива конкурентно предимство, основано на несходството на себестойността между фирми съперници,
които оперират на един и същ пазар и използват
едни и същи средства за производство.
Законът на опита няма универсално прило-

6 Паунов, М. Стратегии на бизнеса, УИ, С97, стр.48
7 Digman, L.A., Strategic management – concepts, desigions, cases, BP Inc., 1986. p.109
8 Паунов М. “Стратегии на бизнеса”, С., 97, стр.18
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жение. Той се потвърждава в сфери на бизнес, където един по-голям обем дава икономическо предимство и където резултатите от усвояването са
значителни.
В съдържателно отношение анализът на конкурентите изисква първо да се идентифицират фирмите конкуренти и да се набере и системетизира
информация за тях. Идентификацията на конкурентите може да се извърши от гледна точка на индустрията (отрасъла) и от гледна точка на пазара,
на който оперира. Нужната информация при такъв
анализ се отнася до целите и стратегиите на
конкурентита, техните силни и слаби страни, способността им да реагират бързо и с необходимата
сила на мерките и действията на фирмата.
Като подход за изследване може да се използва принципа, че всеки конкурент се изучава
отделно, а след това се съставя обобщение, от което може да се определят ключовите фактори за
неговия успех, както и да се разкрият слабите му
страни, без познаването на които не е възможно
да се завоюва забележима част от пазара.
Анализът на данните и обобщението на резултатите помагат по-цялостно да се осмисли логиката на
поведението на конкурентите и да се определи какви ответни мерки трябва да се предприемат.
Коментирайки значимостта на пазарите за
всяко предприятие, е необходимо да се уточни самото понятие. По своята същност понятието размяна води до понятието пазар. Пазар съставляват
всички потенциални клиенти, имащи определена
потребност или желание, и които искат и са в състояние да осъществят размена с цел да задоволят
тази потребност или желание.9 По този начин размерът на пазара зависи от броя броя на хората,
които имат нужда, имат средатва, интересуващи
другите и желание да предложат тези средства в
замяна на това, което искат.
Изучаването на целите и силните и слаби страни на един конкурент, преминава дълъг път до определянето на неговите възможни ходове и реакции спрямо действията на предприятието, такива
като намаляване на цената, промоция или представяне на нов продукт. Освен това, всеки конкурент
има определена философия за бизнеса, вътрешна
култура и водещи възгледи. За да се предвидят неговите реакции, трябва да се познават тяхните основни разновидности.
Според Филип Котлър, най-често срещани профили на реакция на конкурентите са бавнореагиращ конкурент, селективен конкурент, конкуренттигър и стохастичен конкурент.
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• Бавнореагиращ конкурент – някои конкуренти
не реагират бързо или силно на дадено действие
на техен конкурент.
• Селективен конкурент – някои конкуренти реагират само на определени видове атаки.
• Компаниите, охарактезирвани като конкурент-тигър, атакуват внезапно и силно при всяко
навлизане на нейна територия
• Стохастичен конкурент – някои конкуренти
са непредсказуеми в начините си на реакция.
Сегментирането на пазара според Филип
Котлър, трябва да излезе от рамката на най-често
използвания модел – сегментиране на пазара според доходите и възрастта, което доведе до обособяването на различни демографски сегменти.
Котлър предлага да се анализират и предпочитанията на потребителите, като по този начин се обособят и сегменти по предпочитания. Резултатът от
подобен подход е получаването на три различни модела – хомогенни, разпръснати и групирани
предпочитания, които също трябва да бъдат
анализирани, за да се намали неопределеността
при стартиране на процеса на адаптация..
Хомогенните предпочитания се характеризират с това, че всички потребители имат в общи линии еднакви предпочитания. Пазарът няма естествени сегменти.
Разпръснати предпочитания са другата крайност на потребителските предпочитания, което
означава, че предпочитанията се разминават в значителна степен. Следователно може да се очаква,
че ако на пазара присъстват няколко марки, то найвероятно е да се настанят из целия пазар, за да
могат да удовлетворят различни предпочитания на
клиентите.
Групирани предпочитания, т.е. пазарът може
да разкрие конкретни струпвания на предпочитания,
възприемани като естествени пазарни сегменти.
Формулирана широко, средата на стопанската организация е съвкупността от фактори, които
влияят върху нейното функциониране и развитие.10
При условие, че предприятието работи и се развива под влиянието на разнопосочни фактори, то управлението му трябва да го ръководи предвид съдържателността на тези фактори и да се опитва да
ги приспособи към средата. В тази връзка, в зависимост от управленския подход, самата адаптация
може да се по пасивен или активен начин.
Повечето специалисти се придържат към
становището, че косвените външни фактори могат
да се отнесат към 4 основни групи – политикоправни, икономически, социални и технологични.

9 Котлър, Ф., Управление на маркетинга – анализ, планиране, реализация и контрол, Графема 1996,
стр.13
10 Станчева, Ан., Основи на управлението, СТЕНО, В 2000, стр.125
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• Политико-правните фактори съдържат два
взаимно зависими елемента, които трябва да бъдат оценени:
- Политическият й компонент характеризира
политическия климат в обществото и степента, в
която той благоприятства или създава затруднения
в бизнеса.
- Правният компонент характеризира степента на изграденост на правните условия за работа
на бизнеса, регламентираната роля на държавата
спрямо бизнеса.
• Икономическите фактори характеризират
условията за развиване на стопанска дейност. Тя
обхваща макроикономически фактори, икономическа инфраструктура и основни видове организации, с които взаимодейства предприятието.
• Социалните фактори обхващат културни, образователни и демографски влияния.
• Демографските фактори най-общо характеризират състоянието и тенденциите в изменението
на възрастова структура на населението в съотношението между половете, между хората, живеещи
в различните по големина населени места, между
хората в трудоспособна и нетрудоспособна възраст, между здрави и временно или трайно болни.
От изложеното може да се направи извод, че
целта на външната диагностика е да се изучи влиянието на т.нар. “ключови фактори за успех” на
средата и да се откроят по този начин потенциалните опасности и възможности, разглеждани като
“критични фактори” с оглед разработването на адекватен профил на средата.11

Стратегическата адаптация на организациите
наистина продължава да се възприема като пасивен управленски акт от страна на множество стопански ръководители. Но както утвърждава Дани
Милър, адаптацията освен пасивна, може да бъде
и проактивна. За да се постигне обаче позитивен
резултат в следствие на адаптацията, трябва да разполагаме с достатъчно надежден анализ на условията на външните и вътрешните фактори, които
определят условията за развитие на системата.
Само при условие, че намалим степента на неопределеност на изходните характеристики на
системата, ще можем да търсим подходящ тип поведение на адаптация, според типологията на Майлс
и Сноу.
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DIAGNOSTICS OF BUSINESS ORGANIZATIONS AND THE PROCESS OF
STRATEGIC ADAPTATION
Vilislav Petrov
Burgas Free University – Burgas, Bulgaria

ABSTRACT
The strategic adaptation of business organizations is often perceived by their management as a passive act of
behavior. The diagnostics of the present position (ststus) of the organizations as well as the analysis of the evolving
trends from preconditions for active intervention by managers in the process of adaptation. This paper reveals the
methods of diagnostic of organizations.

11 Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ, С 99, стр. 162
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СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В КОНТЕКСТА НА
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА
Ирена Кунева
Бургаски свободен университет - Бургас
В настоящото изложение се търсят допирните точки между принципните положения на концепцията за
устойчивото развитие и принципите за управление на качеството, заложени във фамилията стандарти ISO 9000.
Анализът е направен на няколко нива: аналогии във философията на понятията качество и устойчивост; логика
и посока на развитие на концепциите, специфика на системата за управление на качеството и възможността да
се използва като инструмент или да подпомогне изграждането на инструментариума за постигане на устойчиво
развитие.
Ключови думи: концепция за устойчивото развитие, управление на качеството, система за управление на
качеството, серия стандарти ISO 9000
Key words: sustainable development concept, quality management, quality management system, ISO 9000
series of standards

Увод
Този доклад се опитва да анализира устойчивостта като измерение на фирмения бизнес в организационен контекст като пречупва процеса на
доизграждане на концепцията и пълното й операционализиране през натрупаните опит и инструментариум на управлението на качеството. Концепцията за устойчивото развитие е сравнително “млада”, захранва се от няколко научни потока, които
безспорно я обогатяват, но и създават известна
полифоничност, а практиката е изключително разнообразна и често разнопосочна. Ето защо считаме,
че погледът през призмата на системите за управление на качеството, които имат значително по-дълъг “професионален стаж”, може да хвърли светлина върху принципните въпроси как една концепция се апликира върху система и как една изградена система се превръща в работеща система.
Системата за управление на качеството не дава
отговори на всички въпроси, но носи опит, който
може да е полезен.
Концепцията за устойчиво развитие – кодекс
за поведение на корпоративни граждани
Терминът “устойчивост” се използва по много различни начини. През последните 2-3 десетилетия той е ключова дума, около която избуяват
принципи, отразяващи интересите на няколко групи заинтересовани. Ето защо интерпретациите зависят от специфичния контекст. Използват се фразите “устойчиво развитие” и “устойчив растеж”,
през 90-те години започва да се налага понятието
“устойчивост” (sustainability) като обобщение на една комплексна идея [18].
В литературата се различават две течения, които имат съществено значение за оформянето на
концепцията. Първото е известно като направлението “Brundtland” по името на Комисията на ООН
по околна среда и развитие. Известната “Brundtland” дефиниция гласи: “... осигуряване на нужди-

те на настоящото поколение без да се проваля възможността на бъдещите поколения да постигат своите нужди” [17]. Нейният обхват има макро, дори
глобални измерения, и очевиден хуманитарен
заряд. Вариантът, транспониран на микрониво за
отделна стопанска единица, гласи, че фирмената
устойчивост представлява “... удовлетворяване на
потребностите на всички пряко и непряко заинтересовани от фирмената дейност (собственици, нает персонал, клиенти, групи за натиск, общности и
др.), без да се проваля възможността за удовлетворяване на потребностите на бъдещите заинтересовани.” [5]
Другото направление е известно в литературата като “подход на трите Р”, идващи от първите
букви на английските думи people, planet и profit,
съответно хора, планета и печалба [6]. Според
Elkington основата, дълбоката същност на бизнеса
не е само финансово-икономическа. Организацията
носи отговорности и към социалната и природната
среда, в които оперира. В този смисъл тя трябва да
намери баланс между своите икономически цели,
социалните интереси на хората и екологичните интереси на обществото. В същата тоналност е и
дефиницията, дадена от Световния бизнес съвет
за устойчиво развитие (WBCSD): “Устойчивото развитие е защита на околната среда, социална справедливост и икономически растеж.” [16]
Като свързващо звено между двете течения
можем да приемем становището на Международния институт за устойчиво развитие: “За бизнес
предприятието устойчивото развитие означава да
се възприемат бизнес стратегии и дейности, които
отговарят на неговите потребности и на потребностите на засегнатите страни днес, при съхраняване,
поддържане и подобряване на човешките и природните ресурси, които ще бъдат потребни в бъдеще.”
[8] В цитирания текст духът на “Brundtland” се
усеща, но прави впечатление изрично подчертана-
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та зависимост на бизнеса от човешките и природните ресурси. Тази зависимост се разглежда в стратегически контекст, а съхраняването на ресурсите
е поставено като стратегическа цел наравно с икономическите цели.
Въпреки все още общото си звучене, концепцията за устойчивото развитие е твърде жизнеспособна. Доказателство за това е внушителният
брой приложни изследвания и опити да се създадат алгоритми за операционализиране, за създаване на работещи схеми за прилагане, контрол и
подобрение. Единен бизнес модел за устойчиво развитие няма, което не означава, че няма предложени добри такива. Никой обаче не е универсален,
поради което фирмите се стремят да създават свои
вътрешни модели и стандарти. От 1997 г. към
Програмата по околна среда на ООН работи центърът Global Reporting Initiative с основната задача “да хармонизира правилата и стандартите за отчитане на резултатите от всички инициативи за устойчиво развитие” [14]. Поради природата на самата институция, екологичността е водеща черта в
нейната дейност, което само по себе си води и глобалния аспект.
Важно е да се отбележи обаче, че за устойчиво развитие в световен мащаб може само да се
говори, да се формира политика, да се координират дейности. Съществени, измерими резултати
могат да се очакват ако се разбере, че устойчивостта е “философия, за която всеки участник в световната икономика (включително потребителите и
правителствата) трябва да се абонира, ако искаме
да посрещнем днешните потребности, без да компрометираме възможностите на бъдещите поколения.” [8] В крайна сметка основен фактор за постигане на практически резултати е стопанската
единица, която вгражда принципите за устойчивост
в своята политика. По тази причина в еволюцията
на идеята за устойчиво развитие се наблюдава изместване на фокуса от сравнително тясното и абсолютно значение “екологосъобразност” към пошироко, относително и в някаква степен динамично значение [2], което е приложимо към конкретен
бизнес. Освен доказателство за реален живот и развитие (идея, която не намира приложение, отмира),
разширяването на концепцията и разгъването й на
фирмено ниво чрез пречупване през интересите на
различни групи, засегнати от бизнеса, показва, че
тя е способна да се развива заедно с развитието
на пазарите и обществото. Това е особено важно,
защото нуждите, потребностите и изискванията на
засегнатите от бизнеса страни се развиват, променят се степента на удовлетвореност и възприятията за удовлетвореност. Не на последно място,
променя се относителното значение на самите за-

сегнати в обществото. Следователно концепцията
за устойчивото развитие, както всяка идея, свързана с управление, по природа е “бегач на дълги разстояния” и от бизнеса зависи да получи добра писта (система и политика) и средства за бягане –
технология, система от показатели, алгоритми за
контрол и отчетност.
Нерядко възприемането на идеята за устойчиво развитие идва след като фирмата вече е натрупала известен опит с управление на качеството.
Изложението нататък се опитва да очертае съвместимостта на двете концепции и възможността принципите на СУК да бъдат обвързани с принципите
за устойчиво развитие в рамките на фирмената
система.
Философия на качеството. Развитие на подходите към качеството
Преди да дефинираме качеството, трябва да
кажем, че както и при устойчивото развитие, имаме работа с една твърде широка, непрекъснато развиваща се и позволяваща разностранни интерпретации концепция.
Качеството е мултидисциплинарно понятие. В
него могат да бъдат открити технико-технологични,
икономически и социално-психологически аспекти.
Не е възможно с една дефиниция да бъдат обхванати всички обекти, към които понятието е
приложимо. По различен начин се дефинират качество на продукт, на процес, на система [1]. Найобщо казано, качеството е съответствие на някаква степен на съвършенство. Сложността идва от
факта, че съответствието, мярката за което е сравнително точна и се движи по скалата “повече – помалко”, се отнася към степента на съвършенство,
която подлежи на субективна оценка. Това е така,
защото за съвършенството няма универсален критерий. Мярката е в този, който оценява качеството
и освен индивидуална, има и историческа обусловеност. Историзмът произтича от способността на
всяка цивилизация да се развива и да налага отпечатък върху потребностите, изискванията и обществения морал като формира пазарна и етична оценка за качеството. Впрочем, това е аспект, който неминуемо ще се прояви и по отношение на устойчивото развитие. С осъзнаването на необходимостта
от баланс между икономическия, екологичния и социалния аспект на бизнеса, може да се очаква промяна на обществената мярка за устойчивост.
Оценката за качество засяга най-малко две
гледни точки - на този, който го потребява, и на
този който го предоставя. В развитите пазарни икономики държавата, като представител на обществото, също може да поставя изисквания и съответно следва да се отчита като гледна точка. Тежестта
на различните гледни точки би трябвало да се отра-
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зява по различен начин, когато се дефинират качество на продукт, процес, подсистема (каквато по
същество е системата за управление на
качеството), бизнес. Това е задължително, защото
степента на ангажираност, мотивацията и отговорността на отделните страни в конкретен контекст
може да варира.
За крайния потребител значение има само качеството на продукта, доколкото за придобиването
му се налага да направи жертва. Качеството на процесите и системите не е негова грижа. Той измерва качеството като “става”, “не става”, “харесва
ми”, “не ми харесва”, “носи ми удоволствие”,
“дразни ме” и т.н. В условията на предлагане, което многократно надхвърля платежоспособното
търсене, не му се налага да прави разлика между
качество на проекта и качество на изпълнението.
Ако потребителят е фирма, качеството на продукта е нейна основна грижа и именно поради това
от значение могат да са и качеството на процесите,
и качеството на СУК. За нея, както и за производителя, качеството трябва да означава най-малко две неща – качествен проект, който съответства
на потребностите и очакванията, и изпълнение, което съответства на параметрите, заложени в проекта. Ако за продукта и процесите съществува нормативен документ, който с оглед на обществото
въвежда някакви изисквания, най-често за безопасност, това също следва да се отрази в качеството
на проекта и в качеството на изпълнение.
В обобщение можем да кажем, че при особеностите на съвременното предлагане мярката за
качеството може да се установи само въз основа
на външна отправна точка – изисквания на
потребител, изисквания на нормативни документи,
пазарни изисквания. Това означава, че единствената точна мярка на качеството може да е само степента на удовлетвореност. При това предлагащият
трябва да намери баланс между изискванията, респективно очакваната удовлетвореност, и своите икономически съображения.
Общо е и това, че и двете концепции изискват
ясно дефиниране на мотивацията, очертаване и поемане на отговорност. Всъщност качеството, и в
стратегически, и в тактически аспект, може напълно да се инкорпорира в концепцията за устойчивото развитие, доколкото потребителите, пазарите и
обществото, представлявано от държавата, са основните фактори за реализацията на едно от трите
“Р” – печалба (profit).
Общи черти могат да се открият и в логиката
на развитие на двете концепции. Както вече казахме, в еволюцията на концепцията за устойчиво развитие се наблюдава изместване на фокуса от “първородната” сравнително абстрактна идея за отго-
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ворност пред бъдещето на следващите поколения
към отговорност, която освен в бъдеще време, има
дефиниция сега и пред точно определен субект (естествено има се пред вид събирателен образ). Това
е проблем, артикулиран най-често чрез въпросите
“Кой е ангажиран?“ и “Кой носи отговорността?”.
Те са стояли и пред качеството и с течение на годините са намирали отговорите си по различен начин в рамките на ясно очертани четири фази на
развитие на подходите към него.
През първата фаза, известна като “инспекция
на качеството”, стремежът е да не се допусне некачествена стока да стигне до купувача, ангажиментът е на фирмата и тя поема цялата отговорност. От този период са останали тясното значение на качеството като атрибут само на стоката и
схващането, че само фирмените специалисти разбират от качество, мярката е фиксиран продуктов
стандарт на края на веригата. Това е вид “отчетност по границата”, при която се смята за неморално дефектен продукт да стига до купувача, но
не се приема за неетично в рамките на производствения процес един работник да предава за понататъшна обработка на друг работник незавършени продукти с ниско качество. Обяснения,
естествено, могат да се намерят: пазарите и конкуренцията на тях са били в степен на развитие,
при които оцеляването и развитието на фирмата
не са зависели съдбоносно от мнението на потребителя, а тя е можела да си позволи някакъв процент вътрешен брак, време и разходи за доработка,
уловими едва на края на веригата. Периодът на
“инспекция на качеството”, може да бъде наречен
период на детските болести на концепцията. Смята
се, че вече е изживян, но все пак е полезно да се
напомнят изводите, направени от него. А те са:
първо, кой е ангажиран с качеството и кой носи отговорност са различни неща; второ, моралът не може да се дели на вътрешен и външен. В контекста
на устойчивото развитие това означава, че първо,
мярката за устойчивост не е нито само вътре, нито
само извън фирмата, и второ, заинтересованите
страни обикновено имат противоречиви интереси,
в зависимост от ролята, в която влизат. Например
в едно химическо предприятие работниците като
ресурс имат интерес да им се създадат условия
за висока производителност на труда, но ако то изхвърля вредни емисии в атмосферата, високо производителната технология противоречи на интересите им като живи организми.
Втората фаза от развитието на подхода към
качеството е известна под наименованието “контрол на качеството”. При нея приложимостта на понятието се разширява, за да обхване и процесите
на формиране на качеството. По същество конт-
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ролът върху качеството се разбира като контрол
върху процесите на трансформиране на ресурсите.
Това е крачка напред по посока изясняване и детайлизиране на отговорностите и същевременно е
база за разширяването им в следващата фаза чрез
обхващане и на извънпроизводствени процеси. Ако
може да се направи извод от тази фаза, това е че
един сложен комплекс от изисквания, свойства и
съответствия, каквото е качеството, може да се получи като предвидим краен резултат само от целенасочено проектирани и контролирани процеси.
Следващата фаза, “осигуряване на качеството”, започва в началото на 70-те години на миналия век и все още е масовото настояще на подхода
към качеството. Водещите идеи – признаване на
потребителя като отправна точка на качеството,
качество, управлявано в система и чрез системен
подход, отговорност и мотивация на всички нива –
разширяват приложимостта на понятието до качество на система. Това е периодът, през който се
появяват, придобиват световна известност и се превръщат в небивало по мащабите си икономическо
явление, стандартите от серията ISO 9000. На системата за управление на качеството, изградена съгласно принципите на последната преработена версия от 2000 година ще се спрем специално. Тук
само ще отбележим, че осигуряването на качеството като технология е значителна крачка към отваряне на фирмата, прозрачност, подреденост и
съобразяване с изискванията на заинтересованите
страни, от които пряко зависи бъдещето на бизнеса.
Подходът през четвъртата фаза на развитие,
Тотално управление на качеството (ТУК), принципно приема основните постановки на осигуряването,
но съдържа и различия, които карат изследователите да говорят за нова философия. ТУК е нов начин на мислене и на действие с пълна ориентация
към потребителя и стремеж за непрекъснато
подобрение, инкорпориран в СУК, която по същество покрива цялата организация. При ТУК не се прави съществена разлика между потребителите и
всички останали заинтересовани страни. Основният
извод, подкрепян и от редица изследвания, е че новата култура, системността и целенасоченото подобрение носят положителни ефекти във всички аспекти на бизнеса [3]. По отношение на устойчивото развитие този извод означава, че какъвто и да е
избраният модел, той трябва да е системен, трябва да се развива и трябва да е свързан с мисленето
и мотивацията на хората.
Системите за управление на качеството съг-

ласно изискванията на стандартите от серията
ISO 9000
В края на 2000 г. Световната организация по
стандартизация представи последната генерално
ревизирана версия на серията стандарти за системи за управление на качеството ISO 9000, която и
в момента е в сила. В контекста на развитието на
подходите към качеството, промяната е пример как
стандартът насочва организациите от осигуряване
към управление на качеството. ТУК не е изрично
заложено в стандартите, но със сигурност вече се
знае, че изискванията към системата не пречат на
организацията да го развива.
Сърцевината на серията е изградена от три
стандарта - ISO 9000 (Основни положения и
речник), ISO 9001 (Изисквания) и ISO 9004 (Насоки
за прилагане). Принципите, преминаващи като червена нишка през цялата серия, са потребителски
фокус, лидерство, ангажираност на всички
служители, процесен подход, системен подход към
управлението, непрекъснато подобрение, вземане
на решения въз основа на фактите, взаимно изгодни отношения с доставчиците и клиентите. [15]
Основният системен стандарт ISO 9001:2000
поставя акцент върху непрекъснатото подобрение
и изискването за потребителска удовлетвореност.
В структурно отношение той напълно се подчинява
на общоприетия “цикъл на Деминг”1 PDCA (планирай – направи – провери – действай) и това изключително много улеснява съвместяването и на стандарта, и на системата, отговаряща на неговите
изисквания, със серията ISO 14000 и стандартите
за управление на безопасни условия на труд.
Втората съществена особеност се свързва с ролята на ISO 9004. ISO 9001:2000 и ISO 9004:2000
са двойка взаимно свързани стандарти [15] и въпреки че вторият отново е незадължителен, той вече
не е просто ръководство за прилагане. Разработен
е като добър пътеводител и съветник за постигане
на подобрение. Въпреки че по принцип необходимото за “измъкването” от статуквото на осигуряването фигурира като задължителни изисквания към
модела, умело използване на ISO 9004:2000 е в
състояние да извади организацията от порочното и
самовъзпроизвеждащо се въртене в една и съща
орбита.
Третата особеност засяга обхвата на модела.
Мотивирани изключения се допускат само в раздел 7, т. 3, а новата версия предполага в системата да попада всеки процес, включително и
управленски, който участва във формирането на
качеството или създава условия за това. [10]

1 Цикълът “Plan-Do-Check-Act” е създаден от Уолтър Шухарт през 1920 г., но е популяризиран от Деминг
и е изветен в литературата като цикъл на Деминг.
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Характерна особеност на новата серия е ориентацията към потребностите на всички заинтересовани страни [11]. Все пак ориентацията към потребителите е водеща: “Успехът на организацията
зависи от установяването и удовлетворяването на
настоящите и бъдещите потребности и очаквания
на настоящите и потенциалните клиенти и крайни
потребители, както и от осъзнаването и вземането
под внимание на потребностите и очакванията на
другите заинтересовани страни.” [10] Очакваната
и желана степен на удовлетвореност на клиентите
е едновременно централен критерий при формулирането на политиката по качеството, основна цел
по качеството и част от входните данни за ефективно и ефикасно планиране. ISO 9001:2000 въвежда изисквания за проследяване на информацията за потребителската удовлетвореност като мярка за работата на системата [10]. Подобряването
на удовлетвореността на клиентите е типичен пример за измерим резултат, доказващ подобрение.
За целта в ISO 9001:2000 се поставя изискване
организацията да определи изискванията на клиента,
изискванията, които не са определени от клиента,
но които са необходими, законовите и нормативните изисквания [10]. Съгласно ISO 9004:2000 ръководството трябва да гарантира, че организацията
е “определила двустранно одобрени процеси за
ефективна и ефикасна комуникация с клиентите”
и “прилага и поддържа такива процеси” [11]. Те
“трябва да включват определяне и оценка на съществената информация и активно да привлекат
клиентите” [11]. Като примери за съществена информация са посочени изисквания на клиентите,
данни от проучвания на пазара, изисквания по
договора, анализи на конкуренцията, бенчмаркинг.
Във философията на новите стандарти основните понятия са процес и подобряване. Процесният
модел е структуриран в четири части: отговорности на управлението, управление на ресурсите, създаване на продукта, измерване, анализ и
подобрение. Това позволява съсредоточаване на управлението по основната верига на създаване на
стойност в организацията.
Характерна особеност на очертаната от ISO
9001:2000 система е прилагането на цикъла на
Деминг на всички нива – по отношение на единичен процес, по отношение на системата от процеси по създаване на продукта, по отношение на системата за управление на качеството като цяло.
Алгоритъмът планиране – прилагане – контрол –
подобрение е видим на всички управленски нива и
при всички дейности, независимо от тяхната
сложност.
Описаната цикличност е възможна в рамките
на заложения като принцип в стандарта системен
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подход. Нещо повече, според стандарта системността е предпоставка за успех: “Идентифицирането, разбирането и управлението на взаимно
свързаните процеси като система допринася за ефикасността и ефективността на организацията при
постигане на нейните цели.” [10] Изисква се
идентификация, проектиране и управление на процесите в рамките на четирите подсистеми “Висше
ръководство”, “Управление на ресурсите”,
“Разработване на продукта”, “Измерване, анализ
и подобрение”. Всеки един от тях е обвързан във
вериги от прави и обратни връзки. Елемент на системността и част от цикъла PDCA е специалното
проследяване на обратните връзки. На границата
между средата и системата те са точката на измерване на потребителската удовлетвореност. В
рамките на организацията обратната връзка е
гаранция, че на всеки следващ процес се гледа като на потребител на предходния, и резерв за подобряване на правите връзки.
Една от най-драматичните промени в новата
версия на стандартите, наред с ориентацията към
потребителя, е абсолютното изискване за ангажираност на управлението по отношение на
качеството. Съществена особеност и характеристика на системността е фактът, че стандартът разглежда управлението на организацията едновременно като генератор на СУК, като нейна съставна част и като фактор за успешната й работа
(регулатор). От ръководството се изисква да формулира политика и цели по качеството, да определи и планира дейностите и необходимите за постигането на целите ресурси, да организира и изгради
системата в рамките на която да се приложат политиката и плановете, да упражнява контрол и да
предприема мерки за подобрението. Не е трудно
да се различи цикъла на Деминг на равнище
система. Тъй като процесният подход е на всички
нива, отново на равнище система ясно се вижда
изискването на стандарта подобрението да се получи като резултат от общия процес на управление.
Важна особеност на стандарта е изискването
за системен подход и ангажираност на ръководството по отношение на ресурсите. Наред с
инфраструктурата, финансовата и суровинната
база, като ресурси се разглеждат работниците и
служителите с техните компетенции, степен на подготвеност и ценности, работната среда, а в по-широк план изискването за осигуряване на среда за
качеството позволява като ресурс да бъдат възприемани и потребителите, доставчиците и партньорите [10].
Казаното до тук не бива да оставя читателя с
впечатлението, че стандартите от серията ISO 9000
са идеални и че СУК, изградена съгласно изисква-

380

Ирена Кунева

нията на ISO 9001:2000, е пример за съвършенство и единствено възможен подход. И новата версия има дефекти и ще създава проблеми. Факт е,
че документацията например е доста опростена и
процедурите в системата вече не са по-важни от
хората, но от периода на осигуряването са останали много елементи на доказване и показване.
Философията на стандарта по отношението на маркетинга е меко казано объркана. Въпреки явната
потребителска ориентация, изискването да се поддържа връзка с потребителя и да се измерва неговата удовлетвореност, ISO 9004 третира маркетинга като спомагателна дейност. Впрочем финансите – също. Все пак крачката напред не е малка,
времето ще покаже колко е голяма.
Как опитът от системата за управление на качеството може да допринесе за устойчивото развитие на организацията
Вече споменахме, че поради целите и предназначението си, СУК може да бъде отнесена към
онова “Р” от подхода за устойчиво развитие, популярен като “подход на трите Р”, което изразява
печалбата или икономическите цели на фирмата.
В литературата текат непрекъснати спорове
относно това какви за ползите за организацията от
въвеждането на СУК съгласно ISO 9000.
Резултатите са противоречиви. По принцип ползите за бизнеса могат да бъдат условно разделени
на две групи – водещи до немаркетингова ефективност и водещи до маркетингова ефективност.
Немаркетинговата ефективност се отнася до
резултатите, пряко свързани с производството.
Смята се, че управлението на качеството може да
подобри операционната ефективност и да намали
разходите. От своя страна постигането на съответствие при ниско ниво на загубите от преработка води до конкурентно предимство [7]. Изследванията
сочат безспорно, че качеството на продукта се отразява положително върху възвръщаемостта на
инвестициите, пазарния дял и цената [12]. Изобщо,
доброто качество действа благотворно върху общите икономически резултати на фирмата. Според
някои изследователи обаче няма ясно доказателство, че причината за това е именно СУК, отговаряща на изискванията на стандартите ISO 9000 [3].
Маркетинговата ефективност се свързва с резултатите от прилагането на маркетинговите концепции и подходи във фирмата. Тя се измерва в
направленията ориентация към потребителя, адекватност на маркетинговата информация, стратегическа ориентация, операционна ефективност и маркетингова организация [4]. И в петте направления
маркетинговата ефективност може да е свързана
с принципите и правилата на СУК, сертифицирана
и работеща съгласно ISO 9000. Крайният резул-

тат е подобряване на пазарните позиции на фирмата във всички измерения – повишаване на пазарния дял, подобряване на имиджа, подкрепа на
търговската марка [13].
Въпреки споровете и съмненията, прилагането на стандартите е масово явление. Факт е обаче,
че има и други работещи модели, чийто резултат е
постигане на печалба. Разглеждани в чисто икономически план, те всички могат да са елемент на
развитието, с което добрият бизнес се справя добре.
Много по-важни са нефинансовите и немаркетинговите ползи, които организацията може да извлече и използва като опит в своето устойчиво развитие.
СУК, изградена по изискванията на ISO
9001:2000, може да научи организацията на системност и по принцип налага системен подход към
управлението, а това е важно от гледна точка на
потребността да се постигне баланс между противоречивите интереси на заинтересованите страни.
Според експертите на Международния институт за
устойчиво развитие “концепцията за устойчивото
развитие се нуждае от инкорпориране в политиката и процесите на бизнеса, за да може да приложи
своите принципи” [8]. Това не означава, че трябва
да бъдат откривани нови управленски технологии и
методи. По скоро трябва да се открие адекватен
подход към системата, практиките, процедурите и
преди всичко да се променят ценностите.
Принципно, устойчивото развитие се свързва
с пренастройването на системата по отношение
на отчетността и прозрачността, с разработването
на система от показатели за контрол и отчитане и
с подобряване на практиките, чрез които се постига отчетност и прозрачност. И в трите направления
опитът от една добре работеща СУК може да е много полезен. Механизмите за отчитане, доказване и
убеждаване на потребителя, че неговите изисквания са спазени, а понякога и надхвърлени, са част
от природата на системата, изискване на стандарта и самите те са обект на контрол и измерване.
Когато инфраструктурата им е изградена, не би
представлявало голям проблем те да се развият
така, че освен към потребителите, да се насочат и
към останалите засегнати страни, капацитетът им
да се разшири, за да поемат допълнителни показатели. При разгърнатата система от процеси се създава ясна картина на връзките и взаимодействията
и това значително може да улесни определянето
на параметрите и точките за измерване и контрол.
Сред най-сериозните активи, които една СУК
може да създаде, е ориентацията на организацията към потребителите. Това не е еднократен акт и
в голяма степен зависи от причините, които са я
мотивирали изобщо да се обърне към стандарта.
Ако обаче системата работи ефективно, в органи-
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зацията са налице ценности и атмосфера, които
са свързани с разбирането на философията на
качеството, външната отправна точка, мярката за
удовлетвореност и т.н. С други думи културата на
СУК може да отвори системата не само по отношение вноса на ресурси, но влияе и върху комуникациите и способността за реакция. Управлението
на качеството, надскочило осигуряването, натрупва опит в проследяването на потребности,
изисквания, очаквания, нагласи, компетенции. Без
да е изрично назовано в стандарта, всъщност това
е структуриран процес на научаване, който може
да се прилага като методика при проследяване на
интересите на всичкии страни, свързани с бизнеса.
Важно е да подчертаем, че в новата версия на
стандарта, те са очертани, макар и бегло, в два
аспекта – като външни фактори и като потенциален ресурс.
Би било пресилено да се каже, че стандартите имат изрични изисквания по отношение на социалните потребности на работниците и служителите,
но е факт, че към управлението се поставят изисквания да осигури необходимата квалификация, което безспорно е свързано с професионалното израстване и механизмите за постигане на удовлетворение от работата. Освен това изискването да
се осигури среда за развитието на качеството и цялостното подреждане на връзките и отговорностите безспорно има и социален ефект.
Изискването за системност в управлението
на ресурсите е допирна точка с онова “Р”, което в
подхода на “3-те Р” означава “планета”. Нещо
повече, тясната връзка с клиентите и познаването
на техните изисквания по отношение на цените в
комбинация с доброто познаване на конкурентното
предлагане, може да накара организацията да преориентира своето търсене към природни ресурси,
които имат поносими цени, т.е. не са дефицитни.
Разбира се, тук не става дума за механизми за
управление на околната среда. Трябва обаче изрично да се отбележи, че новата версия на стандартите е напълно съвместима със стандартите
от серия 14000 и стандартите за безопасни условия на труд и създава възможност за едновременно прилагане. Това означава, че по принцип СУК
може да “се скачи” в интегрирана система за управление на бизнеса. База за това е заложената
обща технология – цикълът на Деминг, приложим
на всички нива.
Със сигурност най-важното постижение на
стандартите като документи и на СУК като факт от
живота на организацията е принципа за непрекъснато подобрение. Той кара хората да променят своето мислене като възприемат идеята, че винаги е
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възможно да се промениш, винаги може и по-добре.
Този начин на мислене е изключително важен в контекста на потребността организацията да усъвършенства както системата от показатели за отчитане пред заинтересованите страни, така и по отношение на потребността стойностите по тези показатели да не се приемат като върховно постижение,
даващо право на почивка. Изобщо непрекъснатото
подобрение, осъществявано чрез цикъла на Деминг,
подкрепено и доказано чрез документацията на
СУК, е добра технология за научаване изобщо, за
корекция, мотивиране и дисциплиниране на човешкия фактор.
В заключение ще кажем, че съобразяването с
правилата на стандартите ISO 9000 не означава
изграждане на съвършена система. Не означава и
че върху такава система, дори ако работи
ефективно, могат да се присаждат директно други
аспекти или да й се вграждат безнаказано
подсистеми. Става въпрос за знания и за опит. Ако
организацията успее да управлява качеството в съответствие с изискванията на потребителите и да
развива СУК, тя не просто си е научила урока, тя е
научила как да учи. И най-важното, в организация
със зряла и ефективно работеща СУК принципът
за непрекъснато подобрение и потребността от научаване е част от културата на организационно и
индивидуално ниво, не е задължение, а ценност.
От тази ценност се нуждае и устойчивото развитие.
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE CONTEXT OF THE
BUSINESS SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT
Irena Kuneva
Burgas Free University - Burgas, Bulgaria

ABSTRACT
This paper tries to find and reveal the points of intersection between the principles of the business sustainable
development concept and the quality management principles reflected in the ISO 9000 family of standards. The
analysis is carried out at three levels: similarities in the philosophy of the terms “quality” and “sustainability”; logic and
direction of development of the concepts; characteristic features of the quality management system and the possibilities
to be used as a direct instrument or instrumental help for achieving sustainable development.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ЗА ЕДИННА И ИНТЕГРИРАНА РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВ
АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП “РИЛА”
Рая Мадгерова
ЮЗУ “Н. Рилски” - Благоевград
Важно значение за устойчивото развитие на алтернативния туризъм на територията на НП “Рила” има
осъществяването на единна и интегрирана рекламна политика. Целта на разработката е да се изведат основни
проблеми на рекламната дейност и да се очертаят някои аспекти на рекламната политика на субектите на този
вид туризъм в разглежданата територия. Анализите и изводите по проблема се основават на данни от анкетни
проучвания за мнението на потенциални потребители на продукти на различните видове алтернативен туризъм
и населението от селищата, разположени на територията на Рила планина.
Ключови думи: рекламна политика, алтернативен туризъм, устойчив туризъм, цел, стратегия, рекламни
средства
Key words: advertising policy, alternative tourism, steady tourism, purpose, strategy, advertising instruments

Въведение
Алтернативните (специализираните) видове туризъм имат важна роля за пренасочването на туристическите потоци към вътрешността на страната и на тази основа за ускоряване процеса на
социално-икономическото развитие в отделните
райони. Търсенето на техните продукти и привличането на повече туристи в най-голяма степен се
влияят от познаването и популярността им.
Туристическият продукт, който е с подчертано неосезаем характер, не може да бъде достатъчно добре продаваем без подходяща, интригуваща и въздействаща реклама, която да изтъква неговите
преимущества. Необходимо е да се отчита, че покупката на туристически продукти “се основава на
доверие в изградената от рекламните материали
представа” (Анастасова, 1998). Установяването на
комуникации с потребителите на специфичните продукти на алтернативния туризъм посредством разнообразните средства на рекламата създава необходимите предпоставки за пазарната им
реализация, повишава съществено резултатите от
стопанската дейност, допринася за значително увеличаване приходите на общините и останалите участници в процеса по обезпечаването на туризма.
Ефективността на рекламата в най-голяма степен зависи от една цялостна визия за нейния обхват,
съдържание и насоченост, изразена по-конкретно
в адекватна рекламна политика, даваща отговор на
важните въпроси за рекламните цели, стратегиите,
които следва да се приложат и средствата, въздействащи върху потенциалните купувачи на продуктите на алтернативния туризъм.
На територията на НП “Рила” се проявява
стремеж да се предлагат продукти, с които да бъдат удовлетворявани потребностите и желанията на

туристите, но тяхната реклама за сега е недостатъчна. Именно поради това тези продукти не се
познават достатъчно добре от потенциалните им
потребители и това в немалка степен снижава икономическите резултати от туристическата дейност.
Изследванията ни по разглеждания въпрос разкриват необходимостта от съществено подобряване на рекламната политика за популяризиране на
възможностите за туризъм в населените места и
природните територии в НП “Рила”. Именно поради това целта на настоящата разработка е да се
изведат основни проблеми на рекламната дейност
и да се очертаят някои аспекти на рекламната политика на субектите, имащи роля в развитието на
алтернативния туризъм в тази значителна в териториално отношение част на страната.
Материал и методи
Анализите и изводите по проблема се базират главно на резултати от анкетни проучвания,
свързани с установяване възможностите за развитие на предприемаческата дейност в алтернативния туризъм в селищните райони и природните
територии, намиращи се в Рила планина* . Проучено е мнението на потенциални потребители на
продукти на специализираните видове туризъм,
предлагани на територията на НП “Рила”, а също и
на местното население, което се явява важен фактор в процеса на туристическото развитие на отделни населени територии и планински местности.
Първична научна информация е набрана от единадесетте общински центрове в изследваната територия и прилежащите им селища.
Резултати и обсъждане
Наблюденията ни върху рекламното обезпечаване на специализираните видове туризъм на те-

* Забележка: Анкетните проучвания са осъществени през 2004 г. при реализацията на научно-изследователски проект на СФ при ЮЗУ “Н.Рилски” на тема “Предприемачеството в алтернативния туризъм –организация
и управление на устойчивото му развитие на територията на НП “Рила””, в чийто екип участва и авторът на
настоящата разработка.
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риторията на НП “Рила” разкриват, че техните продукти и местата за пребиваване не се познават достатъчно добре. Резултатите от цитираните по-горе
проучвания дават, макар и непълна, представа за
състоянието на рекламната дейност в това отношение. При тяхната обработка и анализ се установява,
че над 90% от анкетираните потенциални туристи
желаят да почиват в Рила планина, но са затруднени при своя избор поради липсата на рекламни
материали, които биха могли да ги ориентират. Този
висок потребителски интерес се основава главно
на препоръки, дадени от близки и приятели, тъй
като 60% от анкетираните твърдят, че не са виждали реклами за възможностите за отдих и туризъм в разглеждания регион. Разпределението на
отговорите на потребителите на продуктите на алтернативния туризъм за източника на информация
за възможностите за отдих в тази част на страната
разкрива недостатъчното рекламно обезпечаване
на този вид туризъм (вж. табл. 1).
Населението, живеещо в селищата, разположени на територията на планината, също е на
мнение, че не се обръща достатъчно внимание на
туристическата реклама в съответния район. Близо
47% са анкетираните жители, които считат, че рек-

ламата е твърде слаба и над 36%, че тя липсва
(вж. табл. 2).
Конкретно отношение към развитието на специализираните форми на туризма на територията
на този Национален парк имат три основни субекта – предприятията, предлагащи хотелиерски, ресторантьорски и посреднически услуги, Дирекцията
на НП “Рила” и общините, като органи на местната държавна власт. Именно поради това в концепцията за рекламната политика в сферата на алтернативния туризъм в изследвания район като най важни субекти следва да бъдат включени посочените
по-горе организации, като се отчита, че всяка от
тях може да способства за рекламното осигуряване на алтернативния туризъм в разглежданата
територия.
Както е видно от цитираните по-горе резултати от анкетни проучвания (табл. 1 и табл. 2), е наложително съществено да бъде подобрена цялостната рекламната дейност на хотелиерския и посредническия туристически бизнес, като се обърне
внимание не само на рекламните средства, но и
на каналите за тяхното разпространение. Получените данни показват, че именно най-заинтересованите от осъществяването на туристическите пъту-

Таблица 1 Разпределение на отговорите на потенциалните потребители на туристически продукти,
предлагани в Рила планина според източника на информация за възможностите за отдих и туризъм

Източник на информация
Туристическа агенция
Рекламни материали на хотелите
Листовки и каталози
Средства за масова информация – TV,
радио, вестници
Интернет
Собствени предходни впечатления
Приятели и близки

Относителен дял на
анкетираните - %∗
13,71
8,57
8,57
12,00
9,14
7,43
46,29

* Забележка: Отговорите надвишават 100%, поради това че се допускат повече от един отговора.
Източник: Проект “Предприемачеството в алтернативния туризъм –организация и управление на устойчивото му развитие на територията на НП “Рила”

Таблица 2 Разпределение на отговорите на анкетираните местни жители за рекламата на туристическите продукти в региона на Рила планина

Степен на рекламиране на туристическите
продукти и услуги, предлагани на територията на
НП “Рила”
Много добре
Сравнително добре
Слабо
Не се рекламират
Нямат впечатление
Всичко

Относителен дял на
анкетираните - %
1,52
12,88
46,87
36,36
2,27
100,00

Източник: Проект “Предприемачеството в алтернативния туризъм –организация и управление на устойчивото му развитие на територията на НП “Рила”
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вания и престои – хотелиерите и туристическите
посредници, не предоставят достатъчна информация за предлаганите от тях възможности за отдих
и туризъм (табл.1). Едновременно с това, главно
поради причини от организационно-управленски и
финансов характер, хотелиерският бизнес невинаги предлага свои рекламни материали на посредническите фирми. Това извежда на преден план необходимостта от осъществяване на значително потесни интеграционни връзки между хотелиерския
бизнес и онези туристически посредници, които проявяват интерес към създаването на дестинации и
пакетни продукти, свързани с алтернативните форми на туризъм. Тези интеграционни връзки са от
особена важност за посредническите туристически фирми, които трябва да осъществяват процеса
на проучване и реализиране на туристическите желания и потребности. В тази връзка за създаване
на визуална представа и за убеждаване на потенциалния турист да закупи продукта или пакета от
продукти изключително значение имат рекламните материали, предоставяни от фирмите. Рекламата е еднакво важна както за организираните, така и за индивидуалните туристи. Използването на
разнообразните й средства на това ниво на интеграционните връзки във веригата на туристическото
обслужване е от значение и допринася в най-съществена степен за реализацията на туристическите продукти и за нарастване ефективността от
предприемаческата дейност. Още повече, че тези
предприятия според Доганов (1994) “предлагат
изгодата, която бъдещите клиенти ще получат от
туристическия обект” посредством описанията, дадени от тях и главно чрез рекламните материали.
Резултатите от цитираното анкетно проучване върху рекламната дейност на посредническите
фирми в страната също разкриват, че не се прилагат достатъчно разнообразните средства на рекламата. Най-често както от хотелиерския, така и от
посредническия туристически бизнес се рекламира в ежедневния и периодичния печат. Значително
по-ограничено се използват или почти не се използват такива канали за дистрибуция и рекламни
средства, като печатните рекламни издания проспекти, каталози, диплянки, указатели, справочници и др., директната реклама, рекламата в
Интернет. Някои турагенти разполагат с печатни
рекламни материали – главно листовки, които разпространяват по пощата. Те са насочени към масовия потребител и предлагат основно еднодневни
екскурзии до забележителни културни, исторически и природни места. Малкото турагентски и туроператорски предприятия, предлагащи продукти на
алтернативния туризъм, предоставят информация
в своите уебсайтове, които обаче обикновеният по-
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сетител на Интернет е трудно да открие.
Съществено място в процеса на рекламното
осигуряване на алтернативния туризъм в изследваните селищни територии заемат и общините.
Въпреки че в стратегическите програми на много
от общините, разположени териториално в Рила
планина, развитието на туризма е определено като един от основните приоритети, не навсякъде са
предприети конкретни управленски действия за създаване на подходяща реклама за привличане на туристи в съответния район. Това се дължи не толкова на неумение да се изтъкват туристическите и
рекреационните предимства на дадената територия,
колкото на недостиг на финансови ресурси.
Като положителен пример в онлайн представянето на продукти на екотуризма на територията
на Рила планина може да се посочи уебсайта на
НП “Рила”, отличаващ се с висока степен на достъпност за обикновения посетител и изключително
подробна, описателна и картинна информация, което повишава неговата потребителска стойност
(www.rilanatinalpark.org). При сравнението с интернет страниците на асоциациите за екологичен, селски и аграрен туризъм от страните от Европейския
съюз се установява, че този сайт притежава същото високо съдържателно и информационно равнище (www.eurogites.com).
Както е видно от изложеното по-горе, във връзка с рекламното обезпечаване на алтернативния туризъм се проявяват известни ограничения. Те касаят главно малките хотелиерски, ресторантьорски и турагентски предприятия, но в известна степен някои от тях се проявяват и по отношение на
останалите субекти на територията на Парка. По
степента на тяхната значимост на първо място може да се посочи недостатъчния финансов ресурс.
Това е един от основните задържащи фактори, който възпрепятства да се осъществява подходяща
рекламна политика за представяне на туристическия и рекреационния потенциал както от отделните
общински ръководства, така и от предприятията от
сферата на туризма. Втори по значимост фактор
с такъв характер е съществуването на определена
инерция и неразбиране на необходимостта от приемането на конкретна рекламна политика за отделните райони на Рила. На трето място, за малките
хотелиерски, ресторантьорски и турагентски предприятия този въпрос може да се разглежда и от
гледна точка на управленските знания, умения и
опит и способността им да прилагат стратегически
подходи в своята практическа дейност, които в повечето случаи са недостатъчни.
Имайки предвид, че рекламата привлича туристите към дадена дестинация и това, че именно
рекламната дейност способства в най-голяма сте-
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пен за пазарната реализация на туристическите
продукти, е особено важно “да се установи по какъв начин и с какви средства да се въздейства върху действителните и потенциалните партньори и купувачи за разширяване на интереса и покупките”
(Менчева, 2003). На тази основа считаме, че съществено значение има определянето на рекламните цели, които да бъдат ясно и точно
формулирани, каналите за разпространение и
средствата на рекламата. За постигането на висока ефективност на рекламата за популяризиране
възможностите за туризъм на територията на НП
“Рила” е необходимо осъществяване на рекламно
проучване, което ще даде насоката на рекламната
политика, ще подпомогне формулирането на
целите, избора на средствата и каналите на
разпространение, създаването на рекламното послание и определянето на публиката, към която то
ще бъде отправено.
При разглеждането на проблема и на основата на получените резултати от изследването изниква въпроса за необходимостта от съчетаване в
единство на целите, стратегията и средствата за
реклама, чрез които да се постигнат трайни резултати от осъществяваната маркетингова политика
като цяло. Подчинеността на целите на рекламната политика на формулираната цел в туристическия район за привличане на повече туристи е от
голямо значение за икономическия му напредък.
Именно поради това, както перспективните, така и
целите с по-кратък период на действие следва да
бъдат така дефинирани в отделните райони на НП
“Рила”, че с наличните възможности да допринасят за постигането на максимален резултат. В тази връзка особен смисъл придобива изборът на подходяща стратегия за управление на рекламната
дейност (която не съществува). Като се има предвид недостига на финансовите ресурси на основните субекти на туристическата и рекламната
дейност, е целесъобразно интегрирането на техните усилия. Стратегията на интеграцията позволява обединяване на финансовите им ресурси за създаване на реклама, чрез която да се постигнат максимални резултати. В тази връзка изборът на средствата за реклама и каналите на разпространение
на рекламното послание остава като въпрос номер
едно за субектите на този вид туризъм. Изборът
на средства е свързан с необходимостта да се прави
оценка на ефективността и достъпността на различните рекламни канали за широката аудитория.
Необходимо е да се подчертае, че в нашето
съвремие все повече като средство, което безпрепятствено преодолява разстояния, граници и време,
се налага Интернет рекламата. Това нейно изключително качество я прави особено подходяща за

представяне на широкообхватна информация за туристическите обекти в изследваната територия.
Специфичните качества на тази реклама се допълват и с това, че Интернет е “медия с голям размах
и възможности, която гарантира дълголетие,
пространственост, времева неограниченост, гарантирана анонимност на потребителите и осъществяване на постоянна права и обратна връзка”
(Златева, 2003). Същият автор посочва и други нейни предимства, като атрактивност, раздвиженост,
оперативност, бързина, обзорност и аналитичност.
Може да се предвиди, че в бъдеще все повече потенциални туристи ще търсят преднамерено информация или случайно ще попадат на такава за
туристически пътешествия и за възможности за туризъм именно в страниците на Интернет. Видно е,
че утвърждаването на Интерент като едно от основните средства за информация и комуникации
за значителна част от населението, го прави особено подходяща медия за реклама на туристическите обекти. Именно поради това е особено наложително да се разработят атрактивни уеб страници за реклами на хотелите, на туристическите предложения на посредническите фирми, на отделните
общини. Те ще дадат възможност за по-обхватно
визуално представяне на информацията за туризъм в района на НП “Рила” и ще улеснят комуникациите между потенциалните туристи и производителите на туристически продукти и услуги.
Специфичните средства на модерната технология
предоставят възможност да се създадат разнообразни по съдържание и привлекателни реклами.
Чрез тяхното прилагане ще се разширят възможностите за достигане до една доста голяма целева
група – интернет потребителите от страната и найвече от Европейските страни, която е съставена
главно от по-млади хора. По този начин ще се оформи една пазарна ниша за продуктите на алтернативния туризъм, съставена именно от млади хора,
чието съзнание е необходимо да бъде завладяно с
помощта на силно въздействаща реклама, която
да предизвика желание и потребност от ползване
на предлаганата туристическа услуга. Това обаче
според нас е възможно да стане, ако сайтовете се
създадат така, че достъпът на обикновения посетител на Интернет бъде изключително улеснен и
се създаде единна национална мрежа за реклама
на алтернативните видове туризъм по подобие на
тези на страните от Европейския съюз, в която трябва да намерят място хотелиерските и посредническите фирми, изградени на територията на НП
“Рила”.
При разглеждането на въпроса за рекламната политика в алтернативния туризъм на територията на НП “Рила” е необходимо да се има предвид,
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че “целите могат да бъдат постигнати само тогава,
когато стоката предлага на купувачите истински
предимства” (Менчева, 2003). На тази основа особено важно значение придобива съдържателния аспект на рекламното послание, отправено както чрез
Интернет, така и чрез другите канали за разпространение. За осигуряването на високо качество на рекламата и за реализирането на нейните
цели според Менчева (2003) рекламното послание
трябва да бъде “създадено така, че да окаже желаното въздействие върху целевата група потенциални купувачи, да я накара да го разбере, да я мотивира и да стимулира покупките на рекламираните стоки или услуги”. В този смисъл, като се има
предвид, че потенциалните туристи проявяват интерес не само към атрактивността на туристическата дестинация и даденото място, но и към редица подробности, свързани с пътуването и пребиваването, е необходимо рекламата да бъде наситена с конкретна информация относно условията,
цените, забележителностите, маршрутите, възможностите за индивидуални забавления и други
подобни и не на последно място за климатичните
особености на дадения район. Многостранното съдържание на рекламата е важен ориентир при избора на туристическата дестинация съобразно предпочитания вид туризъм. Същевременно то се явява и водещ фактор за увеличаване притока на туристи в дадената природна или селищна територия
на Рила планина, поради което е необходимо внимателно и точно определяне на подходящото рекламно средство за предаване на такова обхватно
послание.
Изводи
Изследванията доказват големия интерес на
потенциалните туристи в България към НП “Рила”.
Това налага необходимостта от създаване на единна и интегрирана рекламна политика на субектите
на алтернативния туризъм на неговата територия,
която да удовлетвори индивидуалните и общите им
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интереси. Само такава политика може да създаде
условия за популяризиране продуктите на специализираните видове туризъм и за привличане на
повече туристи, за реализиране икономическите цели на всеки от посочените субекти на туристическата дейност и за икономическия напредък на
района.
Трябва да се съчетава използването и на многообразните рекламни средства и канали за разпространението им, с което ще се допринесе за достигане на информационното послание до съзнанието на различни категории потенциални туристи и
за формиране на различни пазарни сегменти. С
това значително ще се улесни и комуникационния
процес между производителите на туристически
продукти и услуги и техните клиенти. С малки изключения (екотуризъм), продуктите на алтернативния туризъм не са представени добре и не са достъпни за обикновения посетител на Парка. В този
смисъл особено значение има организирането на
по-добра Интернет реклама като средство за въздействие върху потребители в страната и чужбина
чрез създаването на лесно достъпни рекламни
сайтове и на единна мрежа за реклама на специализираните видове туризъм на територията на НП
“Рила”, а също и за страната като цяло.
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FOR UNITED AND INTEGRATED ADVERTISING POLICY AND STABLE
ALTERNATIVE TOURISM ON THE TERRITORY OF
NATIONAL PARK “RILA”
Raуa Madgerova
SWU “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
The realization of united and integrated advertising policy is of vital importance for the steady development of the
alternative tourism in the National park “Rila”. The purpose of this paper is to reveal the basic problems in the advertising activity and to describe some aspects of the advertising tourist policy on the view territory.
The analysis and the conclusions of the discussed problem are based on information on the research of potential
consumers’ view on different kinds of alternative tourism, as well of the population in mountain Rila.
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СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В
ПРЕДПРИЯТИЕТО – ОБЛАСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПИТЕ НА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Т. Атанасова, Г. Желязков, Н. Костадинова, Р. Отузбиров, Г. Костов
Тракийски университет – Стара Загора
Съществено значение за устойчиво развитие в условията на подготовка за присъединяване на страната към
ЕС и след това представлява изграждането на Система за управление на околната среда СУОС в стопанските
предприятия.Законовата база за нейното приложение у нас е ISO 14001. Целта на настоящата разработка е да се
анализира нормативната база за изграждане на СУОС в предприятията, да се разкрият проблемите при нейното
прилагане и набележат възможности за тяхното преодоляване. За изпълнение на целта се решават няколко
основни задачи: да се разкрие иманентната същност на СУОС; да се анализират законово-нормативните разпоредби,
регламентиращи нейното прилагане, съобразно принципите на устойчивото развитие; да се откроят проблемите
и трудностите при прилагане на законовите разпоредби и изграждане на СУОС у нас, както и да се предложат
мерки за преодоляването им. Методическият апарат за изпълнение на поставената цел и задачи са системния
подход,логическия анализ на нормативната уредба и разработки на други автори, метод априори и апостериори,
аксиоматичният и др.
Ключови думи: предприятие, система за управление, околната среда, ISO.
Key words: Enterprises, Environmental management system, ISO.

Въведение
През последното десетилетиe предприятията
от различните сфери на стопанската дейност все
повече проявяват загриженост към проблемите,
свързани с опазване на околната среда. Съществена роля в тази посока има създаването на система за управление на околната среда. Чрез нея се
цели да се осъществява периодичен контрол върху
снабдяването, производството и реализацията, и
влиянието, което оказват те върху опазването и възпроизводството на природните ресурси. Международните стандарти, които касаят опазването на
околната среда имат за задача да регламентират
основните елементи, изграждащи ефективна система за управление на околната среда. Същата
трябва да се интегрира с другите изисквания за управление на предприятията без да влиза в противоречие с изпълнението на икономическите им цели.
Целта на настоящата разработка е да се анализира нормативната база за изграждане на СУОС
в предприятията, да се разкрият проблемите при
нейното прилагане и набележат възможности за
тяхното преодоляване.
За изпълнение на целта се решават следните
основни задачи:
• Да се разкрие същността и значението на
системата за управление на околната среда (СУОС)
на предприятието;
• Да се анализират нормативните разпоредби,
регламентиращи нейното въвеждане съобразно
принципите на устойчивото развитие;
• Да се откроят проблемите и трудностите при
прилагане на законовите разпоредби и изграждане

на СУОС у нас, и предложат мерки за преодоляването им.
Методическият апарат за изпълнение на поставената цел са системният подход, логическия анализ на нормативната уредба, разработки на други
автори, методите априори и апостериори, аксиоматичният и др.
Системата за управление на околната среда
в предприятието – същност и нормативни разпоредби, регламентиращи нейното изграждане
За управление на околната среда започва да
се говори с приемането на Закона за националната екологична политика (NEPA) на САЩ на
01.01.1970г. От тогава до днес проблемите, свързани с управлението на околната среда намират
място в законодателствата на повечето страни, но
управленските, екологични дейности на микроравнище все още са ограничени.
Мортън и Мерсия Гордан посочват, че задачата на управлението на околната среда е да гарантира правилното използване на природните
ресурси, основано на непрекъсната модернизация
на производствените технологии в предприятията.
Това изисква ”така да се използват природните
ресурси, че глобалното природно богатство да остане постоянна величина”1 . Анита Родик основатално поставя въпроса в своите разработки как да
се измери печалбата на една компания, без да е
известно с какво същата е допринесла за съхраняване на Планетата?” 2
Съществуват две форми на управление на
околната среда – адитивна и интегративна.
Основните разлики между тях са представени в таб-

1 Gordon M. M Gordon., 1972., Enviromental Management Scince and Politics., Boston ,p534-538.
2 Цитирано от Илиева Л., 1999., Управление на околната среда., изд. Тилия., С. стр.61.
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Таблица 1 Форми на управление на околната среда, прилагани от предприятията

АДИТИВНА ФОРМА
на управление на околната среда

Стопанска политика на
предприятието, която не е
съобразена с опазване на околната
среда
•
Затваряне на мощности,
които замърсяват околната среда
•

•
Крупни инвестиции и
високи производствени разходи за
разкриване на нови мощности
•
Цел, която се постига:
Редуциране на замърсяването на
околната среда и изпълнение на
поставените стандарти

ИНТЕГРАТИВНА ФОРМА
на управление на околната среда

• Интегрирана

среда стопанска
предприятието

с околната
политика на

• Въвеждане на Система за

управление на околната среда
(СУОС)
• Гарантиране
пълен
кръговрат на веществата
• Цел,

която се постига:
Подобряване
състоянието
на
околната среда и устойчиво
развитие

Източник:
Ring Ir., 1994., Marktwirtschaftliche Umweltpolitik aus oekologischer Sicht – Moeglichkeit und Grenzen., S.55.

лица 1. При първата целта на управлението е да
намали степента на замърсяване на почвата,
въздуха, водата и пр.. Докато при втората с изграждането в предприятието на СУОС се осъществява не само опазване на околната среда, но се
поставят основите на устойчивото развитие на
региона.
В този смисъл управлението на околната среда
се превръща в неразделна част от общата система за управление на предприятието. Въвеждането
на СУОС е сложен процес, тъй като управленската
структурата, отговорностите на заетите и политиката по опазване на околната среда трябва да се
координират с всички сфери на стопанската дейност
- производство, финансиране, качество на продукцията, професионална квалификация и безопасност
на труда.
Първият регламент за управление на околната среда на стария континент се публикува от
Британския институт по стандартизация (BSI)
1992г. като BS 7750. Септември 1996 г. той се
заменя от Международен стандарт за управление
на околната среда ISO 14001. Неговата цел е да
минимизира негативния ефект върху околната
среда, който се получава в следствие стопанската

дейност на предприятията. Европейският стандарт
за управление на околната среда е известен като
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), въведен април 2001 г. и дефинира системите за управление и опазване на околната среда, които предприятията трябва да въведат. Но двата нормативни
документи се предшестват от друг европейски регламент за осъществяване на екологичен контрол
Öko-Audit-Verordnung, задължителен за изпълнение
за индустриалните предприятия в ЕС и асоциираните страни, между които и България от април
1995г. Общото и различието между трите системи по избрани показатели е представено в таблица2. Докато ISO 14001 е напълно приложим за всякакъв вид предприятия – производствени, търговски,
за услуги и др. то EMAS се отнася главно за производствените. Тъй като първият има по-широк обхват на действие спрямо втория, у нас се възприемат от 1996 г. разпоредбите на ISO.
Системите за управление на околната среда
се дефинира от ISO 14001 като “част от цялостната система за мениджмънт, включваща организационна структура, дейности по планиране,
отговорности, практики, процедури, процеси и ресурси за развитие, внедряване, постигане, преглед
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Таблица 2 Сравнение между ISO 14001, EG-Цko-Audit-Verordnung и EMAS-VO по избрани
показатели
ISO 14001

ЕС-ЕКОЛОГИЧЕН ОДИТ
Öko-Audit-Verordnung

•
Изграждане и усъвършенстване на Системата за
управление на околната
среда

•
Подобряване
на
резултатите
на
предприятията
при
опазване на околната среда

•
Всеобщ,
всички страни

•
Страните членки на
ЕС и асоциираните към
него страни

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛ И РЕЗУЛТАТИ

ВАЛИДНОСТ

ОТРАСЛИ, ЗА КОИТО
ВАЖИ

СИСТЕМА ЗА
ПРОВЕРКА И
КОНТРОЛ
МЕТОДИ ЗА
ПРОВЕРКА И
КОНТРОЛ
ДОКУМЕНТ ЗА
НАЛИЧНОСТ НА
СИСТЕМАТА
НАВЛИЗАНЕ В
СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

обхващащ

•
От октомври 1996 г.
касаят търговията, услугите,
индустриалните
и
преработвателни
предприятия и др.
•
Частна
система
стопанска
проверка
контрол
•
Сертифициране
•

за
и

•
От април 1995
индустриалните
предприятия;
•
От февруари 1998
услугите
административните
единици
•
Държавна система
проверка и контрол
•
Регистриране
утвърждаване

Сертификат

•
Въвеждане на общата
система аналог на ISO 9001

г.
г.
и
за

и

•
Държавна система за
проверка и контрол
•
Регистриране
утвърждаване

и

•
Вписване в регистъра
за
стандартизация
и
получаване на лого за
участие
•
Първа проверка като
подготовка за получаване
на декларация

•
Дефинирана
стандарта

•
Дифинирана
от
спецификата
на
предприятието
и
изискванията на стандарта

•
Дефинирана
спецификата
предприятието

НАБЛЮДАВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО

•
Основна съставка на
системата

•

ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

•
Задължение
за
публикуване на политиката
на
предприятието
за
опазване на околната среда

•
Задължение
за
публикуване
на
декларацията
на
предприятието за опазване
на околната среда

от
на

От април 2001г. всички
предприятия,
които
осъществяват
производство.

•
Декларация
за
участие и вписване в
регистъра
за
стандартизация
•
Първа проверка като
подготовка за получаване
на декларация

ОГРАНИЧАВАНЕ НА
СИСТЕМАТА

е

EMAS-VO
Eco-Management and Audit
Scheme
•
Подобряване
на
резултатите
на
предприятията от опазване
на околнатата среда и
усъвършенстване на СУОС
•
Страните членки на ЕС
и асоциираните към него
страни

от

С ограничена роля

•
Основна съставка на
системата
•
Задължение
за
публикуване
на
декларацията
на
предприятието за опазване
на околната среда и
реклама на логото

Източник: EMAS – Das neue EG Oko-Audit in der Praxis., 2004., Umwelt Pakt Bayern., Munchen., S41-42.

и поддържане на политика по опазване на околната среда.”3 От тази дефиниция става ясно, че СУОС
очертава производствено-технологичните рамки за
организиране, контрол и регулиране на факторите,
влияещи върху околната среда. При установяване
на негативни резултати, набелязва адекватни дейс-

твия за тяхното отстраняване.
Съществуват не малко бизнес предимства, които сертификатът за управление на околната среда предоставя на притежаващите го предприятия.
Според Илиева интересът на предприятията към
СУОС се увеличава, поради това, че те не само

3 ISO 14001:1996., Качеството в Европа в служба на обществото.,1997., Бюлетин за актуална информация в областта на качеството., изд. Клуб 9000., бр. 1., С. стр. 23.

Системата за управление на околната среда в предприятието ...

спазват екологичното законодателство и подобряват екологичните параметри на своите производства и продукти, но и повишават имиджа и конкурентноспособността си.4 Внедряването на Система за
управление на околната среда в повечето производствени предприятия от ЕС води до по-добри финансови резултати. Чрез този сертификат предприятията декларират своята легитимност и правилно отношение към околната среда. Намаляват се
рисковете, замърсяването и неблагоприятното
въздействие, а оттук и обемът на глобите и
застраховките. Спестяват се финансови средства
и т.н. 5
Според Брайън Пиърсън СУОС гарантира “устойчиво развитие на предприятието на базата на
повишен корпоративен имидж, по-добро възприемане от страна на клиентите и нарастване на доверието на акционерите”.6 Системата за управление на околната среда осигурява ред и последователност при решаването на свързани с околната
среда проблеми на организацията. Това се постига посредством правилното разпределяне на
ресурси, възлагането на отговорности и текущото
оценяване на практически методи на работа, процедури и процеси.
Структурата на СУОС съгласно изискванията,
които стандарт 14001 налага е съставена от няколко основни елемента. На първо място е екологичната политика на предприятието, която отразява специфичните особености на стопанската
дейност, размера на произвежданата продукция и
предлагане услуги, както и влиянието, което оказват върху околната среда. Политиката на един голям химически комбинат от типа Девня или Химко
се различава съществено от тази на малко или
средно по размер месо- или млекопреработвателно предприятие. Независимо от това екологична политика трябва да отрази задълженията, които поема стопанската организация за даден период от
време, за да се подобри състоянието на околната
среда и намалят замърсяванията. С така поетите
ангажименти в екополитиката се запознават както
работещите в предприятието, така и обществеността в региона.
На второ място се планират мероприятията,
които предприятието предприема за подобряване
състоянието на околната среда, за да се намали
замърсяването на въздуха, водата, почвата, увреж-
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дането на човешкото здраве и пр. Това изисква времево и технологично дефиниране на целите в т.
нар. ”програма за управление на околната среда”,
отразяваща екологичната политика на предприятието и методите за постигането й. От разнообразието на методи за извършване на набелязаните мероприятия съществено място имат мрежовите
модели. Последните предстваляват “мрежови
графици, изразяващи последователността при изпълнението на комплексните работи и дейности”7 ,
насочени към намаляване степента на замърсяване на околната среда, вследствие стопанската
дейност на предприятието. Всеки мрежови модел
е съставен от две части – събитие и работа.
Първият, представлява предвиденото мероприятие
за опазване на околната среда, изискващо определено време и ресурси, а вторият е постигнатият
резултат от него, т.е. сниженото съдържание на
вредни газове във въздуха и пр. 8
Внедряването и функционирането на системата е елементът, който изразява основните етапи
на изграждане на СУОС. Основно място тук заема
определянето на лицето или органа, който отговаря за внедряване на системата и неговото обучение.
Едновременно с това тези лица се задължават не
само да разработят, но и постоянно актуализират
пълната документация на СУОС. Да извършват периодичен контрол на производството, относно изпълнение на дадените от тях предписания.
Специално място тук се обръща и на готовността
на предприятието да отговори на възникналите производствени аварии.
Контролът и коригирането на системата се
налага, за да се отстранят някой неточности при
изграждане на СУОС, които се проявяват едва след
функционирането й известно време. За целта се
налагат промени в екологичната политиката, програмата или основните елементи на системата. Едва
след като се направят тези изменения може да се
очаква, че системата функционира добре и предполага постигане устойчивост в развитието на
предприятието.
Последната процедура е оценка на системата от ръководство по предварително определени
критерии, отразяващи адекватността и ефективността на СУОС. Периодичната проверка се извършва
от представител на висшата администрация на
предприятието. Той изразява своето мнение и ако

4 Илиева Л., 1999., Управление на околната среда., изд. Тилия., С. стр.22.
5 EMAS – Das neue EG Oko-Audit in der Praxis., 2004., Umwelt Pakt Bayern., Munchen., S. 35-37.
6 Пиърсън Б., главен одитор в системата на Международния институт по управление и оценка на околната
среда - дадено интервю на MI News.
7 Георгиев Г., 2004., Мрежови модели при планирането в агробизнеса., Искра М-И., Ст. Загора., стр.24.
8 Георгиев Г., 2004., Планиране и прогнозиране., Искра М-И., Ст. Загора., стр.73-96.
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Таблица 3 Сертифицирани български предприятия по ISO 14001 към 17.01.2005 г.

ПРЕДПРИЯТИЕ

СЕРТИФИКА
Т№

Аргостил ЕООД

23004

Аркус АД

151069

Асарел-Медет
АД

23017

Биовет АД
БК Минерални
води Банкя
ООД
Бунай ООД

GB 03/59389

СЕРТИФИЦИРА
Щ ОРГАН
Moody
International Ltd
BVQI
Moody
International Ltd
SGS UK Ltd,
SSCE

КОНСУЛТАНТ
Вива Асоусиътс
ООД
Гарант Консулт - М
ЕООД

ОТРАСЪЛ НА
ИКОНОМИКАТА
Строителство
Тежка промишленост

Практика - О.К. ООД

Рудодобив

Практика - О.К. ООД

Фармацевтика

1972

American
Systems Registrar

QMS-България ООД

Хранително-вкусово
промишленост

E 54084

SGS Yarsley ICS

Практика - О.К. ООД

Тежка промишленост

Видима АД

01104031817

TUV Rheinland
InterCert - TUV
CERT member

Туф Консулт ООД

Тежка промишленост

ЕПИК
Електроник
Асембли
Ботевград

BE01 3053EM

SGS Belgium ICS

Самостоятелно

Електроника

Зебра АД Нови Искър

1934

American
Systems Registrar
(ASR)
TUV Rheinland
InterCert - TUV
CERT member
TUV Rheinland
InterCert - TUV
CERT member

TQM Ltd

Тежка промишленост

Туф Консулт ООД

Тежка промишленост

Вива Асоусиътс
ООД

Тежка промишленост

114037

BVQI

Софконтрол
Консулт ООД

Химическа промишленост

E 56749

SGS Yarsley ICS

Екоконсулт

Тежка промишленост

139113/В

BVQI

Bureau Veritas

Химическа промишленост

Монбат АД

118398

BVQI

Конеко ЕТ–
Константин
Костадинов

Тежка промишленост

Оргахим АД

BG04/61690

SGS UK Ltd,
SSCE

Гивел Консулт

Химическа промишленост

Поддържане
чистотата на
морските води
АД

144333

BVQI

Трансконсулт Мп
ЕООД

Услуги

Руен Елит АД

1681

ADS Private
Company

Текстилна промишленост

Спарки Елтос
АД

751100154

Софконтрол
Консулт ООД

Тежка промишленост

Златна Панега
АД
Идеал Стандарт
България АД.
ИНСА ЕООД
Костенец ХХИ
АД
Лукойл
Нефтохим
Бургас АД

01104032056
751100169

Moody
International Ltd
TUV Rheinland
InterCert - TUV
CERT member

Системата за управление на околната среда в предприятието ...

е необходимо предложение за усъвършенстването й.
Проблеми при изграждане на СУОС в предприятията и мерки за тяхното преодоляване
Макар ISO 14001 да е в сила от 1996 г., той
е сравнително нов регламент за предприятията и
те нямат опит при неговото внедряване. Това важи
не само за страните от ЕС, но и за по-голямата
част от българските предприятия от всички сфери
на националната икономика. Показателни за това
са резултатите от нашето проучване, отразени в
таблица 3. Оказва се, че едва 19 предприятия в
България са сертифицирани към началото на 2005г
по стандарт 14001, от които 9 са в сферата на
тежката промишленост, 3 в химическата, и по едно в рудодобива, строителството, електрониката,
текстилна промишленост, фармацевтиката и
услугите, а нито едно в селското стопанство и само едно при преработката на неговите продукти.
Този брой е твърде незадоволителен, тъй като за
да изнасят на европейския пазар българските производители освен високо качество на продукцията,
трябва да удостоверят безвредността на своите
производствата. В противен случай те не само, че
няма да бъдат допуснати на този пазар, но постепенно ще бъдат изместени и на вътрешния. Оттук
и сложността на въпроса за внедряване разпоредбите на ISO.
Известно е, че големите предприятия имат
сравнително по-малко проблеми в тази област от
МСП. Последните изпитват значителни трудности
както при финансиране на процеса по
сертификация, така също и при осигуряване на подготвени специалисти за въвеждане на съвременни
технологии на производство, предполагащи внедряването на СУОС. За предприятията, които са внедрили вече ISO 9000, проблемът е по-лесно решем,
тъй като изградената система за качество фокусира върху характеристиките на произвежданите продукти и задоволява изискванията на пазара. А СУОС
акцентира върху екологичните характеристики на
производството и замърсяването на околната среда,
следователно задоволява главно потребностите на
крайния потребител и съхраняването на Планета.
В тази връзка се препоръчат три начина за
по-лесно изграждане на СУОС в предприятията.
Първият се изразява в паралелно изграждане на
системата за управление на качеството и тази за
околната среда. Вторият е интегриран подход, при
който след внедряване на СУК се изгражда и СУОС,
тъй като стандарт 14001 заимства отделни страни от стандарт 9000. Третият начин съчетава от-
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делни страни на предходните дава модела. Но и
при трите схеми на действие предварително се
изисква да се обучат много добре отделни лица и /
или цял колектив от специалисти в предприятието
с изискванията на стандартите.
На практиката съществува още една възможност, която се свързана с изпълнението на Наредба
№1 за оценка на въздействието върху околната среда или т.нар. ОВОС9 . Стопанските предприятия, които са включени в списъка, приложен към нея са
задължени да се придържат към европейските
стандарти. За целта те трябва да съобразяват производство си и изграждането на нови съоръжения
с допустимите норми за въздействие върху околната среда. Процедурата по ОВОС у нас съответства на Директива 337/85 на ЕС. В този смисъл същата може да се разглежда като първа стъпка при
изграждане на система за управление на околната
среда. Но проблемът се състои в това, че тази оценка се извърша от външни за предприятието експерти и направените от тях предписания много често не се изпълняват от фирмените ръководства.
По този начин макар и прецизно да е извършен един
мониторинг, той се обезсмисля, ако липсва цялостно изградена СУОС в предприятието.
В страните от ЕС, за да се стимулира и подпомогне внедряването на СУОС за малките и средни предприятия са приети редица облекчения.
Например, те получават финансова подкрепа по
три направления. Първото е за оказване на консултации на предприятията, което възлиза на 60% от
необходимите средства, но не повече от 1013 Евро.
Второто е за създаване на структурата на СУОС,
като при него безвъзмездна финансова помощ отново е до 60% от необходимите средства, но не
повече от 1841 Евро. А за извършване на одит на
системата се отпускат до 3068 Евро. Предвид
трудностите, които изпитват МСП при модернизиране на производствените технологии и съобразяването им с екологичните норми, те имат право да
ползват кредити при облекчен лихвен режим и значителен гратисен период - възможност, която все
още липсва у нас.
През последните години в резултат от законодателните промени МСП в страните членки на ЕС
се възползват и от облекчения в още три основни
направления: 1) Допустим размер на емисиите на
вредни вещества, който е по-нисък от този в крупните предприятия; 2) При опазване на водите и 3)
При изхвърлянето на твърди отпадъци и тяхната
преработка. Всички те облекчават допустимите норми за замърсяване, изискуемата документация, която трябва в срок да се представя пред съответни-

9 Приета на 28.12.1992г. и доп. и изм. 07.08.19995 г.
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те органи и намаляват трудностите при получаване на разрешителни за ново строителство и реконструкции на съществуващи съоръжения10 . В това
отношение нашите норми далеч не са така високи,
а санкциите толкова строги, но въпреки това много
от предприятията не са в състояние и тях да спазват. Но с приемане на страната ни за пълноправен
член на ЕС предприятията у нас трябва да се съобразяват със същите правила и норми при извършване на стопанската си дейност, за да получат възможността да изнасят продукцията си на европейския пазар. Ако не съумеят на време да направят
всички тези промени в технологията на производство, да внедрят системата за качество и управление на околната среда българските производители ще бъдат изместени и на вътрешния пазар
от по-конкурентно способните европейски продукти.
Възможност за преодоляване на тези и други
трудности е обединяването на предприятията на регионален и браншови принцип при устояването на
икономически и екологични си интереси пред национални и международни институции, контролни
органи и обществото.
Заключение
От по-горе направения анализ може да се
обобщят няколко основни извода:
Все повече нараства натиска на обществото
за търсене отговор на въпросите, свързани с опазване околната среда, но стопанските предприятия
не са готови да отговорят адекватно. Незначителен
е броят на внедрилите у нас система за управление на околната среда, съгласно изискванията на
стандарт 14001. Предстоящото членство на страната в ЕС ще наложи това като неоспоримо условие за износ на българска продукция на европейс-

кия пазар. Защото от състоянието на околната среда зависи качеството на живот на сегашните и бъдещите поколения.
За да се справят българските предприятия с
това сериозно предизвикателство са необходими
не само достатъчно средства за нови инвестиции и
обучение на персонала, но и целенасочена правителствена политика, институции, заинтересовани от
ускоряване процеса на внедряване и сертифициране системите за управление на околната среда като предпоставка за устойчиво развитие на националното ни стопанство.
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISES: FIELD OF
IMPLEMENTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES
T. Atanassova, G. Zheljakov, N. Kostadinova, R. Otouzbirov, G. Kostov

ABSTRACT

In this paper we consider the introduction of environmental management system in enterprises and its meaning for
their sustainable development during transformation process to conditions of EC. The basis of introduction of this
system is ISO 14001.
The aim of this paper is to analyze the standards for introducing environmental management system in enterprises, to find out the weaknesses when put them into practice, and to hold out opportunities for their overcoming. To
reach the aim we solve the following problems: Characterizing environmental management system; Analyzing standards and laws in Bulgaria, which regulate its according to sustainable development principles; Finding out problems of
putting these standards into Bulgarian practice and to suggest opportunities for solving them. Competitiveness of
enterprises depends on their social and environmental responsibility. In pre accession period the most important goals
of Bulgarian enterprises is to meet EC requirements. The introduction of environmental management system influences
on enterprises’ competitiveness, and furthermore to the regional and national sustainable development.
10 EMAS – Das neue EG Oko-Audit in der Praxis., 2004., Umwelt Pakt Bayern., Munchen., S.79-82.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

МЕТОДИКА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА
ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ
Нели Николова
Технически университет – Габрово
В настоящата статия е представена методика за извършване на стратегически анализ при разработването на
всяка фирмена стратегия. Описани са методически основните етапи за набиране на информацията, необходима
за анализиране на сегашното фирмено състояние, очакваните тенденции в развитието му, отчитайки влиянието
на външните и вътрешни фактори и тяхното взаимодействие. Въз основа на задълбочен стратегически анализ и
оценка на неговите компоненти, съвременната фирма е в състояние да изработи ефективна стратегия, която да
и осигури устойчиви пазарни позиции.
Ключови думи: стратегия, стратегически анализ, диагностика на външната среда, конкурентна мощ на
фирмата.
Key words: strategy, strategic analysis, diagnostic of external surroundings (factors), company’s competitive
power.

Въведение
Стратегията заема съществено място в стратегическото управление на фирмите днес. Съвременните организации осъществяват своето функциониране и развитие в променливите условия на
пазарна икономика, която поставя определени изисквания към стратегическото управление на предприятията.
Българските фирми са принудени да търсят
различни пътища за непрекъснато усъвършенстване на системите на управление на стопанските
дейности с цел рационално и целесъобразно използване на ресурсите, за координиране и насочване интензивното и иновационното развитие на процесите в тях към решаване на проблемите, свързани с оцеляването на пазара, с разширяване и увеличаване на техния пазарен дял. Стратегическото
управление е механизмът, който позволява все поуспешното прилагане на познанието, натрупано от
новите информационни технологии. Само при наличието на обща фирмена стратегия и съответстващите и локални стратегии е възможно осъществяването на динамично конкурентно поведение на
фирмите днес в постоянно променящата се обкръжаваща среда. Когато в една организация няма изработена стратегия, вземаните в нея решения имат
ниско качество с реактивен, често случаен
характер. В такава фирма не могат да се оформят
приоритети и точни критерии за рационално и оптимално разпределение на ресурсите и във времето и пространството. При липсата на стратегия не
съществуват правила за ръководството при търсенето на нови възможности – вън или вътре в предприятието (фирмата). Това води до затруднена координация в работата на отделните фирмени звена и отдели.
Изброените аргументи в подкрепа на стратегическото управление категорично посочват, че в
съвременните условия на неопределеност и риск,
разработването и внедряването на динамични и
ефективни стратегии не е каприз на новото време,

нито лукс. Успешната стратегия способства фирмата своевременно да вижда промените, да улавя
навреме симптомите, изискващи адекватна и бърза реакция като приспособява своите продукти или
услуги към тези нови условия.
Целта на автора в настоящата разработка е
да опише методически основните етапи при изработването на всяка фирмена стратегия въз основа
на стратегическия анализ. Основните насоки на
анализа са свързани с изясняване на следните стратегически задачи, определящи ефективното бъдещо развитие на фирмата, а именно:
• Фирмената мисия и произтичащите от нея
общи и специфични цели за съответен планови
период; ключовите проблеми на стратегията, структурата и културата на фирмата, обвързани с обкръжаващата външна среда;
• Пазарният сектор, обслужван от фирмата,
съдържащ характерни белези на поведението на
обслужваните потребители. Тук е мястото да се
направи експертна оценка за атрактивността на
разглеждания пазарен сектор;
• Конкурентната мощ на фирмата, измерена
по системата от основни и допълнителни показатели за основния и продукт (услуга). Посочват се
факторите, чрез които фирмата се стреми да повиши своята конкурентна способност и мощ;
• Ресурсната осигуреност на стратегията чрез
рационално използване и разпределение по определени фирмени приоритети;
• Фирмената политика (основни мероприятия)
за реализация на изработената стратегия.
Изложение
1. Методически план за извършване на стратегически анализ.
За да бъдат изпълнени по-горе изброените
стратегически задачи, е необходимо да бъде спазен конкретен методичен план, съдържащ три основни компонента за оформяне съдържанието на
стратегическия анализ:

396

Нели Николова

1.1. Диагностика на външната среда на фирмата.
1.2. Системен анализ на организацията.
1.3. Взаимовръзка и взаимодействия между външната среда и вътрешно фирмени условия.
За осигуряване адаптивността на организацията към промяната във външните или вътрешни
условия за дейност, е необходимо да се прогнозират максимално точно значенията на действащите
и потенциално възможни за появяване фактори.
Стратегическите решения винаги изискват ходът на
събитията да се разглежда за относително дълъг
бъдещ период, който по същество е малко или повече неопределен, имайки предвид:
• наличието на множество външни и вътрешни фактори, оказващи влияние върху продажбите,
производството, финансовото състояние и т.н.;
• възможността за поява на нови фактори, някои от тях почти непредсказуеми, които могат да
предизвикат екстремални ситуации.
Значително по-лесно се поддават на прогнозиране вътрешните фактори, защото ръководителите познават фирменото състояние от дълги години и самите те управляват ресурсните потоци
във фирмата.
За нуждите на стратегическото управление
най-често се използват характеристики на външната среда в резултат на нейното изучаване.От методическа гледна точка са предлагани препоръчителни макети за набиране на необходимата
информация, развити са модели и техники за проучвания на различни страни на околната среда.
1.1. Диагностика на външната среда.
Авторът предлага следният методически план
за извършване на диагностика на външната среда,
обкръжаваща всяка фирма (предприятие). От съществено значение е да се анализира влиянието
на онези параметри от външната среда, които оказват най-силно влияние върху избора на фирмената
стратегия.
Стратегическият анализ обхваща характеристиките на макросредата; общата характеристика и
особености на пазара; потребителите, доставчиците и конкурентите. Теорията и практиката доказват,
че основно значение имат следните групи фактори,
характеризиращи макросредата:
• Демографски фактори – ръст на населението, миграция, образователно равнище, средна
възраст на населението, ниво на безработица,
структура на работната сила;
• Политически фактори – държавно законодателство, стабилност на правителството, социалнополитическа обстановка в страната, данъчни закони, протекционни закони, регулиране на консумативни кредити, наличие на групи за защита на об-

ществени интереси и др.;
• Икономически фактори – брутен национален продукт, средни доходи на населението, процент на инфлация, кредитни условия и лихвени
проценти, потребност от инвестиции, валутни курсове, баланс на плащанията, митнически условия,
стадии на икономическия цикъл и т.н.;
• Природни фактори – екологични изисквания,
недостиг на енергия, цени и наличие на природни
ресурси и енергия, степен на замърсяване, държавна намеса и политика относно рационално използване на ресурсите и тяхното възпроизводство;
• Научно-технически фактори – трансфер на
нови технологии, нови производства, иновации, нови качества на суровини и продукти;
• Социално-културни фактори - стил на живот,
поведение по отношение качеството на живот, привързаност на населението към традиции, кариера,
очаквания, взаимоотношения, религиозни възгледи
и др.;
При изучаването на факторите от външната
среда внимание заслужава и оценяването на отрасловата околна среда. Това означава да се изведат главните характеристики на отрасъла, в който
работи фирмата; да се оцени стадия на икономическото му развитие (отрасълът може да е в състояние на криза, депресия, оживление или подем).
Анализът на ситуацията в отрасъла и конкуренцията в него цели да се даде отговор на въпросите:
• кои и какви са икономическите показатели,
характеризиращи отрасъла;
• какви конкурентни сили действат в отрасъла
и какво е влиянието им;
• привлекателен ли е отрасълът от гледна точка
на перспективата за получаване на печалба по-висока от средната;
• кои са силните и слаби позиции на конкурентните фирми;
• в какви области ще се насочи конкурентната борба в отрасъла;
• други.
Стратегическата важност на анализа на посочените показатели има голямо значение за разработването на стратегията, тъй като ориентира фирмата към изграждане на неуязвими позиции спрямо променящите се условия в отрасъла.
При анализа на външната среда обект са особеностите и общата характеристика на пазара,
включваща местоположението му, неговият вид,
тип, характеристики на търсене и предлагане, маркетингови условия на работа.
С цел разширяване участието на фирмата на
пазара е необходимо изучаването на търсенето и
измененията в покупателната способност на клиентите. За очертаване събирателният образ на потребителя определящи са характеристиките в някол-

Методика за стратегически анализ при разработването на ...

ко профила:
• Географски профил (градско и селско, планинско и полско население, разпределяне на клиентите по региони);
• Демографски профил (число, брой, структура на клиентите, размер на семейството, жизнен цикъл на семейството);
• Икономически профил (заети, незаети, принадлежност към доходови групи и т.н.);
• Психологически профил (стил на живот, отношение към ценности, отношение към престижно търсене).
Анализирайки потребителите като обект на
диагностиката на външната среда, се поставя акцент върху:
• изискванията на клиента към предлаганата
фирмена стока (услуга) относно: качеството, техническото обслужване, цената, търговската марка
и т.н.;
• начинът на вземане на решение за покупка
– търси се отговор на въпросите:
- кой взема решението?
- какъв е времевия срок за вземане на решението?
- кои са критериите за оценка на покупката?
Съвременните обновени процеси във функционирането на фирмите извеждат на преден план
фигурата на конкурента в нов вид. Проучването на
действащите конкуренти е за отрасъла, към който
принадлежи фирмената дейност. Целта е да се събере информация не само за положението, но и за
намеренията им, целите, които си поставят, плановете им по реализацията и т.н. Все по-често фирмите държат в тайна част от стратегическите си
цели, което затруднява систематичните проучвания
и се налага използването на стопански шпионаж.
Характеристиките на конкурентите включват:
• основни конкуренти и техният пазарен дял;
• стокова листа;
• предимства и слабости на предлаганите от
тях стоки;
• използвани методи на конкурентна борба;
• финансови показатели;
• производствени резултати;
• организационно състояние;
• маркетингови характеристики на дейността
им (ценова, иновационна, рекламна, дистрибуционна и сервизна политика).
Диагностиката на външната среда изисква и
пълното изясняване на условията за доставки относно тяхното количество, качество, цени, доставни разноски. Доставчиците са важна конкурентна
сила. Със своята дейност те могат да влияят за
загубване на конкурентната позиция от фирмата в
отрасъла. Някои от начините са: увеличаване на
цената, влошаване на качеството на дейността или
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на доставката на стоките.
Чрез диагностициране на посочените фактори от външната среда, влияещи върху дейността
на фирмата, се дава отговор за нейното организационно поведение (състояние) спрямо очакваните
променящи се условия в развитието на обкръжаващата среда, както и за възможните външни опасности и заплахи.
1.2. Системен анализ
Анализът на външните въздействия върху фирмата задължително продължава с диагностиката
на вътрешното състояние. Тя оценява както миналите действия, така и сегашното състояние, тенденциите в измененията на елементите на вътрешната среда. Основната цел е да се открият вътрешните предимства и слабости. При системния анализ на всяка фирма основните области на проучване са:
• Характеристика на организацията – правна
форма, структура на капитала, численост на заетия персонал, организационно-управленска структура, възрастова структура, разпределение на производствени и административни звена, техническа
обезпеченост с компютърна техника и софтуерни
продукти, размер на инвестициите по източници на
инвестиране, осъществени програми в основните
дейности, видове произвеждани продукти, динамика на продажбите, сменност и фонд работно време на изпълнителския персонал и машините, фирмени разходи.
• Управление на производството – разработване на обобщен производствен план, измерители
на показателите в него, период на плана, степен
на влияние на следните фактори върху обобщения
производствен план (минали продажби, неизпълнени поръчки на клиенти, капацитет на машините, налични трудови ресурси, равнище на запасите, прогнози за продажбите), измерения на обобщения производствен график, срокове за изпълнение на
поръчките, продължителност на производствения и
технологичен цикъл, функционални групи, разработващи производствените планове, фактори, изискващи промени в производствения график, процент
на брака или доработване на продукцията, време и
разходи за пренастройване на оборудването, разходи за съхранение, капацитет на вътрешния
транспорт.
• Управление на материалите - номенклатура,
стойност и относителен дял на суровини и
материали, транспортни разходи, надеждност и качество на доставките, брой и характеристика на доставчиците (данните се вземат от диагностиката на
външната среда), политика и система на поръчките за закупуване, номенклатурни видове, стойностен размер и разпределение на запасите.

398

Нели Николова

• Управление на маркетинга – организация на
маркетинговата дейност, състав, структура и квалификация на маркетинговия персонал, принципи
на организацията на труда, разпределение на задачи и отговорности, поставени маркетингови цели,
ресурсна възможност на фирмата, разработени
маркетингови стратегии и програми, обхват и обекти на планиране в маркетинга, разпределение на
средствата по маркетингови дейности и др.
Допълнителните области за събиране на пълна информация по отношение на вътрешно фирменото състояние и неговия анализ са:
• Състояние на материалната база;
• Качество на трудовия живот;
• Производителност на машините и персонала;
• Управление на кариерата, възможности за
развитие и растеж;
• Ефективност на основните дейности,;
• Финансови показатели за фирмата;
• Конкурентност на произвежданите продукти;
• Наличие на разработени системи по качество, контрол и т.н.

1.3.Взаимовръзка и взаимодействия между
външната среда и вътрешно фирмени условия.
След като диагностиката на външната среда
и вътрешното състояние се осъществят, заключенията от тях се обобщават в четири направления,
чиито компоненти са взаимно обвързани. Те се групират в четирите полета на SWOT- анализа:благоприятни възможности, заплахи, силни и слаби
страни. Целта му е да се напаснат вътрешноорганизационните специфики с тези на фирменото
обкръжение. Изводите от него са ценен информационен ресурс,необходим за разработване на фирмената стратегия. SWOT- матрицата съдържа в найобщ вид следните възможни съчетания в процеса
на анализ:
Вътрешна среда
Външна среда
Възможности (О)
Заплахи (T)

Силни страни (S)

Слаби страни (W)

ОS
TS

OW
TW

SWOT – анализът се използва за оценка способността на фирмата да се адаптира към обкръжаващата я външна среда. Отчитайки възможностите и заплахите отвън, е целесъобразно стратегията да се насочи към осигуряване на фирмена
защита и използване на благоприятните възможности за нейното функциониране.
Заключение
Устойчивото развитие на предприятията (фирмите) до голяма степен зависи от обхвата и задълбочеността на анализа на факторите на външната
среда и елементите на вътрешната среда, от доброто им взаимодействие за разкриване на силните
страни в организацията и възможностите за нейната адаптивност спрямо динамичните промени във
външните и вътрешни условия за дейност. Основното предназначение на този анализ е изработването на ефективна стратегия на фирмата, осигуряваща конкурентните фирмени позиции в новото
време, необходимите ресурси, мисия и система
от стратегически цели, начин на действие, финансова прогноза, ситуационни планове и програми.
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METHODS FOR STRATEGIC ANALISIS DURING DEVELOPMENT
OF COMPANY STRATEGY
Neli Nikolova
Technical University – Gabrovo, Bulgaria

ABSTRACT
Following article presents method for strategic analysis during development of any company’s strategy methodically are described basic stages in gathering information required for analyzing company’s current condition, expected
tendencies in this development taking in consideration external and internal factors and their interaction. On the basis
of thorough strategic analysis and evaluation of its components, modern day company is capable of developing
effective strategy that will provide stable market positions.
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РОЛЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ В
ХОТЕЛ
Галина Тодорова
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас
Повода за написване на тази статия е липсата на опит на мениджърите на българските хотелите при управление на разходите , а това естествено влияе на финансовият резултат, което пък косвено се отразява и на
отрасъл туризъм,които е приоритетен за страната ни. Тази моя теза,конкретно се свързва с не умението им да
правят :анализ на бизнес средата ;планиране на бъдещи разходи ; въвеждане на нови планове; контрол на планграфика на разходите отчитани от дейността в хотелът
Ключови думи: мениджмънт, разходи, план,хотел, счетоводство
Кеу words: management, costs, plan, hotel, accounting

Съществуват ясни прилики между ролята на
счетоводството и управлението в процеса на вземане на решения, свързани с икономическата категория разходи. И при двете области се прави
анализ, планиране и контрол . Основно в тези
дейности се описва дейността по планирането като процес при който си ангажиран с това на кого и
какво ще бъде продадено, а в по-дългосрочен план
да може да се направи бюджет на печалбата, в който да се заложи бъдещо повишение на показателите.
През последните години се наблюдава значително развитие на техниките, които мениджърите
използват в процеса на взимане на решения за управление на разходите в хотела.
Методите, които се използват за осигуряване
на счетоводна информация в процеса на взимане
на тези решения са следните:
• Анализ на размера на разхода и печалбата
• Управление на печалбата
• Проучване на стойността на всяка стая
• Сегментация на пазара според анализа на
регистрирания доход.
Всяка техника е детайлно обсъдена и приноса и, в развитието на връзката счетоводство и управлението е значителна.
Както може да се забележи анализът е базиран върху техниката, свързана с изследването на
връзката размер на разход-размер на печалба. При
изследване взаимодействието на тези фактори, могат да се оформят алтернативни схеми на действие с оглед на реализирането на бъдеща печалба.
За да може да се извърши качествен анализ на разхода и печалбата е необходимо да се идентифицират и класифицират разходите според фиксираните и според нефиксираните-вариращи елементи,
като разходи за качество. Такъв вид класификация
оформя на анкетен лист, който се прави при такъв
вид анализ. За да бъде постигнат и максимален

успех така създадените анкетни листи трябва да
бъдат разпространени сред всички отдели в хотела,
като по този начин ще се отговори и на въпроси от
вида: ”Какво би станало ако..не реализираме печалба в хотела?”. Този вид е анализ е познат във
Великобритания, но главните пречки при работата
с него е често е в нежеланието на специалистите
да го извършват защото той се изразява в задълбочено изследване на стойностите на разходи и
печалба, което е доста трудоемък процес, особено що се отнася за хотелският бизнес. Според
Харис: ”когато се навлезе в областта на такъв вид
анализ прецизността е почти илюзия, така, че трябва да се стараем да постигнем най-високата възможна точност като използваме най-простите операции за това, за да не усложним процеса
дотолкова, че печалбата да е по-малка от разходите,
направени за нейното изследване. Събраната информация е безценна за мениджърите на всяко едно икономическо звено при взимане на решения,
като нейното най-важно качество е гъвкавостта и
спрямо различните условия, при които се използва
анализа може да се използва и за оценка на алтернативните възможности за развитие,за даден
период, в който трябва да се регистрира печалба,
както и за оценка на работата на различните отдели в хотела, на качеството на предлаганият промоционален пакет, или за това на извършваните операции като цяло.С анализа става възможно също
така да се калкулират възможностите за възвръщане на първоначалните инвестиции, а това е основният показател ,по който всички разходи /фиксирани и вариращи/ са включени и всеки вид продажби в бъдеще ще водят до директна печалба.
Според Харис това може да бъде мотивация за мениджърите,тъй като последвалите продажби ще съдействат за постигане на печалба.”1 Тази формула може да бъде прилагана винаги и към всяка една конкретна задача, независимо дали ще е за тип

1 Harris. P. Accounting and finance for the international hospitality industry.London 1998 p.227
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промоция или за всеки един специфичен отдел на
хотела.
Тази техника представлява анализ на цифри
не само от Отчета за приходите и разходите, защото тя е приложима не само за изследване на
минали, но и за изграждане стратегия за действие
на бъдещи управленски решения, свързани с разходите на хотела. Тя предлага един нов вид гледна
точка и подкрепа за мениджърите, които планират
да развиват своята дейност, независимо от това дали тя е динамична и предполага едно непрекъснато взимане на решения или е статична и реализирането на печалба изисква сигурни действия и минимален риск.
Безспорно, най-големите усилия в областта
на счетоводната информация са насочени към създаването на концепция за управление на разходите и на тази основа реализиране на положителен
финансов резултат-печалбата, първоначално чрез
ръчно-управляеми системи, а в последствие и чрез
компютърни програми.
Главна задача на мениджърите е да се достигне до най-голямата възможна възвращаемост
предвид направените разходи, независимо от вида
на хотела, неговия капацитет и възможности.
Според Джефри Хъбард: “за повечето от собствениците на хотели и по специално за директорите
най-важното доказателство за успешно управление,
не само на разходите, а изцяло са стабилните показатели за максимална заетост на стаите и леглата в хотела. Достигайки то този вид показател
очевидно изисква да се развиват и актуални промени в цялостното пространство в хотела. В практиката хотелските мениджъри трябва да се справят с широк спектър от изисквания от към много
различни сектори в пазара, който управляват, което често означава предлагането на различно-оформени пакети продукти и услуги на различна цена.”2
В процеса на управление на печалбата, концепцията да се продаде максимално голямо пространство от хотела, изисква и проучване за това на
каква цена се прави това. Този тип стратегия е свързана с максимизирането на печалбата. Най-общо
тя предполага, че тогава, когато изискването е
високо, продажбата на хотелско пространство не
разрешава падане в цената,максимизирането на
печалбата се достига чрез постигане на максимално високо качество на предлаганите услуги по
настаняването. Тогава, когато изискването не е високо печалбата от продаденото пространство идва
от приемането на по-голям брой клиенти за сметка на не толкова високо качество на предлаганите
в хотела услуги.
Начин да се управляват изискванията за хо2 Пак там ,р.321

телското пространство, продукти и услуги е като
се разбират и прилагат за конкретната ситуация
различни модели изисквания, заменяйки качество
на услугата с брой потребители на услугата според изискванията на средата. В хотелите тези принципи са най лесно приложими чрез системи за продажба на хотелски услуги. Потребителите на такъв вид услуги обикновено резервират стаи предварително, в зависимост от конкретните си изисквания за хотелско, пространство така, че данните
от направените резервации (социалният, финансовият,общественият статус на клиентите на хотела)
могат да се използват за сегментиране на пазара,
в съответствие с предпочитанията на потребителите.
Печалбата е логичен резултат от процентната
заетост на стаите в хотела. Статистиката може да
бъде още по точна ако е изразена в проценти. изразяващи размера на реалната печалба като процент от общата печалба, която се реализира, при
максимална натовареност на хотела От тук следва,
че управлението на печалбата е ценова стратегия
следваща изискванията на пазара, която има за задача да изследва и максимизира дохода, но също
така е и показател за размера му, достигнат в резултат на мениджмънта.
В зависимост от сложността на изискванията
към хотелите, много често най-ефикасният начин
за управление на печалбата е като се използват
максимално модерни компютърни системи. Те са
проектирани да помагат при извършване на сметките за прогнозните изисквания към хотелите, както и в оформянето на критерйните пакети, според
които клиентите ще се посрещат със съответно ниво на обслужването и които ще помогнат при сегментирането на пазара. Мениджърът на система
за управление на печалбата ще трябва много често да поема отговорността по координирането, интерпретирането и управлението на разходните
процеси, вътре в нея.
Допълнително предимство на подхода е и обмяната на информацията между управлението и
счетоводството в рамките на хотела. Хотелският
мениджър ще изисква информация от счетоводството за разходите и от бюджета за да може да избере най-подходящото действие за съответната ситуация. Вероятно този процес може да бъде и първата стъпка в официалното сливане на счетоводната отчетност с бюджета.
Компютърните системи обикновено изпълняват докладваща функция, получена основно след
анализиране на направените продажби, например
кои промоционални кампании са генерирали найголеми печалби или пък кои са най успешните
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“weekend”пакети. И наистина прогнозните възможности на системата имат ограничени успехи ако е
са сравнени с реалните резултати. Международната Асоциация на Хотелите заявява: ”Не захвърляйте докладите за управлението на печалбата по
лавиците. Те са едни от най добрите инструменти
за бизнес планиране, за които хотелиерите могат
да си мечтаят”3 . Може би анализа на вариациите
на резултатите от управлението на печалбата е още
една област, в която управление и счетоводството
могат или трябва да работят заедно.
Главният проблем във всеки подход за управлението на печалбата са трудното и сложно
счетоводство, което може да бъде значително улеснено ако се използва дългосрочно ценообразуване.
Техниката е полезна при изследване и достигане
на максимална печалба от стаите, а също така и
за оценка на продажбите и ценовите алтернативи.
Но въпреки всичко казано до тук, тъй като игнорира размера на печалбата генерирана от взетите решения,тя не е ефективна за големи по размер печалби на хотела. Необходимостта от развитие на
подхода за управление на печалбата е описана добре от Wahab - “ Управлението на печалбата беше
успешна краткосрочна техника за нагласяне на цените според изискванията на пазара. В дългосрочен план обаче ценовите решения трябва да бъдат
базирани върху анализ, по сериозен от този правен само върху печалбата.”4
Хотелите предлагащи различни видове стаи с
различно качество на предлаганите услуги в тях,
често създадени след изследване на използваните
за сегментиране на пазара стратегии, трябва да
намерят тази техника за много близка. Целта е да
се идентифицират нивата на печалба регистрирани при продажба на различните видове стаи.
Следвайки тази идентификация на разходите,
може да се проведе анализ като се използва
модела, при който се отчита по какъв начин печалбата от всеки тип стая участва в общата. Тази информация помага на мениджърите да подобрят процеса на взимане на ценови решения, тъй като по
този начин техните управленски решения могат да
бъдат представени на практика под формата на
печалба.Например, когато се определя цена за специален пакет услуги, който включва бутилка шампанско и пътуване да местна туристическа забележителност, тези разходи се включват в общата
сметка.
В допълнение към необходимостта да се определи влиянието на взетите решение върху печалбата, този подход може да обясни последствията
които се регистрират при увеличаване на разходи-
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те направени при подготвяне на една стая за продажба. Той също така помага на мениджърите да
определят областите където могат да се направят
подобрения, които в бъдеще да доведат до увеличаване на печалбата, като се обърне по голямо внимание специално върху направените разходи това
как водят до печалба. Един отличен пример за това
как счетоводната информация може да бъде активно използвана за подобряване на управленските решенията. В дългосрочен план, системата за
проучване на печалбата представлява по скоро вид
калкулация, която се променя в съответствие с променящите се стойности на показателите, които се
изследват, като това я прави изключително динамична а не статична като използваните, стандартни мерни единици. Това качество на адаптивност и
гъвкавост в зависимост от условията превръща изследването на печалбата в основа за развитие на
хотелският мениджмънт на бъдещето.
При това положение планирането на разходите в хотелиерството обикновено се насочва главно
към определени пазарни сегменти, които се определят чрез специфичните за всеки един хотел
дейности и пакети (например бизнесфоруми, атракции за свободното времена гостите на хотела
свободно, конферентни срещи и т.н.). Планът показва също така в общи линии планираните в съответствие с изискванията на пазара конкретни
дейности. Информацията за този процес се осигурява от счетоводството, предимно от сферите, където то се използва (например от сметките за стаи),
а не от пазара като цяло и неговите специфични
особености.
Съществува явно разминаване между употребата на информацията и процеса на нейното осигуряване, в процеса на планиране и контрол на дейностите в хотела- специалистите, работещи с конкретни пазарни сегменти и счетоводителите, които
осигуряват информацията от направените счетоводни сметки в поверените им области на действие.
Също така в допълнение се използват и два съвсем различни подхода за записване и оценка на
функциите планиране и контрол-плана и бюджета.
От тук естествено следва и необходимостта
да се установи конкретен начин чрез който счетоводната информация да бъде оформена във вид, в
който ще се използва най-ефективно в процеса на
взимане на решения. Според нас най-голямото
предизвикателство, което стои пред счетоводната
система се изразява в необходимостта да бъдат
развити, нов вид мениджмънт - счетоводни дейности, които да спомагат за развиването на максимално високи резултати в основните управленски за-

3 Бюлетин на СОТ бр4. /2004
4 Wahab , S.Tourism Management –Tourism International Press Lоndon 2002 г.;
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дачи по организиране, планиране и контрол на разходите в хотела .
Сегментирането на пазара е техника, развита за да подпомогне развитието на връзката счетоводство-управление в хотелите чрез осигуряване на
навременна и качествена информация за разходите, а в последствие и на възможно най-ефектив-

ните управленски решения. В тази техника, основните различия идват от начините по които се идентифицират и предават преките и косвените разходи,
отчетени в резултат дейността на различните пазарни сегменти , а не от дейността на оперативният отдел като цяло. За целта предлагаме таблица
по която мениджърите биха могли да ориентират.

Таблица №1 Три вида разходни класификации
Форма
Цел

Всичко
Разходи

Основни разходни елементи

Преки и непреки

Основни документи за
обикновено отчитане на
печалбата

Съотношение на разходите по
отдели за отчитане на разходите и
контролиране на печалбата

Използвани материали

Преки използвани материали
Преки заплати
Преки др.разходи

Променливи разходи
Полупроменливи разходи

Заплати
Други разходи

Постоянни и променливи
Показва съотношение при
промяна на дейността при
променящо се планиране и
контролиране на услугите

Непреки материали
Заплати
Други разходи

Използвайки тази таблица мениджърите на
българските хотели според нас трябва да въведат
в употреба и способа бюджетиране.Това е необходимо за начина на разпределяне на разходите като
цяло, като той ще се превърне в активен и динамично променящ се, със специфичните изисквания,
като първо разходите в хотелиерството се проектират от център разходи в център развивани дейности, а от там в конкретните пазарни сегменти.
Така че за да се калкулират разпределенията разходите трябва да бъдат идентифицирани според начина на използване на ресурсите.
Въвеждането на този модел ще доведе до фундаментална промяна на действащите в момента
методи за предаване, обработка и коментиране на
финансовата информация в хотелският бизнес.
Най-важна особеност в този метод ще бъде въз-

Постоянни разходи

можността да се обработват тестовите резултати
от конкретните пазарни сегменти, толкова успешно колкото по-общите резултати от о работещите в
хотела отдели, и това ще доведе до интересни резултати засягащи отчитането на източниците на
печалба, които да стимулират изследвания за развитие на системата като цяло.
В заключение предложенията за усъвършенстване начина на отчитане и управление на разходите в хотелиерството, чрез отстраняването на
очертаните в началото слабости биха подобрили
според нас икономическият и социален ефект на
хотелиерството като цяло, а от това ползите са двустранни за страната и за отделните граждани при
получаването на конкурентен туристически продукт.
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The task for this article is to assist the Managers of the Bulgarian Hotel to analyze correctly the business environment, to plan the future costs, to introduce new plans and to control the expenses in order to have sustainable future
development.
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Най-общо устойчивостта се свързва със способността за запазване на определено поведение на системата,
при съчетаното действие върху нея на вътрешната и външната среда. Оценката за устойчивост става на изхода на
системата и в този смисъл, когато се говори за устойчиво развитие, се има предвид непрекъсната положителна
промяна в това поведение от гледна точка на изискванията за приспособяване към средата на функциониране.
Философията “тотално качество” охарактеризира мениджмънтът в неговата глобалност. Става въпрос за
всички функции, действия, процедури, процеси в организацията, както и за всички сътрудници, които вземат
участие в този велик процес по подобряване състоянието на предприятието чрез внедряване на системи и култура по качеството.
Приспособяването към устойчиво развитие е един процес, в който настъпват съществени промени в
системата. Това произтича от необходимостта във всеки момент състоянието на системата да е в съответствие
с възможността за гъвкаво използване на нейния потенциал. В този смисъл може да се каже, че прилагайки
концепцията за управление на тоталното качество развитието на българските туристическите предприятия ще
бъде устойчиво, тъй като те ще се приспособяват и оцеляват, независимо от ентропията във външната и вътрешна среда, в която функционират.
Ключови думи: управление на тоталното качество, устойчиво развитие, отрасъл “Туризъм”
Key words: management of total quality, sustainable development, branch “Tourism”

Най-общо устойчивостта се свързва със способността за запазване на определено поведение
на системата, при съчетаното действие върху нея
на вътрешната и външната среда. Оценката за устойчивост става на изхода на системата и в този
смисъл, когато се говори за устойчиво развитие,
се има предвид непрекъсната положителна промяна в това поведение от гледна точка на изискванията за приспособяване към средата на функциониране. [1,с.397]
Философията “тотално качество” охарактеризира мениджмънтът в неговата глобалност. Става
въпрос за всички функции, действия, процедури,
процеси в организацията, както и за всички
сътрудници, които вземат участие в този велик процес по подобряване състоянието на предприятието
чрез внедряване на системи и култура по качеството. [2,с. 325]
Управлението на тоталното качество /Total
Quality Management/ обхваща всички функционални звена и служители в предприятието. Възникнал
в Япония, този управленчески подход навлиза пошироко в Европа в края на 80-те години като поставя на централна позиция именно клиента. Качество
се постига, само когато предприятието е способно
да изпълни специфичните изисквания на клиента.
Тук се има предвид не само външните клиенти, но
и тези, които се явяват вътрешни за стопанската
единица. Служителите на съответните звена също
трябва да са доволни от постигнатите и предоставени им за ползване резултати от предходните
отдели. По този начин Управлението на тоталното
качество се противопоставя на незаинтересоваността към последствията, които собствените резул-

тати оказват върху дейността на останалите организационни звена. Акцентът на Total Quality Management, според Ив. Димитров [3,с.129] е върху
повишаване на удовлетвореността на клиента, като най-общо могат да се посочат следните основни положения: обявяване на ясни принципи, дефиниране на институционална стратегия за подобряване на управлението на качеството, определяне
на организационната компетентност, изработване
на система за осигуряване на качеството, обучение на персонала.
Можем да се съгласим с формулировката,
според която управлението на тоталното качество
е философия, проповядваща невъзможност да се
разделят потребностите на потребителите и целите на бизнеса. Тя е насочена към максимална
ефективност на процесите и системите, предотвратяване на грешките. TQM е целта. Пътят преминава през мотивация, обучение, подходящи методи и технологии и през съзнанието, че големите
промени към позитивното изискват време. Управлението на качеството се отнася за всеки в компа====нията. [4,с.41] Висшето ръководство дефинира обектите на качеството и изискванията, които трябва да се следват на по-следващите
равнища, за да се реализира начинанието.
Управлението на тоталното качество тук се
приема да се разбира като “начин на управление
на стопанска организация, насочен към качеството,
основан на участието на всички нейни членове с
цел постигане на дълготраен успех за задоволяване на потребителя и полза за всички членове на
организацията. [5]
Основният въпрос по отношение на управле-
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нието на тоталното качество е свързан с хората,
които участват в неговото управление. Не всички
са съгласни, че в него трябва да бъдат включени не
само експертите по качеството, а и всички мениджъри от различните нива. Надделява становището,
че поради голямото значение на качеството, то не
може да бъде оставено само в ръцете на експертите.
Опростеният подход към неговото управление
може да доведе до сериозни проблеми, повече или
по-малко свързани с разбирането и знанията за
качеството.
В съвременните условия на нарастваща конкуренция, предприятията, които ползват традиционните техники за контрол на качеството трудно могат да разчитат на успех. Ангажиране на повече
инспектори по качеството, прецизиране на стандартите, преструктуриране на групите не води автоматически до подобряване на качеството. Традиционно на качеството се гледа като на отговорност,
която се носи от организационните звена по
качеството. Все още изглежда не се разбира, че
много от причините за проблемите на качеството
възникват в администрацията. Важно е да се
разбере, че основен принос за постигане на високо
равнище на качеството имат хората.
За да бъде дейността на всяка стопанска институция ефективна, прилагането на управление на
тоталното качество следва да се постави на по-широка основа, т.е да се обхване цялото предприятие.
Поради това неговото прилагане е редно да започне от висшето ръководство. Мениджърите на средно равнище на управление също имат много важна роля. Те следва да разберат не само принципите на управлението на тоталното качество, но и да
ги обясняват на хората, за които те отговарят. Само
по такъв начин управлението на тоталното качество може да се приложи напълно в предприятието.
Ръководството на средно ниво на управление да
направи така, че усилията и постиженията на подчинените да получат признанието и възнаграждението, което заслужават.
Главният мениджър на предприятието следва
да поеме отговорността за провеждане на политиката по качеството, в която той наистина вярва. Това
задължение се явява част от един по-всеобхватен
подход, който излиза извън рамките на приетите
формалности за качеството.
Едно от изискванията при прилагане на управлението на тоталното качество е разработване на
политика по качеството във всяко предприятие. Тя
трябва да бъде доведена до знанието на всички
работници. Разработването на тази политика се основава на четири основни принципа:
• политиката по качество да бъде съобразена

с изискванията и потребностите на потребителите,
доставчиците и специфичните процеси на
предприятието;
• системата за управление на качеството да
е насочена към превантивния контрол и възможностите за отстраняване на евентуални грешки и
пропуски;
• стандартите по качество изискват всеки един
да знае как да изпълнява своята работа;
• величината на качеството е в съответствие
с разходите, направени за неговото постигане.
При пълна убеденост за приложение на разработената политика всяко предприятие е отговорно за определяне на изискванията на потребителя.
Или образно казано, потребителите се разглеждат
като “отдел” в рамките на предприятието. Политиката по качеството е грижа на всички работници.
Поради това е необходимо обучение за получаване на знания и опит, гарантиращи успешното провеждане на политиката. Хората да не бъдат принуждавани да работят и се представят добре.
Техните способности следва да бъдат предизвиквани. Ако служителите са убедени в правилността на политиката на качеството, ще се обсъждат
само техниките на нейното провеждане.
“Управлението на качеството започва с обучение и завършва с обучение” е сентенцията, пронизваща най-известния труд на д-р Ишикава - “Тотално управление на качеството в Япония”. Известна е любовта и на българина към доброто образование. А при наличие на такова, много по-лесно е
да се обучават хората в областта на управлението
на тоталното качество. Проблем обаче за България
се явява образованието, получено в средните
училища. В последните години все повече се влошава качеството на завършилите средно образование, за което е виновна самата програма на
обучение. Главният недостатък е липсата на една
комплексна програма за обучение. Образователното равнище на туристическите ни кадри носи
отпечатъка на образователното ни дело. Няма програми за професионализиране, при които младите
хора да минават последователно през професионално средно образование, колеж, бакалавър,
магистър, доктор. Учебните планове за всяка от посочените степени се съставят от отделни екипи от
специалисти, без да се осигурява задължителната
връзка между тях. Интеграционните процеси на наши с чуждестранни учебни заведения по туризъм
са все още слаби, за да не кажем почти липсващи.
Когато се организират курсове, повишаващи квалификацията, се обхващат предимно мениджърите и
в най-добрия случай стоящите на горните етажи в
йерархията административни кадри. А при произвеждането и доставянето на доброкачествени из-
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делия и услуги, ролята на обикновения служител
не бива да се подценява. Ето защо е необходимо в
рамките на компанията, а защо не и в рамките на
туристическия отрасъл, /а и в отраслите, формиращи националното стопанство/ в и извън сезона
да се провеждат курсове /кръжоци/ по управление
на качеството за различните служебни равнища.
Могат да се ползват и възможностите на средствата за масова информация чрез различни списания или брошури. След това наученото на теория е
задължително да бъде приложено в практиката.
Тъй като един от основните проблеми на
Българския туризъм е сезонността и произтичащото
от нея текучество на кадрите е невъзможно към
настоящия момент да се въведат някои характеристики на системата на постоянна трудова
заетост, елиминираща несигурността за работното място. А от там, и въпросът с обучението и съответно с прилагането на практика на наученото
остава висящ. Нерентабилно се оказва за туристическите предприятия да инвестират средства в
работници, които после няма да работят за тях.
Преодолявайки сезонността като се ползват постиженията на науката, опитът на напредналите туристически страни и нашият опит в развитието на
морския туризъм може да се създаде сигурност у
редовите работници за работното място и тогава
вече е абсолютно оправдано най-голямата инвестиция да бъде в собствените кадри и тяхното
обучение. Принципно положение е, че сезонността
е природно обусловено явление и срещу нея е
трудно, ако не и невъзможно да се воюва, но тук
се предлагат някои възможности за удължаване на
главния сезон:
- постигане на съответствие между практически достигнатата продължителност на сезона и обективно съществуващата, чрез включването на алтернативни видове туризъм;
- активизиране дейността на Южночерноморските туристически комплекси и окомплектоване на продукта, който предлагат с този на Източна
Стара планина и Странджа, т.е. обвързване на
Черноморското крайбрежие с тила си;
- максимално оползотворяване на наличните
лечебни ресурси и преминаване към целогодишна
експлоатация на обновената материално-техническа база.
Друга важна предпоставка за намаляване неблагоприятното влияние на сезонността при всеки
вид туристически център е създаването на условия
за втори сезон. Това предполага уточняването на
нови видове туризъм, които могат да се развиват
успешно в съществуващите комплекси. Дейността
на морските туристически комплекси може да се
обогати чрез лечебния туризъм, който се допълва
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и отчасти покрива по клиентела с туристите от третата възраст преди, след и извън главния сезон,
маршрутно-познавателен и конгресен туризъм и
пътуване на групи със специални интереси - през
пролетта и есента;
Връщайки се към въпроса за обучението е резонно да се отбележи, че то следва да започва с
подробни учебни програми за всяка длъжност в
предприятийната йерархия от най-високото до найниското равнище. Дейността по управление на тоталното качество е редно да бъде организирана на
доброволен принцип, като в нея участват само тези,
които желаят да се учат и самоусъвършенстват.
Защото, както казва Питър Дракър [6,с.123] “развитието винаги е саморазвитие. Нищо не може да
бъде по-абсурдно от това предприятието да поеме
отговорността за развитието на даден човек.
Отговорността пада върху индивида, върху неговите способности и усилия. Нито едно предприятие
не е компетентно, камо ли отговорно, да замести
усилията на индивида за саморазвитието му”.
Като крайна цел на тази дейност следва да се
експонира евентуално всеобщо участие на всички
служители от всички йерархични равнища.
Освен това е редно да се засегне и въпросът
за продължителността на обучението по управление на тоталното качество. Въвеждащото обучение
трябва да бъде не по-малко от шест месеца /извън
сезона, например/, като на теоретичните занимания се отделят петдесет процента от предназначеното време, а в останалото служителите се връщат на работните си места, “въоръжени” с теоретичните си знания и прилагат на практика наученото. Възможно е дейността по управление на тоталното качество да се провежда от специализирана организация, но няма нищо лошо в това да бъде
осъществена от вътрешни за предприятието кадри
- доказали се специалисти с необходимия
авторитет. Добре е също така да бъде разработена една единна програма по управление на тоталното качество за туристическия ни отрасъл, но е
редно тя да бъде диференцирана за различните туристически предприятия, произвеждащи и предлагащи на пазара собствени изделия и услуги.
С приключване на туристическия сезон учебните занятия по управление на тоталното качество
се подновяват, защото, за да има ефект обучението трябва да бъде постоянно и непрекъснато, за
да отговаря на нуждите на стопанските организации и техните кадри. От друга страна, то не бива
да се ограничава до формални срещи, при които
на хората им се четат лекции. Всеки водещ програма по управление на тоталното качество трябва
да обучава работниците в процеса на трудова
дейност, след което им предоставя самостоятел-

406

Златина Караджова

ност в изпълнението на служебните си ангажименти.
Управлението на тоталното качество не може
да бъде наложено отвън, така както стандартите
по качеството или методите за статистически контрол. Това означава, че идеите за усъвършенстване трябва да дойдат от тези, които имат знания и
опит в изпълнение на дейностите. Управлението на
тоталното качество не се разглежда като средство
в буквалния смисъл за намаляване на разходите и
повишаване на ефективността и не трябва да се
използва като такова. Въпреки че резултатите на
успешно проведената програма обуславя намаление на разходите и увеличаване на продуктивността,
управлението на тоталното качество е свързано с
промяна на отношението и уменията.
Съчетаването на ефективното ръководство с
управление на тоталното качество е в основата на
висококачественото осъществяване на процесите.
Струва си да се подчертае, че управлението на тоталното качество предлага много предимства за
организациите, в които се прилага, някои от които
са следните:
- изключва ползването на неверни сведения и
данни;
- създава възможности, при които конструкторските и производствените звена следват изменящите се вкусове и отношения на потребителите
с висока степен на ефикасност и точност, така че
произвежданите изделия непрекъснато да задоволяват потребителските изисквания;
- откриват се нови пътища за комуникация чрез
интегриране на работещите във веригата на качеството в рамките на дадено предприятие, като по

този начин се създава свеж и здравословен трудов
климат, което пък от своя страна благоприятства
осъществяването на необходимите промени;
- увеличава се конкурентната способност при
все по-засилваща се тенденция на ограничен
растеж;
- осигурява се гарантирано качество, което се
постига на всеки етап от производствените процеси при 100%-ово бездефектно производство.
Приспособяването към устойчиво развитие е
един процес, в който настъпват съществени промени в системата. Това произтича от необходимостта във всеки момент състоянието на системата
да е в съответствие с възможността за гъвкаво използване на нейния потенциал. В този смисъл може да се каже, че прилагайки концепцията за управление на тоталното качество развитието на българските туристическите предприятия ще бъде
устойчиво, тъй като те ще се приспособяват и
оцеляват, независимо от ентропията във външната
и вътрешна среда, в която функционират.
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ABSTRACT
In general, the sustainability is connected with the ability of keeping determined behavior of the system in the
combinative action on it of the inner and inter environment. Sustainability evaluation is made at the system exit and in
this meaning, when we talk about sustainable development, we mean the continuing positive change in this behavior
from the point of view of requirements for adjusting to the functional environment.
The philosophy of “total quality” characterizes management in its lumpiness. The word is about all functions,
actions, procedures, processes in the organization, as well as about all collaborators, who take part in this magnificent
process of improving the enterprise status through mastering systems and quality culture.
Adjustment to sustainable development is a process, in which many changes occur in the system. It springs from
the necessity at every moment the condition of the system to be in correspondence with the possibility of flexible
usage of its potential. In this meaning it could be said that applying the management conception of the total quality,
development of Bulgarian tourist enterprises will be sustainable, because they will adapt and survive, regardless of the
entropy of the inner and inter environment, in which they function.
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СИСТЕМА ОТ БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Матилда Александрова
Университет за национално и световно стопанство – София
В предложената статия са засегнати някои актуални проблеми на използването на система от ключови
показатели за дейността на проектно-ориентирани организации. Те са представени в контекста на формирането
на международни и национални стандарти за управлението на проекaти. Разгледана е спецификата на тези
показатели като ефективен инструмент за управление, както и някои възможни методи за тяхното измерване.
Ключови думи: балансирани показатели, система от балансирани показатели, проектно-ориентирани организации
Key words: balanced (key performance) indicators, a system of balanced indicators, project-oriented organizations

Ключовите показатели за дейността (key performance indicators) са ефективен инструмент за
управление и развитие на всяка бизнес организация.
За организациите, осъществяващи цялата или значителна част от дейността си в проектна форма,
използването на тези показатели притежава редица особености, разглеждането на които е предмет
на настоящата разработка. Това се отнася както
по отношение на избора на такива ключови показатели, така и относно определянето на методите за
тяхното измерване.
Целта на статията е да представи различни
аспекти на приложение на ключовите показатели
на дейността в проектно-ориентираните организации от гледна точка на формирането на стандарти
за управление на “портфолио” от проекти. Като проектно-ориентирани се разглеждат такива организации, които осъществяват своята дейност чрез интегриран комплекс от отделни проекти, и за които
са характерни плоски организационни структури и
висока степен на гъвкавост. Изборът на проектна
форма за извършване на стопанка дейност се определя от характера на бизнеса на организацията,
като предполага получаване на печалба от създаването за определени клиенти на уникални продукти (стоки или услуги). Тази уникалност се проявява
във всички аспекти от дейността на организацията
– от избора на корпоративна стратегия до управленските решения на оперативно ниво.
Степента на успех на работата на проектноориентираната организация може да бъде измерена с помощта на система от ключови показатели
(индикатори), като проектната форма на дейност
намира отражение в тяхната номенклатура, структура и начина на отчитането им. При представянето на системата от ключови индикатори трябва да
се има предвид, че тя няма изцяло универсален характер и предполага (в някаква степен) модификация съобразно спецификата на дейността и характеристиките на дадена организация.
Основната цел на измерването на резултатив-

ността е определянето на равнището на постигане
на проектните цели и оценяване на степента на съвпадение между заложените цели и фактическите
резултати. При определени условия системата от
показатели може да установи необходимост от
предприемане на коригиращи действия при наличие на съществено разминаване между цели и
резултати. В разглежданата система от показатели е възприета една от утвърдените в литературата дефиниции, като под показател се разбира
променлива, параметър, статистически показател
и други форми на измерител на определени аспекти на дейността [5]. В сравнение с традиционните
организации, проектно-ориентираните се характеризират с по-висока степен на организираност и
структурираност. В тази връзка за особено удачен
подход се предлага използването на балансираната карта за оценка като основен инструмент, чрез
който се реализира системата от балансирани показатели за наблюдение и оценка на цялостния жизнен цикъл както на отделни проекти, така и на комплекса от проекти в рамките на проектно-ориентираната организация.
Балансираната карта за оценка за първи път
е предложена като инструмент през 1992г. от
Каплан и Нортън и доразвита от тях през 1996г.
[3, 4]. Новото при използването на балансираната
карта е свързано с използването на процесно-ориентиран подход към измерването на постиженията,
тясното обвързване на стратегическите решения с
оперативното управление на организацията и първостепенното предназначение на стратегическите
фактори за успех при разработването и изпълнението на стратегията [1].
През 1999г. в доклад на Gartner Group се
отбелязва, че балансираната карта би трябвало да
съдържа следните елементи: финансови показатели, показатели за удовлетвореност на клиента,
вътрешно-проектни показатели и измерители, насочени към растежа и иновациите [2]. В настоящата разработка подходът, базиран на приложението
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на балансираната карта за оценка, е насочен към
портфолиото от проекти на проектно-ориентираните организации, показвайки как:
• проектите добавят стойност в бизнеса на
организацията;
• проектите осигуряват ползи (блага), то които организацията се нуждае;
• проектите допринасят за успеха на организацията чрез усъвършенстване на дейностите в определени области;
• проектите дават възможност за създаване
на модели от най-добри практики, подпомагащи бъдещата дейност на проектно-ориетираната
организация.
В общ план, целите на всяка организация са
насочени към постигане на по-добри резултати, нап-

ример по-голям обем продукция, по-високо качество на продукцията, по-ниски разходи, по-бързо внедряване на иновации и др. С оглед постигане на тези
цели проектно-ориентираните организации трябва
да бъдат способни да оценяват своята дейност по
отношение на някакъв първоначално избран еталон (база) за сравнение на постигнатите резултати.
Ако тези организации нямат стандарти, по отношение на които да оценяват дейността си, отправната точка за съпоставка и последваща оценка е
трудно да бъде определена. Веднъж изградени модели за сравнение, базирани на съпоставка с т.нар.
“най-добри практики”, могат да бъдат използвани
като еталон за непрекъсната оценка на дейността
и по-точно като “целеви план” за подобряване на
резултативността.

Коопериране

Придържане към
утвърдените правила

Непрекъснато
усъвършенстване

Комуникация

Визия на организацията

Индикатори (оценки на резултативността)
Балансирана карта за оценка (измерители)
Базови еталони (най-ниско ниво на измерване)
Фигура 1. Прилагане на подхода на балансираната карта за оценка на резултативността на проектно-ориентирана организация
Балансираната карта осигурява информация
за оценяване на четирите опорни стълба на “организационната визия” като обобщаваща характеристика за резултативността на организацията (вж.
фиг.1). Такива са (1) комуникациите, (2) ориентацията към непрекъснато усъвършенстване, (3) придържането към утвърдени правила и (4) кооперирането. Като организационни характеристики, тези стълбове инкорпорират целите на организацията и функционират като интегриращи звена между висшето ръководство и изпълнителите в организацията, между основателите на организацията и
новопривлечените нейни членове.
За по-добра визуализация на балансираната
карта за оценка е използвана следната цветова
схема:

• зелено – проектната резултативност съвпада с планираните цели и очакванията на потребителите на проектните резултати;
• жълто – чрез процеса на мониторинг се установяват недостатъците, свързани с разминаване
между планирани цели и проектни резултати, като
се предприемат коригиращи действия;
• червено – отбелязват се сериозни отклонения при изпълнението на проектните цели, което
свидетелства за наличието на криза в проектните
дейности.
Този “светофарен” подход спомага за визуализацията на проектната резултативност и акцентира върху сферите, където са най-наложителни
коригиращи управленски действия. Когато мениджърите на проекти получават информация от сис-

Система от балансирани показатели за дейността на ...

темата показатели за четирите аспекта – финансов, вътрешно-организационен, отношения с клиентите, и тренинг и иновации – те фокусират вниманието си именно върху ключовите фактори за успех на проекта и отделят достатъчно време за решаване на въпроси, пряко влияещи върху успеха
на проекта. Това подпомага проектните мениджъри в процеса на успешно комуникиране с проектния екип и приобщаването на екипа към организационните визия и цели.
Целите на балансираната карта за оценка в
рамките на проектно-ориентираната организация се
свеждат до:
• осигуряване на ситуация, при която показателите отразяват ключовите ценности и практики
на организацията;
• разработване на значими измерители на
дейността (еталони) за оценяване на проектния успех по време на цялостния жизнен цикъл на проекта;
• разработване на ефективна и ефикасна система от показатели, съдържащи три стандартни
типа: измерители за резултатите (outcome), измерители за движещите сили (performance drivers) и
диагностични измерители.
От функционална гледна точка диагностичните измерители са предназначени да обяснят защо
измерителите за резултатите и за движещите сили
се намират на съответното им текущо им равнище.
Методологията за управление на проекти дефинира конкретно входовете и изходите както и резултатите от проектната дейност. Това се поставя
като специфично изискване в рамките на всяка система от балансирани показатели. Това, което не е
ясно дефинирано, не може да бъде измерено.
Мениджърите на проектно-организираните организации трябва да установят точни и ясни цели по отношение на подобряване на резултативността.
Веднъж поставени, спрямо тях проектно-ориентираната организация може да оцени сегашната си
позиция. Системата от балансирани показатели
трябва да служи като насока за действие на висшето ръководство на проектните мениджъри, както и на проектните екипи. Приложени правилно, показателите би трябвало да идентифицират както
силните, така и слабите страни на организацията,
включвайки стратегическото и тактическото планиране в търсенето на съвършенство.
Системата от балансирани показатели следва да осигури измерители за всеки от четирите
аспекта, притежаващи специфични характеристики.
1) Финансови показатели. Измерването им
следва да става в рамките на конкретния проектен
бюджет: отчитане на отклоненията между планираните и фактическите показатели; сравнение на
проектните разходи със стандарти от същия отра-
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съл и/или с равнище на разходите, реализирани
при сходни проекти; оценяване на добавена
стойност на проектните дейности. Подходящи показатели могат да бъдат, например, парични
потоци, абсолютна и относителна рентабилност,
възвръщаемостта на инвестициите, равнище на преразход (недостиг) или икономия на финансови ресурси и др.под.
2) Показатели, свързани с потребителите. Те
са ориентирани към измерване на удовлетвореността на потребителите, на степента на съобразяването на целите на проекта с потребителските
изисквания. В тази връзка се обхващат и оценки за
т.нар. “икономическа добавена стойност”, характеризираща не толкова финансовите колкото стратегическите ползи.
3) Показатели, насочени към проектните/
вътрешни/ бизнес процеси. Тези показатели са насочени към изясняване на изискванията към използването на проектните ресурси (напр. средно време на изпълнение на проектни задачи към общото
време), към осигуряване на измерители за сравнимост между различни проекти, към оценяване на
дела на успешно приключилите проекти (в рамките на предвидения срок, бюджет и качество).
Обхващат се и измерителите на проектния риск,
на качеството на проекта, на удовлетвореността на
членовете на проектния екип и др.
4) Показатели, насочени към растеж и иновации. Те са ориентирани към оценяване на уменията и способностите на отделните членове на проектния екип и тяхното развитие в рамките на даден
проект(напр. делът на новите идеи, предложени в
рамките на проекта; идентифициране на най-добри практики, позитивно влияние върху организацията и др.).
Един от принципите, свързани с прилагането
на балансираната карта за оценка в проектно-ориентираните организации, предполага отделяне на
по-голямо внимание към отношението “причинаефект” между индикаторите.
При разработването на специфична за портфолиото от проекти балансирана карта за оценка
е необходимо да се вземат предвид и следните
препоръки:
• оптималният брой на показателите трябва да
бъде до 20; когато той надвишава 20, данните стават по-трудно използваеми, усилията на мениджърите за тяхната обработка и интерпретация се увеличават и едва ли може да се очаква, че използването на тези данни ще повлияе положително върху
проектните резултати;
• балансираните показатели трябва пряко да
произтичат от организационната визия, мисия и
цели, и да са адаптивни към организационните
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промени;
• изборът на показатели трябва да отчита
миналите, настоящите и бъдещите оперативни, тактически и стратегически цели
• системата от балансирани показатели трябва да бъде вътрешно съгласувана (консистентна)
на всички равнища на организацията – в рамките
на отделния проект, за портфолиото от проекти и
за организацията като цяло;
• показателите трябва да позволяват агрегиране до обобщаващ единичен индикатор, чрез който да може да се оцени общата резултативност на
проекта, на портфолиото от проекти, и на цялата
проектно-ориентирана организация.
Обикновено проектите се оценяват по отношение на целите за определено време или в рамките на определен бюджет. Болшинството от показателите са качествени, а не количествени, което
значително затруднява осигуряването на
съпоставимост, агрегирането на показателите и оттук оценката на общата резултативност на
организацията. Като изход от този проблем може
да се предложи използването на стандартна
Ликертова скала, на базата на която показателите
да се измерят по единни критерии. Като цяло системата от балансирани показатели е предназначена за:
• цялостно оценяване на проектите и нивото
на тяхната ценност (приноса към общите резултати)
за организацията;
• оценяване на равнището на полезност (всякакъв вид ползи) от проекта за удовлетворяване на
удовлетворяване на определени потребности;
• оценяване на качеството и компетентността
на управлението на проекта и средствата за тяхното подобряване;
• оценяване на степента, в която отделния проект отговаря (е съгласуван с) стратегическата ви-

зия на проектно-ориентираната организация.
В заключение следва да се отбележи, че изложеният в настоящата разработка подход е приложим не толкова при изграждането на система от
показатели за оценяване резултативността на отделни проекти, а по-скоро за оценяване на портфолио от проекти, управлявани от една проектно-ориентирана организация. Използването на този подход би променило из основи управлението на тези
организации, фокусирайки вниманието на мениджърите върху осъществяваните проектни (вътрешни) бизнес процеси, тяхното прецизно настройване
към организационните промени и обвързването им
със системата от ключови ценности и практики на
организацията.
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ABSTRACT
The paper considers some contemporary issues of the adoption of a system of key performance indicators for a
project-oriented organization. They are presented in the context of the implementation of Project Management international and national standards. The specifics of these indicators as effective managerial instrument as well as some
methods for their evaluation are discussed.
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Глобализацията на икономиката и интензивното разработване на информационни технологии
водят до непрекъснато нарастване на търсенето на
образователни услуги в областта на управлението
на проекти в международен мащаб. Нашата страна не е изключение в този процес. Въпросите, свързани с методологията, инструментариума и международните стандарти за управление на проекти,
стоят на дневен ред пред голям брой български бизнес организации.
Понастоящем управлението на проекти се
превръща в призната по целия свят професионална дейност и съвременно направление в пазарната
икономика. Неговата методология и инструментариум се използват широко във всички сфери на целенасочената и проектно-ориентирана дейност.
През последните 30 години проектното управление
се формира като нова култура на управленската
дейност. Трудно е да се посочи дори един проект
от световно значение, който да се е провел извън
рамките на идеите и методологията на управлението на проекти. Трудно е също да се назове голяма световна организация, която не използва в своята практика методите и средствата на управлението на проекти.
Необходимостта от адекватна реакция на непрекъснато осъществяващите се промени изисква
от ръководителите на организациите специални
умения за управление на промяната чрез проекти.
Под натиска на пазарната конкуренция, на усложняващата се природа на управляваните проекти и
съвременните информационни технологии динамично нараства приложението на управлението на
проекти като съвременна управленска практика.
Целта на настоящата статия е да разгледа възможностите за повишаване на конкурентоспособността на обучение по управление на проекти чрез
разкриване на състоянието, проблемите и перспективите за подготовка и сертификация на специалисти в тази област. Във връзка с поставената цел трябва да се има предвид, че наред със знанията и уменията в областта на стратегическото управление,

управлението на човешките ресурси, управлението
на операциите, финансовия анализ и т.н. е особено важно съвременните ръководители да получат
и адекватна квалификация по управление на
проекти. Тази необходимост е породена от:
• налагащото се на практика участие на съвременния ръководител в едновременното управление на множество проекти, при интензивно взаимодействие с екип от ръководители на проекти от различните нива;
• трансформацията от система за управление
на отделни проекти в организацията към проектноориентиран тип организация с присъщото й взаимодействие между различните елементи на организационно-управленската й структура;
• утвърждаването на управленското мислене
чрез проекти като значимо конкурентно предимство за индивида и проектно-ориентираната организация като цяло.
Стремежът към усъвършенстване на практиката по управление на проекти поражда необходимост от повишаване на изискванията към компетентността на мениджърите. Нараства нуждата от
осигуряване на адекватна управленска подготовка,
която да им позволи възможно най-ефективно
инициализиране, планиране, изпълнение и контролиране на проекти в организацията. Изучаването
на методологията и инструментариума на проектното управление трябва да започне още във висшето училище с цел оптималното реализиране на
тази управленска дейност. Това е особено важен
подход от гледна точка на задълбочаване на връзката между управленската теория и практика.
Заедно с това, нарастващата роля на управлението на проекти определя необходимостта от анализ на състоянието и перспективите за подготовка
и сертификация на специалисти в тази област у
нас в периода на присъединяване към ЕС.
Осигуряването на конкурентноспособно по отношение на европейската практика обучение по управление на проекти е свързано със следните основни насоки за развитие на това важно управлен-
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ско направление:
• Интензификация на висшето професионално образование в областта на управлението на
проекти, в това число развитието на системата за
дистанционно обучение, преквалификация и повишаване квалификацията на ръководители от всички управленски нива за усвояване методологията и
средствата на професионалното управление на
проекти.
• Развитие на дейностите, свързани със създаване и функциониране на национална сертификационна програма за специалисти по управление
на проекти от страна на Националната асоциация
по управление на проекти с участието на водещите ВУЗ.
• Развитие на методическите основи на подготовката на специалисти по управление на проекти в образователно-квалификационната степен
“Магистър”, включително систематизация на знанията по управление на проекти, разработване на
учебни програми, съобразяване на националните
изисквания с европейските стандарти за компетентност на тези специалисти.
• Развитие на сертификационни програми по
управление на проекти в България и техните
методически, правови и организационни основи.
Използваният в продължение на десетилетия
в инженерните науки и техниката проектно-ориентиран подход, пренесен в организационната, икономическата и социалната сфери, дава невероятен
успех. Различни нетрадиционни дейности и евристични идеи могат да се разглеждат като проекти и
спрямо тях да се прилага проектно-ориентирана
технология. Това предполага ясно да се определят
целта, очакваните резултати на проекта и комплексът от дейности, да се отчете връзката и взаимодействието на проекта с външната среда и взаимоотношенията между участниците в проекта, като
се оценят съответните вътрешни и външни рискове.
Тези рискове трябва да бъдат отчетени както при
разработването на разчетните планове, така и в хода на реализацията на конкретен проект.
Управлението на проекти е антитеза на традиционното фирмено управление [1,2]. Въпреки че
управлението на проекти се развива в тясно взаимодействие с традиционното управление, то възпроизвежда в рамките на нови условия и ограничители основните управленски функции.
Управлението на проекти съдържа дейности, свързани с планирането, организирането, ръководенето и контролирането, но за разлика от общофирмените основни управленски функции, те са ориентирани и съобразени с целите и естеството на
проекта.
Формално първите крачки на професионалното развитие на управлението на проекти в наша-

та страна са свързани със създаването на
Българската асоциация за управление на проекти
(БАУП) през 2002 г., въпреки че още през 60-те и
70-те години на ХХ век е натрупан значителен опит
в областта на мрежовото планиране и автоматизираните системи за управление. Управлението на
проекти като комплексна професионална дисциплина и методология за ефективно управление започва да се прилага по-широко в нашата страна от
90-те години на ХХ век. Според оценките на водещи международни експерти прилагането на съвременната технология на управлението на проекти
позволява да се повиши ефективността на икономиката като цяло с около 15-20%.
Професионалното управление на проекти в
България изминава пътя от прилагане на отделни
елементи на проектното управление в отделни проекти до създаването на интегрирани системи за управление на проектно-ориентирани компании.
Мениджърите на някои компании (предимно лидери в съответния отрасъл), както и ръководителите
на някои нестопански организации осъзнават перспективността на прилагането на методите и инструментариума на проектното управление както при
реализацията на конкретни проекти, така и за стратегическото развитие на съответната организация.
Най-широко приложение засега управлението на
проекти намира в българския IT-сектор.
През последните години в България са направени едва първите крачки в приложението на методите за управление на проекти. По-широкото им
използване би позволило повишаването на икономическата ефективност на дейностите с около 25%
при наличните ресурси [3]. Особено ефективно се
счита приложението на управлението на проекти
във високотехнологичните производства, нефтената и нефтопреработващата промишленост,
телекомуникациите, информационните технологии,
както и в нестопанската сфера, където използването на този инструментариум безспорно води до
повишаване на социалния ефект. В нашата страна
както големите организации, така и някои средни и
малки фирми са принудели да оцеляват в “епохата на промени” и успешно да прилагат тези нови
управленски технологии. Същевременно обаче е
все още рано да се говори за натрупан сериозен
опит в успешното използване на управлението на
проекти.
Развитието на проектното управление като професионална дейност го превръща в мощен инструмент както за управлението на иновациите, така
и за осъществяване на целеви изменения в рамките на отделната организация. Съгласно експертни
оценки около 40% от целенасочената обществено-полезна дейност се реализира чрез различни проекти и програми. Освен това почти всички работе-
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щи в сферата на управлението се изправят в своята практика пред необходимостта от осъществяване на организационно развитие чрез различни промени във вид на конкретни проекти.
Тук следва да се подчертае, че професионалното управление на проекти е немислимо без осигуряването на добре подготвени специалисти.
Проектното управление постепенно се превръща
от управленска технология в система от възгледи,
нагласи и ценности, в нова управленска култура и
незаменим инструментариум. Международни изследвания сочат, че около 60% от специалистите
по управление е наложително да бъдат професионалисти в управлението на проекти, за да обезпечат получаването на очакваните резултати от проектно-ориентираната дейност [4]. Поставят се изисквания за висок професионализъм, гарантиран от
стандартизираните пакети от знания и уникалната
четири-степенна програма за сертифициране на
Международната асоциация за управление на проекти (IPMA). В САЩ професионален сертификат
за мениджъри на проекти са получили 30 хиляди
души, в Русия – около 100 души, докато за България
не са налице конкретни данни за сертифицираните
мениджъри.
При разработването на специализирани програми за обучение по управление на проекти трябва
да се има пред вид дали става въпрос за корпоративно или за индивидуално обучение. Различни са
целите, които трябва да бъдат поставени пред тези
две форми на обучение. Корпоративното обучение
трябва да бъде подчинено на определени управленски цели, формулирани от ръководството на
организацията, за нуждите на която се явява обучението и която в случая се явява поръчител на това
обучение. Получаваните знания и умения в областта на управлението на проекти не трябва да се превръщат в самоцел. Необходимо е да се постигне
единно виждане по отношение на този процес от
страна на всички заинтересовани участници в програмата по управление на проекти – например за
усъвършенстване на системата за комуникации в
рамките на организацията, увеличаване на обема
на продажбите на новите стоки или услуги, увеличаване на разнообразието на предлаганите услуги,
повишаване на ефективността на управление на организацията и др.
Обучението по управление на проекти е необходимо да бъде съгласувано с цялостния процес
на планиране на развитието на персонала в
организацията. То трябва да е подчинено и на индивидуалните планове за обучение на сътрудниците и мениджърите. Така всеки ръководител на
проект, на функционално подразделение и редови
сътрудник трябва да разбира необходимостта от
получаване на нови знания и умения по управле-
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ние на проекти и по какъв начин това е свързано с
неговото лично професионално развитие.
Активността и заинтересоваността на участниците в обучението често се явява основен източник за ефективността на този процес. Времето, през
което се провежда обучението може да бъде както
мотивиращ, така и демотивиращ фактор. Като изцяло мотивиращи могат да бъдат посочени следните фактори: (1) възможност за напредък в професионалната кариера, (2) получаване на професионален международен сертификат в областта на
управлението на проекти от признати и утвърдени
международни институции като Международната
асоциация за управление на проекти (IPMA) и
Международния институт за управление на проекти (PMI), (3) установяване на делови контакти, (4)
материално възнаграждение в зависимост от резултатите от обучението.
Разработването на програми за обучение по
управление на проекти трябва да става в съответствие с потребностите от точно определени знания,
навици и компетенции, които е необходимо да се
предадат или изградят по отношение на
обучаваните. Например, програмите за обучение
трябва да се специфицират в зависимост от това
дали ще бъдат обучавани мениджъри на проекти,
администратори, функционални мениджъри, участници в проектни екипи, тъй като ролите и задачите на всичките тези групи при осъществяването на
проектите се различават в голяма степен.
В областта на управлението на проекти в
България могат да се отграничат следните основни направления на дейност:
А. Образование в областта на управлението
на проекти
• Въведена е учебна дисциплина “Управление
на проекти” в ТУ-София, УНСС-София, СУ “Св.
Климент Охридски”, ИУ-Варна, ТУ-Русе, като предстои въвеждане на подобна дисциплина в СА
“Д.А.Ценов”-Свищов.
• Започната е подготовка на специалисти по
управление на проекти в рамките на специализация като част от бакалавърска програма по
“Стопанско управление” в Нов Български Университет.
• В редица учебни центрове и консултантски
фирми се провеждат курсове за повишаване на квалификацията и тренинги по управление на проекти
– “Технологика”ООД, Институт за управление на
проекти, “Девелопа Консулт” ООД, “Сирма” ООД
и др. По официална информация на обучение в тях
са преминали повече от 500 специалисти.
• От 1995 до 2004 г. в България са издадени
около 10 специализирани заглавия по управление
на проекти, включително учебна и методическа
литература. Голям е броят на доклади от научни и
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научно-приложни конференции, както и статии в специализирани периодични издания (например сп.
“Мениджър”).
Б. Сертификация на специалисти по управление на проекти
В процес на подготовка е създаването на система от Национални Стандарти по управление на
проекти. Системата за сертифициране включва:

(1) Сертифициране на практици в областта на
управлението на проекти (А);
(2) Сертифициране на професионалисти по управление на проекти (В и В1);
(3) Сертифициране на ръководител на проект
(С);
(4) Сертифициране на директор на проекти (D).

Таблица 1 Изисквания към специалистите по управление на проекти на различните
нива на сертификация
№

Изисквания към специалистите

1.

Способност за управление на:
Програма
Сложни проекти
Рутинни проекти
Основни функции в сложни проекти
Отделни функции в проекта на база своите знания
Опит в работата:
Като мениджър на проект (5 г.)
Като координатор на проекти (5 г.)
В международни проекти (3 г.)
В проектен екип (3 г.)
Висше образование
Свободно владеене на един от езиците (английски, немски, френски)

2.

3.
4.

Системата за сертификация е предназначена
за организиране и осъществяване на дейността по
оценяването и потвърждаването на компетентността, необходима на специалистите в областта
на управлението на проекти. Сертифицираният специалист трябва да отговаря на установените международни изисквания, които обхващат както професионални знания, умения и навици, така и личностни качества и етичен кодекс на ръководителя
на проект (вж. табл.1). Сертификацията на специалистите е насочена към постигане на следните
цели:
• съдействие на юридическите лица в областта на управлението на проекти за подбор на компетентни специалисти;
• определяне и потвърждаване на равнището
на компетентност на специалистите за обезпечаване на тяхната конкурентноспособност на българския и международния пазари на услуги в областта на управление на проекти;
• защита на юридически лица, работещи в тази област, от некомпетентни и недобросъвестни
специалисти.
Сертификацията в системата осигурява:
• за специалистите в областта на управлението на проекти – международно признание на тяхната квалификация и компетентност, персонални
преимущества за израстване в кариерата;
• за организациите, предлагащи услуги по управлението на проекти – демонстриране на професионална квалификация и компетентност на тех-

Равнище на сертификация
A
B
B1
C
D
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

ните служители;
• за организациите, използващи управлението
на проекти – постигане и поддържане на ефективно равнище на дейността на тези организации, развитие на техния персонал, повишаване на конкурентноспособността на тези организации посредством повишаване на професионализма в управлението на проекти;
• за клиентите – по-голяма увереност в получаването на качествени и съвременни услуги от професионалистите в областта на управлението на
проекти.
За съжаление във висшето образование в България липсват специализирани магистърски програми по управление на проекти, а възможностите
за стажове в тази област са ограничени. Пазарът
на образователни услуги по управление на проекти е все още неразвит по отношение и на търсенето и предлагането, а разликите в качеството на предлаганите такива услуги са значителни. Проектното
управление като професионална дейност навлиза
с бързи темпове в нашата страна, а обучението в
тази област се предлага несистемно и предимно в
рамките на проектите с външно финансиране. В
същото време определено нараства търсенето на
сертифицирани специалисти по управление на
проекти.
За да бъде обаче професионално, управлението на проекти трябва да се подчинява на определени норми и правила, служещи като рамка за работата на специалистите в тази област. Тези изис-
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квания са определени чрез събиране, обработка и
систематизация на приложни знания и опит в областта на проектното управление. В международните изисквания за компетентността на специалистите по управление на проекти (ICB – International
Competence Baseline), разработени от Международната Асоциация по Управление на проекти
(IPMA), са представени изискванията към знанията,
навиците и личните качества на ръководителите на
проекти и членовете на проектните екипи [5].
ICB включва основни термини и понятия, задачи, обобщава добрите практики, навици, функции,
процеси на управление, методи, технологии и
инструментариум, които обикновено се използват
при управлението на проекти. Освен това са включени и специализирани знания за нововъведенията
и тяхното приложение при управлението на проекти.
ICB е основа на всички сертификационни програми на националните асоциации и сертификационните центрове, ратифицирани от IPMA. На тази база се открива път към знания, опит и индивидуално
усъвършенстване в сферата на управлението на
проекти.
Всяка национална асоциация (включително
българската) разработва и утвърждава собствена
детайлизирана документация за инициирането на
сертификационни програми и преди всичко национални изисквания към компетентността на специалистите по управление на проекти (NCB-National
Competence Baseline). Тази документация се ратифицира от IPMA за провеждане на сертификация.
При това, на националните асоциации се предоставя определена свобода за отчитане на особеностите на националната култура и постижения в областта на компетентност при управлението на
проекти.
Управлението на проекти в нашата страна все
още не е съизмеримо с най-добрите практики в тази сфера, съществуващи в страните с развита
икономика. Това е факт, независимо от примерите за ефективното му използване в отделни орга-
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низации или наличието на работещи професионални консултанти в тази област. Същевременно стремежът към усъвършенстване на практиката по управление на проекти поражда необходимост от повишаване на изискванията към компетентността на
мениджърите.
Определено нараства необходимостта от осигуряване на адекватна управленска подготовка, която да позволи на мениджърите възможно най-ефективно инициализиране, планиране, изпълнение и
контролиране на проекти в организацията.
Изучаването на методологията и инструментариума на проектното управление трябва да започне
още във висшето училище с цел оптималното реализиране на тази управленска дейност. Това е особено важен подход от гледна точка на задълбочаване на връзката между управленската теория и
практика при преследването на глобалната цел –
осигуряването на съвременна, надеждна и конкурентноспособна подготовка на специалисти и мениджъри по управление на проекти. Управлението
на проекти като нова управленска култура и технология позволява ускорено да се премине от хаоса
и спонтанното развитие в “точки на растежа” към
целенасочено развитие от отделни проекти и програми през проектно-ориентирани организации към
проектно-ориентиран бизнес и общество.
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ABSTRACT

The paper is devoted to the increasing role of Project Management as managerial practice and the
importance of educational institutions for the training of highly qualified specialists in the area. The situation
and perspectives of Project Managers training and certification is analyzed in the context of Bulgarian accession to EU. Some basic aspects related to the sustaining of competitive education in this direction are also
discussed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)
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ПРОДУКТОВИЯТ СТЮАРДШИП – ОТГОВОРНА ГРИЖА НА
ХИМИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Петър Гечев, Светослав Контилски
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Продуктовият стюардшип показва ангажираността с амбициозната програма Отговорност и грижа чрез
активна оценка на продуктите на всеки етап от техния жизнен цикъл – от добиването на суровините, през
производството и употребата, до окончателното обезвреждане. Това кара производителите да работят в тясно
сътрудничество с клиентите, доставчиците и други участници от възпроизводствения процес, за да се осигурят,
че те разбират последствията за околната среда, здравето и безопасността, свързани с химикалите и продуктите,
които правят. Продуктовият стюардшип не е новост – неговите елементи от 20 години са част от бизнеса с
химикали и са важен аспект на програмите Отговорност и грижа, започнати от националните асоциации на
химическата промишленост по целия свят. Разработени са подробни политики и стандарти за него.
Ефективно управляваният процес на продуктов стюардшип показва отговорност и лидерство и дава възможност на производителите да посрещнат повишаващите се изисквания за по-безопасни и устойчиви продукти.
Процесът на продуктов стюардшип добавя стойност към продуктите като минимизира риска от вреда за човечеството и околната среда, намалява риска от продажба на дефектен продукт, и впоследствие, намалява потенциалните пасиви. Разглеждайки всеки етап от жизнения цикъл на продукта, значението на продуктовия стюардшип
става още по-ясно.
Ключови думи: Стюардшип на химически продукти, “Отговорност и грижа”, Устойчиво развитие
Key words: Chemical Products Stewardship, Responsible Care, Sustainable Development

Отговорни сме не само за това, което правим,
но също и за онова, което не правим.
Молиер
През 80-те години на ХХ век става ясно, че
управленският подход в химията отговор на наредбите има сериозни недостатъци. Законодателите
започват да налагат все по-подробни наредби, за
да се справят с по-сложни проблеми, което води
до увеличаване на бюрокрацията и трудности при
прилагането на изискванията от регулаторния
процес. Поради бурното развитие на научно-техническия прогрес, регулаторните механизми остаряват бързо, промяната им е трудна, а в някои случаи и непрактична. В същото време недоверието
на обществото в химическата промишленост прогресивно нараства, в резултат на множество промишлени аварии, някои от които с катастрофални
последици. Това неодобрение се изразява в: общественото безпокойство и нежелание да се позволят
строежи на нови заводи или разширения на вече
съществуващи такива; трудности при получаването на одобрение за появата на нови продукти на
пазара; увеличаване на наредбите за крайния
продукт, често скъпоструващи и неефективни; повисоки разходи за осигуровки и финансиране. У ръководителите на химическата индустрия израства
съзнанието, че те също трябва да се чувстват отговорни за изявите на промишлеността по отношение на здравеопазването, безопасността и опазването на околната среда. Това налага коренна промяна в етиката на индустрията.
Възможно решение предлага Отговорност и
грижа – доброволна инициатива, развита и приета

от химическите асоциации, за да се усъвършенства работата по здравеопазване, безопасност и опазване на околната среда в дейностите и продуктите
на компаниите членове, както и да подобри нивото
на обществено участие и познанието на обществото за индустрията. Отговорност и грижа е ангажимент на компаниите да демонстрират постоянно
усъвършенстване на здравните аспекти, безопасността и опазването на околната среда на своите
дейности и продукти по начин, който отговаря на
обществения интерес. [1]
Инициативата започва в Канада през 1984 г.,
разпространява се в САЩ през 1988 г., след това
в Западна Европа през 1989 - 1990 г., и в крайна
сметка и в останалия свят. Днес Отговорност и грижа се внедрява в над 50 страни, като отбелязва
повратна точка, огромна стъпка напред в подходите и нагласите за управление на химическия риск,
и представлява съществен принос на химическата
промишленост за устойчивото развитие.
Що е продуктов стюардшип?
Приложена по отношение на продуктите,
Отговорност и грижа налага на компаниите следване на политика на продуктов стюардшип, така че
продуктите да бъдат управлявани и използвани безопасно по цялата възпроизводствена верига през
производството, опаковането, дистрибуцията, употребата и крайното обезвреждане.
Продуктовият стюардшип е отговорното и
етично управление на аспектите на един продукт,
свързани с безопасността, здравето и околната
среда, по време на целия му жизнен цикъл. [2]

Продуктовият стюардшип – отговорна грижа на...

417

Фигура 1. Схема на продуктовия стюардшип [6]
Продуктовият стюардшип повишава пазарното доверие. Чрез определянето и преследването на
общи цели за цялата възпроизводствена верига, могат да бъдат постигнати ползи за всички дейности
от жизнения цикъл на продукта.
Тъй като нито една компания не развива
дейността си в изолация, всеки участник в производството, работата, употребата и обезвреждането на химикалите има споделена отговорност да
осигури тяхното безопасно управление и употреба.
Основните характеристики на политиката по
продуктов стюардшип могат да бъдат обобщени в
пет пункта.
• Производство само на онези продукти, които могат да бъдат произведени, транспортирани,
съхранявани, използвани и обезвреждани безопасно и в съответствие със съответното законодателство на всички пазари, на които се участва, и предприемане на всякакви допълнителни мерки, счетени за необходими.
• Установяване на прозрачни процеси, посредством които може да се идентифицира начин на
управление с благоприятно въздействие върху околната среда, здравето и безопасността, по време
на целия жизнен цикъл на продуктите.
• Активно търсене на възможности за разработване на нови или модифицирани продукти, които допринасят за запазването на околната среда,
и водят до устойчиво развитие.
• Осигуряване на тренинги и информиране на
всичкия персонал, потребители, контрагенти и други стейкхолдъри, с които се поддържат отношения
по линия на съвместни дейности, работа с продукти или технологии.

• Ангажиране на ръководството с осигуряване на адекватните ресурси за осъществяване на
политиката. Нейното изпълнение е отговорност на
всеки член от персонала. [3]

Как се осъществява продуктовия стюардшип?
Продуктовият стюардшип е възможна политика за всички компании, независимо от техния
размер. Той е важен инструмент не само за покриване на нормативните изисквания, но също и за
посрещане на потребителските и обществени очаквания за безопасна употреба на продуктите през
целия им жизнен цикъл. Компаниите стават стюарди на продуктите, които доставят или използват.
Съществуват пет ключови стъпки за изграждане на основата на успешна програма по продуктов стюардшип.
1. Осигуряване на ангажираността на висшето ръководство
Продуктовият стюардшип се занимава с изискванията за бизнеса по същество. Висшето ръководство трябва да бъде движеща сила, тъй като това влияе върху репутацията и успеха на компанията.
2. Събиране на информация за продуктите,
техните пазари и съдба
Трябва да се събира информация за
продуктите, техните критични приложения и пазари.
Необходимо е да се открият данни за тяхното обезвреждане и възможности за вторична употреба /
рециклиране.
3. Развиване на ефективна стратегическа организация
Където е възможно, трябва да се създадат ра-
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ботни групи по продуктите, които да са интегрирани в съществуващите бизнес екипи.
4. Оценка на риска и възможностите за бизнеса
Трябва да се идентифицират точките на безпокойство и да се оценят критичните проблеми.
Необходимо е да се търсят бизнес възможности и
развитието на партньорства.
5. Организиране на процес за преглед на управлението
Плановете да се осъществяват в нормални бизнес процеси, като напредъкът и изпълнението се
проверяват и преразглеждат с цел непрекъснато
подобрение. [4]
Десетте най-големи ползи за бизнеса
Продуктовият стюардшип е политика на химическата индустрия, която предлага голям кръг
бизнес изгоди. Тя:
• повишава репутацията на компанията и нейните клиенти сред обществеността и индустрията;
• помага систематично да се идентифицира
риска от продукта на ранен етап, който риск да бъде управляван активно през цялата възпроизводствена верига;
• позволява проблемите да бъдат приоритизирани и решени ефикасно в границите на наличните
ресурси;
• установява устойчива връзка доставчик/клиент чрез бърза реакция на безпокойствата (грижите)
на клиентите;
• добавя стойност към продуктите на компанията чрез имиджа и действията по отговорното й
стопанисване;
• дава възможност възникващото законодателство по химикалите да бъде прокарано и управлявано по прагматичен начин;
• предугажда и посреща новите и иновационни изисквания на пазара за екологично устойчиви
продукти;
• може да бъде използвана като мощен маркетингов инструмент;
• осигурява здрава основа за отговор на обществения натиск по продуктите и избягва бързото им отхвърляне;
• спомага за постигането на конкурентно
предимство: клиентите и потребителите все повече търсят устойчиви продукти, произведени в режим на висококачествено управление. [5]

Проектиране и развитие на продукта
Позитивният подход в продуктовия стюардшип

е критичен в етапа на проектиране и развитие на
нов продукт, защото ползите за околната среда и
позитивните черти по отношение на здравето и безопасността могат да бъдат проектирани в продукта от екипите по НИРД.
Основните въпроси, които се обсъждат при
проектирането на нов продукт са:
• пригодност на продукта за разглежданите
приложения – процес, който се осъществява посредством използването на техники за оценка на жизнения цикъл; това включва съпоставяне с наличните на пазара продукти, за да се установи, дали разработваният от компанията продукт може добре да
се сравнява по отношение на своите ползи във всички аспекти на своето изпълнение – включително
въпросите, свързани с околната среда, здравето и
безопасността;
• дали развитието на продукта представлява
иновационен пробив (откритие, изобретение) или
разновидност (вариация) на съществуваща технология; ако е нововъведение, се извършва по-подробна оценка на риска по отношение не само на
самия продукт, но и за продуктите, които могат да
се направят от него – от началото до края на жизнените им цикли. [7]
Управлението на риска е един от основните
компоненти на ефективната програма по продуктов стюардшип, в която на екипите по НИРД е възложено да разработват продукти с по-нисък риск
от тези, които са на пазара, като са избегнати възможностите за неправилна употреба.

Снабдяване
Компанията може да доставя широка гама суровини от различни доставчици от цял свят.
Снабдителната база активно се управлява от централни търговско-снабдителски екипи.
За да се установи дали продуктите, купувани
като суровини от компанията, покриват най-високите стандарти и са опаковани и транспортирани
безопасно, се прилагат щателни текущи проверки,
както на потенциалните, така и на реалните
(настоящите) доставчици.
Доставчиците се подлагат на одит, за да се
провери съответствието на това, което продават на
компанията, с действащата регулация, като са оценявани и стандартите им, свързани с околната
среда, здравето и безопасността, както и тяхното
изпълнение. Всеки, който не успява да постигне
изискваните стандарти, не може да снабдява
компанията.
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околната среда, здравето и безопасността. [9]
Производство
Производството може да се осъществява в
няколко различни завода по целия свят и във всички
случаи, въздействията върху околната среда, безопасността и здравето на производствения персонал и общностите, живеещи около тези места, са
най-важни.
Проблемите с околната среда, здравето и
безопасността, свързани с производствените зони
на компанията, са сложни и пространни, изискващи подробно и внимателно планирани системи и
процеси, за да се осигури минимизиране на всякакви проблеми. Главните проблеми, които програмата по отговорен продуктов стюардшип трябва
да реши са:
• осигуряване на добър качествен контрол, така че всички продукти да бъдат в спецификациите;
• внедряване на най-добрата практика;
• внедряване на световните стандарти;
• внедряване на системите за качество по околната среда, например, ISO, EMAS;
• избягване на емисиите и максимизиране на
енергийната ефективност. [8]

Съхранение, опаковане и дистрибуция
Веднъж произведени, продуктите на компанията се съхраняват – обикновено в резервоари – преди да бъдат опаковани във варели, междинни контейнери или цистерни, за да бъдат доставени до
клиентите по шосе, железница или море.
Отново въпросите, свързани с околната среда,
здравето и безопасността, са от най-голяма значимост, тъй като химикалите могат да бъдат опасни, и ако не се управляват правилно, трябва да се
има готовност за аварийни изпускания и разпилявания.
Както за производството, съществуват обширни международни, регионални и национални закони и регламенти за това как се управлява, какво
може и какво не може да се прави. Те обхващат
опаковането, етикетирането и транспортирането на
продуктите.
Опаковките трябва винаги да бъдат ясно идентифицирани и ако са опасни, опасностите трябва
да бъдат подчертани.
Компанията наема предприемачи за цялата си
дистрибуция, така че техните трудови практики се
подлагат на одит и мониторинг по подобни начини,
както за доставчиците, за да се осигури поддържането на най-високите стандарти по отношение на

Употреба на химикалите
Веднъж доставени до сградите на клиентите,
продуктите могат да се използват в бита или за
производството на някакъв друг продукт.
При работата с тези химикали, клиентите срещат някои от същите проблеми, свързани с околната среда, здравето и безопасността, както и компанията при тяхното производство, съхранение и
транспортиране.
Така, компанията осигурява огромна подкрепа, съвети и информация за клиентите, за да
им помогне да разберат продуктите, с които
работят, както и да им помогне да внедрят високи
стандарти, свързани с околната среда, здравето и
безопасността в практическото изпълнение.
Компанията се стреми да поддържа тези съвети точни и актуални чрез непрекъсната оценка
на всяка нова информация и данни.
Основните отговорности на продуктовия стюардшип на този етап от жизнения цикъл на продукта са:
• съвместна оценка на системите и стандартите на клиентите по околната среда, здравето и
безопасността;
• извършване на изпитания на продуктите в
сгради и помещения на клиентите;
• обучаване на клиентите в управлението на
продуктите на компанията;
• осъществяване на проучвания по трудова хигиена и по околната среда.

Рециклиране, вторична употреба
и обезвреждане
Възможностите на продуктовия стюардшип на
този етап от жизнения цикъл в голяма степен са
повлияни от дейностите в първия етап на жизнения
цикъл – проектирането и развитието на продукта.
Компанията цели създаването на продукти с
благоприятно въздействие върху околната среда,
безопасни продукти, проектирани така, че да се избягва отделянето на отпадъци и да се улеснява рециклирането и вторичната употреба, където е
възможно. Това кара компанията да работи в тясно сътрудничество със своите клиенти, с клиентите на клиентите и с професионалните асоциации.
За някои химични продукти, рециклирането и
вторичната употреба на отпадъци е възможно и се
осъществява, където е приложимо. Много химич-
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ни продукти са добри източници на енергия, която
може да бъде възстановена при изгаряне при добре контролирани условия или по друг начин.
Къде сме ние?
През последните години, след продължител-

на криза, химическата промишленост в България
бележи отново подем. През 2003 г. стойността на
произведените химически продукти е с 9,3% повече в сравнение с 2002 г. и възлиза на 1,48 милиарда лв., което представлява 6,3% от стойността
на общата промишлена продукция. Пряко в произ-

Таблица 1. Агрегирани базови показатели за изпълнението на Отговорност и грижа
в България за 2003 г. [12]
№
1
2а

Показател
Трудови злополуки със
смъртен изход
Брой на трудовите
злополуки

Обяснение
брой на смъртните случаи за година; отделни
цифри се дават за собствените работници и
работници от външни фирми
брой трудовите злополуки за година

2б

Честота на трудовите
злополуки

3

Честота на
професионалните
заболявания

4

Опасни отпадъци

брой трудовите злополуки за година, съпроводени с
отсъствие от работа (болничен лист) за един
милион работни часа; отделни цифри за работници
и изпълнители
брой на професионалните заболявания,
диагностицирани през годината за един милион
работни часа; показателят се отнася само за
работниците
количество, отделени опасни отпадъци

5

Неопасни отпадъци

количество, отделени неопасни отпадъци

6

Серни окиси

7

Азотни окиси

8

Парникови газове

9

Летливи
вещества

10

органични

Фосфати

11

Нитрати

12

Химически
кислород

13

Тежки метали

14

Консумация на енергия
и енергийна
ефективност

15

потребен

Инциденти при
дистрибуция

емисии във въздуха на сярата и нейните
съединения, получени при изгаряне или
производствени процеси; параметърът се изразява в
тонове SO2
емисии във въздуха на съединения на азота и
кислорода, получени в резултат на горивни или
химически процеси, при които се използуват азотни
съединения; показателят включва NO и NO2 и се
измерва в тонове NO2
СO2 и други газове, свързани с глобалното
затопляне; показателят се изчислява в тонове СО2
еквивалент чрез умножаване на количествата от
твърди, течни и газообразни горива използувани за
топлинна енергия
всяко органично съединение, имащо точка на
кипене над 293.150 К, налягане на парите 0.01 кРа
или повече и представлява съответна опасност при
определени условия на използуване като се отделя
в атмосферата
потенциално преминаване на фосфати във водна
среда
потенциално преминаване на нитрати и нитрити
във водна среда
количеството кислород, необходимо за
химическото окисляване на веществата във
водата, което се определя при използуването на
силен оксидант
водни емисии на тежки метали и техните
съединения - As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn

Значение
0
22
1,7

0
493,5 т.
1 004 500 т.
8 942 т.

4 562 т.

1 576 082 т.

0,4 т.

9,6 т.
10,1 т.
731,6 т.
74 т.
1,17 мил.
ТТГЕ
0.379

смърт или травма, водеща до повече от 3 дни
отсъствие от работа; разпиляване или изливане:
повече от 200 кг опасни химикали или повече от
1000 кг неопасни химикали; увреждане на
материална собственост: за повече от 40 000 евро
(включително средства за почистване на околната
среда); проблеми за населението

0
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водството на химични вещества са заети 28,5 хиляди души и още 150 хиляди в свързаните с него
производства. През 2002 г. разходите за придобиване на ДМА са 232,7 милиона лв., което представлява 3,2% от същите за цялата промишленост.
Повече от 9% от стойността на износа на България
се пада на химичните вещества и продукти и около
10% от стойността на вноса. [10, 11]
Отговорност и грижа, както и елементи на политиката на продуктов стюардшип, навлизат в
България през 2002 г. – 18 години след първоначалното им внедряване в Канада и около 12 години
след възприемането им в Западна Европа. Основен
координатор на инициативата за България е
Националният комитет по Отговорност и грижа към
Българската камара на химическата промишленост
(БКХП).
В камарата членуват 48 компании, които произвеждат около 65% от химическата продукция в
страната, осъществяват около 70% от износа на
химични продукти и работят около 48% от заетите
в химическите производства.
В инициативата участват 19 компании или
приблизително 40% от членовете на БКХП. С други думи, само около 25% от произвежданата химическа продукция в страната се управлява в режим на относителен продуктов стюардшип и само
около 19% от заетите в химическите производства
участват в нейното производство.
Базовите показатели, чрез които се измерва
изпълнението на Отговорност и грижа в България и
осъществяването на политиката на продуктов стюардшип от дружествата, заявили ангажираността
си с инициативата, имат следния агрегиран вид.
Тъй като бизнесът по-рано и по-компетентно
може да предположи и оцени евентуалните негативни ефекти от своите действия – например, неблагоприятните последици от даден химичен продукт
след излизането му от употреба – българските химически производители са изправени пред две
алтернативи. Първата – опирайки се на по-слабата
осведоменост и компетентност на обществеността,
да използват периода, през който тези недостатъци няма да бъдат забелязани, за реализиране на
краткосрочни печалби, а след това да понесат последствията – негативи от всякакво естество и провалена репутация. Втората – да положат усилия за
адекватно идентифициране, оценка и управление
на проблемите и предприемане на превантивни
мерки, което ще им осигури дългосрочни конкурентни предимства и доверието на обществото в
техните дейности и продукти. Именно вторият подход намира израз в т.нар. нова етика, инициативи
като Отговорност и грижа и политиката на продуктов стюардшип.

421

Както показват изследванията, преобладаващата част от предприятията продължават да следват старата философия на управление отговор на
наредбите. Редица от тях дори все още не успяват
да изпълнят и онези изисквания, нормативно наложени от законодателя – акуратна класификация,
етикетиране и изработване на информационни листове за безопасност, въпреки че изминаха пет години от приемането на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, и три години от влизането му в
сила.
Всяка слабост в управлението на химическите предприятия обаче има своето извинение и
оправдание. Годините на преход и на относителна
политическа нестабилност, закъснялото преструктуриране на отрасъла, ресурсите, изразходвани в
процеса на европейска интеграция, късното възприемане на инициативата Отговорност и грижа са
само част от тях. Продуктовият стюардшип струва
пари, а бедността е най-големият враг на устойчивостта в управлението и развитието. Като цяло, българските химически компании все още не могат да
припознаят политиката на продуктов стюардшип като своята стратегическа управленска философия.
Заети с оцеляването си и с решаването на конюнктурни проблеми, фирмите не са в състояние да
идентифицират ползите и изгодите от реализирането на тази концепция в дългосрочен план.
Дружествата, заявили своя ангажимент към
Отговорност и грижа и готовността си да следват
философията на продуктов стюардшип, възприемат инициативата предимно като начин да рекламират продуктите и дейностите си, а висшето ръководство не е достатъчно ангажирано със следването на адекватна политика в тази област. Поради
началният етап на внедряване на инициативата, все
още е рано да се изследват възникващите
тенденции, както и да се направи точен анализ на
разходите и ползите от осъществяването на продуктовия стюардшип.
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PRODUCT STEWARDSHIP – CHEMICAL INDUSTRY’S RESPONSIBLE
CARE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Peter Guechev, Svetoslav Kontilski
University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Product stewardship demonstrates commitment to Responsible Care through active assessment of products at
every stage in their life cycle, from the sourcing of raw materials, through manufacture and use, to eventual disposal.
This involves producers working very closely with customers, suppliers and others in the supply chain to ensure that
they understand the environmental, health and safety (EHS) issues relating to chemicals and to the products that they
are used to make. Product stewardship is not new - elements have been part of the chemicals business for 20 years and
it is an important aspect of the Responsible Care programs launched by many national chemical industry associations
worldwide. Detailed product stewardship policy and standards have been developed.
An effectively managed product stewardship process shows commitment and leadership and enables producers
to meet the increasing demands for safer and more environmentally sustainable products. The product stewardship
process adds value to products by minimizing the risk of harm both to mankind and the environment, reducing the risk
of marketing a defective product and, in consequence, reducing potential liabilities. Looking at each stage of the
product lifecycle in turn, the importance of product stewardship becomes even clearer.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОДУКТОВИЯ МИКС В УСЛОВИЯТА НА
НЕСИГУРНОСТ НА ПАЗАРНАТА СИТУАЦИЯ
Огнян Андреев, Младен Велев
Технически Университет - София
В статията е предложено комбинираното приложение на Теория на игрите и вземането на решения при
несигурност и риск при решаване на задачата за оптимизиране на продуктовия микс и производствените програми в средно- и малкосерийния тип на производство в условията на несигурност на пазарното търсене и околната
за предприятието среда.
Ключови думи: продуктови микс, теория на игрите, несигурност на пазарната ситуация
Key words: product mix, game theory, uncertainty of market situation

I. Въведение
Определянето на производствената програма
в условията на несигурност за стойностите на пазарното търсене и поведението на потребителите
често изправя мениджърите на компанията пред
трудно разрешими проблеми. Освен несигурните
му стойности, върху самото търсене в последствие може да окажат влияние и фактори, които имат
чисто вероятностен (и следователно рисков)
характер.
Към посочените мотиви трябва да се прибави
и фактът, че не винаги максимизирането на продажбите на едно или друго изделие от продуктовия
микс води непременно до максимизиране на
печалбата. А най-често именно тя е целта, към която се стремят мениджърите на компанията, освен ако стратегически съображения, като например
завладяване на по-голям пазарен дял, иновации и
пр. не поставят други приоритети.
В [1] е предложен един подход за решение на
проблема при наличието на различни сценарии за
развитието на пазарното търсене с помощта на
теория на игрите.
Целта на настоящата статия е към описания
в [1] подход да се прибави още едно “направление” на проблематиката, а именно тези вероятностни фактори, които често биха обезсмислили предварителните оценки за сценариите и взетите на тяхно основание решения.
II. Подход за формулиране и решаване на
задачата
С помощта на теорията на игрите може да бъде избран такъв продуктов микс (по позиции и
количества), за който предприятието да извлече максималната изгода при най-неблагоприятния сценарий за развитие на пазарното търсене.
Отделните чисти стратегии на предприятието
(първият играч) в платежната матрица на играта са
отделните изделия от продуктовия микс, а чистите
стратегии на пазара (вторият играч) са различните
сценарии за търсенето на тези изделия. При различните сценарии е възможно да се генерират раз-

лични разходи за производството и пласмента на
отделните изделия и от там – различни стойности
на печалбата от единица изделие. В клетките на
платежната матрица се записва величината на печалбата aij при i-тия сценарий на търсенето за j -то
изделие.
Предприятието търси онази стратегия, която
да му гарантира най-добрия резултат и при найнеизгодното развитие на нещата (maxmin aij). В общия случай това е смесената стратегия, представена с вектора p(p1, p2, … pn), чиито компоненти
удовлетворяват условията:
pj ≥ 0 (j=1,2 …n)
p1 + p2 +…+ pj …+ pn = 1,
където pj е честотата, с която предприятието
се обръща към стратегията j (изделие j).
Смесената стратегия за предприятието трябва да му осигури печалба, не по-малка от дадено
число “q”, за всяко поведение при избора на
маршрут. По такъв начин се получава системата
от неравенства:
p1.а11 + p2.а12 + … pj.а1j + …+ pn.а1n ≥ q
p1.а21 + p2.а22 + … pj.а2j + …+ pn.а2n ≥ q
……………………………………….....
p1.аi1 + p2.аi2 + … pj.аij + …+ pn.аin ≥ q
……………………………………….....
p1.аm1 + p2.аm2 + … pj.аmj + …+ pn.аmn ≥ q
Разделя се всяко от неравенствата на положителната величина q и се въведат означенията:

x1 =

p1
p
p
p
, x2 = 2 , x3 = 3 , ... xn = n
q
q
q
q

Предприятието се стреми да максимизира q,
което означава да се минимизира 1/q.
По този начин, за да се намери оптималната
смесена стратегия за дадения сценарий, се стига
до решаването на следната задача от линейното
програмиране:
Да се намери минимумът на функцията
Z = x1 +x2 +…+ xj …+ xn
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при следните ограничителни условия:
x1.а11 + x2.а12 + …xj.а1j + …+ xn.а1n ≥ 1
x1.а21 + x2.а22 + … xj.а2j + …+ xn.а2n ≥ 1
………………………………………...
x1.аi1 + x2.аi2 + … xj.аij + …+ xn.аin ≥ 1
………………………………………...
x1.аm1 + x2.аm2 + … xj.аmj + …+ xn.аmn ≥ 1
При “комплицирането” на проблема се допуска, че са възможни различни алтернативни ситуации, за които предварително може да бъде определена вероятността за сбъдване. Същността на тези алтернативни ситуации може да се изрази например в различните възможности за изход от предстоящи избори, промяна в данъчната политика на
правителството или други фактори, оказващи цялостно влияние върху околната среда за разглеждания бизнес и които естествено “преместват в други плоскости” проблематиката по разработване и
оценка на отделните сценарии за поведението на
пазара.
При всяка от тези ситуации е възможно да има
разлики в стойностите на печалбата от единица
изделие, записани в клетките на платежната
матрица. Ето защо за всяка алтернативна ситуация
трябва да бъдат ревизирани различните сценарии
за пазарното търсене, като по този начин се получат толкова платежни матрици, колкото са алтернативните ситуации.
Авторите на настоящата статия предлагат
следната методическа последователност за работа в тези случаи:

1. Дефиниране на възможните алтернативни
ситуации;
2. Определяне на вероятността, с която е възможно да се сбъдне всяка алтернативна ситуация;
3. Анализ и прогноза за възможните сценарии на поведе-ние на пазарното търсене при всяка
алтернативна ситуация;
4. Оценка на различните стойности на средната печалба за единица от всяко изделие при различните сценарии за поведение на пазарното
търсене. Това се прави за всяка алтернативна
ситуация;
5. Определяне на оптималната смесена стратегия на предприятието за всяка алтернативна
ситуация;
6. Определяне на “съвкупната” смесена стратегия на предприятието, като сбор от отделните смесени стратегии, претеглени с тяхната вероятност
на сбъдване за всяка алтернативна ситуация.
За илюстрация ще бъде разгледан следният
Пример:
Предприятие “Алфа” ООД е производител на
три вида изделия за зимни спортове, означени като
А, В и С. Трите възможни алтернативни ситуации
на околната среда за бизнеса през предстоящата
зима са определени съгласно прогнозата за климатичните условия и са дефинирани като “Студена
зима”, “Нормална зима” и “Топла зима”. Вероятността за сбъдването им, както и съответстващите им стойности на агрегатната прогноза за търсенето, са представени в табл. 1:

Таблица 1

Климатични условия
(алтернативни ситуации)

Вероятност (%)

Агрегатна прогноза
за търсенето (бр.)

Студена зима

25

45 000

Нормална зима

45

60 000

Топла зима

30

20 000

Задачата на специалистите по маркетинг и производствените мениджъри е да бъде формирана
такава производствена програма за трите вида
изделия, която да донесе максимално добри финансови резултати за предприятието и при най-неблагоприятното развитие (сценарий) на пазарното
търсене, като същевременно бъде отчетен и вероятностният характер на “поведението на природата” – климатът през зимата.
За целта отделът по маркетинг, след обстоен

анализ, е разработил по три варианта (сценария)
за пазарното търсене относно всяка от трите алтернативни (климатични) пазарни ситуации. Тъй като всеки сценарий предполага различни общи производствени разходи, а освен това се предвиждат
различни разходи за реклама, дистрибуция и т.н.,
стойностите на печалбата от единица изделие също ще бъдат различни и са представени съответно
в таблици 2, 3 и 4.

Определяне на продуктовия микс в условията на ...
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Таблица 2 Печалба в лв. за изделие при студена зима и агрегатна прогноза 45 000 бр.

Изделие

Сценарий за търсенето:

I

II

III

А

20

15

18

В

15

10

13

С

12

16

20

Таблица 3 Печалба в лв. за изделие при нормална зима и агрегатна прогноза 60 000 бр.

Изделие

Сценарий за търсенето:

I

II

III

А

22

18

20

В

17

13

18

С

15

20

30

Таблица 4 Печалба в лв. за изделие при топла зима и агрегатна прогноза 20 000 бр.

I

II

III

А

17

10

10

В

12

8

11

С

11

15

18

Решение:
Представяме трите платежни матрици, съответстващи на трите предвиждания за климата през
зимата.
Платежната матрица за табл. 2 изглежда по
следния начин:
Сценарий за
търсенето:

II

III

min. по
редове

А

20

15

18

15

В

15

10

13

10

С

12

16

20

12

max. по
колони

20

16

20

Изделие

I

Платежната матрица за табл. 3 изглежда по
следния начин:

Изделие

Сценарий за
търсенето:

I

II

III

min. по
редове

А

22

18

20

18

В

17

13

18

13

С

15

20

30

15

max. по
колони

22

20

30

Платежната матрица за табл. 4 изглежда по
следния начин:
Сценарий за
търсенето:

I

II

III

min. по
редове

А

17

10

10

10

В

12

8

11

8

С

11

15

18

11

max. по
колони

17

15

18

Изделие

Изделие

Сценарий за търсенето:

И трите матрици нямат седлови точки, което
съответства на по-общия случай [1]. “Долната цена” за отделните алтернативни ситуации е:
• Студена зима – 15 лв./бр.;
• Нормална зима – 18 лв./бр.;
• Топла зима – 11 лв./бр.;
Определянето на смесена стратегия за всяка
от алтернативните ситуации ще предложи такава
производствена програма (микс от изделията А, В
и С), при която да бъде постигната средна печалба
от единица изделие, по-голяма от съответната “долна цена”.
Следователно за отделните варианти получаваме:
При студена зима (агрег. прогноза: 45 000 бр.)
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Целева функция:
Zс.з. = x1 + x2 + x3 → min
При условие, че:
20 x1+ 15 x2 + 12 x3 ≥ 1 - за изделие А;
15 x1+ 10 x2 + 16 x3 ≥ 1- за изделие В;
18 x1+ 13 x2 + 20 x3 ≥ 1- за изделие С;
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0
x3 ≥ 0
С помощта на Симплекс-метода определяме
стойностите за x1 , x2 и x3 , както следва:
x1 = 0,0286,
x2 = 0,
x3 = 0,0357,
при което за стойността на целевата функция
се получава:
Zс.з = 0,0643.
Следователно за долната цена ще се получи:
1
1
=
≈ 15,55 лв./бр.
Z
0,0643
За относителния дял на производствените
програми за отделните изделия и тяхното абсолютно
изражение получаваме:
pА=x1. q=0,0286.15,55 =0,4448= 44,48%
→ изд.А:0,4448 . 45 000=20 016бр.≈20 020 бр.
pВ = x2 . q = 0;
→ изд. В: 0 бр.
pС=x3.q=0,0357. 15,55=0,5552≈ 55,52%.
→ изд. С:0,5552 . 45 000=24 984бр.≈24 980 бр.
При нормална зима (агрег. прогноза: 60 000 бр.)
Целева функция:
Zн.з. = x1 + x2 + x3 → min
При условие, че:
22 x1+ 17 x2 + 15 x3 ≥ 1 - за изделие А;
18 x1+ 13 x2 + 20 x3 ≥ 1 - за изделие В;
20 x1+ 18 x2 + 30 x3 ≥ 1 - за изделие С;
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0
x3 ≥ 0
Стойностите за x1 , x2 и x3 , са:
x1 = 0,0294,
x2 = 0,
x3 = 0,0235,
Стойност на целевата функция:
Zс.з = 0,0529.
Долна цена:
q =

1
1
=
≈ 18,90 лв./бр.
Z
0,0529
За относителния дял на производствените
програми за отделните изделия и тяхното абсолютно
изражение получаваме:
pА=x1.q=0,0294.18,90=0,5558 =55,58%
→ изд. А: 0,5558.60 000=33 348бр.≈ 33 350 бр.
pВ = x2 . q = 0;
q =

→ изд. В: 0 бр.
pС=x3.q=0,0235.18,90=0,4442 ≈ 44,42%.
→ изд. С: 0,4442.60 000=26 652бр.≈ 26 650 бр.
При топла зима (агрег. прогноза: 20 000 бр.)
Целева функция:
Zт.з. = x1 + x2 + x3 → min
При условие, че:
17 x1+ 12 x2 + 11 x3 ≥ 1 - за изделие А;
10 x1+ 8 x2 + 15 x3 ≥ 1 - за изделие В;
10 x1+ 11 x2 + 18 x3 ≥ 1 - за изделие С;
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0
x3 ≥ 0
Стойностите за x1 , x2 и x3 , са:
x1 = 0,0276,
x2 = 0,
x3 = 0,0483,
Стойност на целевата функция:
Zс.з = 0,0759.
Долна цена:
1
1
=
≈ 13,18 лв./бр.
Z
0,0759
За относителния дял на производствените
програми за отделните изделия и тяхното абсолютно изражение получаваме:
pА=x1.q=0,0276.13,18=0,3636 = 36,36%
→ изд. А: 0, 3636.20 000=7 272 бр.≈ 7 270 бр.
pВ = x2 . q = 0;
→ изд. В: 0 бр.
pС=x3.q=0,0483.13,18=0,6364 ≈ 63,64%.
→ изд. С: 0, 6364.20 000=12 728 бр.≈12 730 бр.
Накрая определяме “съвкупната” смесена
стратегия на предприятието, като сбор от отделните смесени стратегии, претеглени с тяхната вероятност на сбъдване за всяка алтернативна ситуация:
Производствена програма за изделие А:
0,25.20 020+0,45.33 350+0,30.7 270=22 193,5
≈ 22 200 бр.
Производствена програма за изделие В:
0 бр.
Производствена програма за изделие С:
0,25.24 980+0,45.26 650+0,30.12 730=22 056,5
≈ 22 100 бр.
q =

III. Заключение
Повечето оптимизационни методи в областта
на средно- и малкосерийния тип на производство
са насочени в оптимизиране последователността
на пускане на партидите в производство през дадено производствено звено, което най-често е тясното място.
В настоящата съвременност обаче все по-често се налага да се взема решение в условията на
несигурност за пазарното търсене от една страна
и да се преценява риска от възникване на незави-
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сещи от пазара фактори, които допълнително променят самото търсене от друга.
Предложената в настоящата статия методика
за използване на Теория на игрите дава възможности за оптимизиране на производствения план
при такива ситуации, при които несигурността и рискът са “по две направления”.
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ABSTRACT
A combined application of the Game Theory and Decision Making in Uncertainty is proposed in the paper for
finding a solution for optimizing the Product Mix and Master Production Schedule in the Middle- and Small-Batch
Production in the conditions of uncertainty of market demand and the environment of the enterprise.
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ЛОГИСТИКА НА ЗАПАСИТЕ ОТ МАТЕРИАЛИ В МЕБЕЛНИТЕ
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Проблемът свързан с планирането на обема на потребностите от материали в мебелната промишленост е
актуален в контекста на устойчиво развитие и съхраняване на ресурсите. Намиране на ефективно решение на
тази задача е възможно чрез съвременните логистични методи. Нейното решаване може да осигури ритмичност
и непрекъснатост на производствените процеси, да се намали времето на престой на материалите в складовите
бази, да се намали обема на незавършеното производство и т.н.
Моделът за планиране на потребностите от материали в този род предприятия, представен в разработката
дава възможност да се определят оптималните параметри на логистичната система, а именно обем на заявката
за съответния вид материали, брой на заявките и времето за подаване на заявките към доставчиците.
Ключови думи: логистика, планиране, материални потребности, мебелна промишленост
Key words: logistics, planing, material consumption, furniture industry

Планирането на обема на потребностите от
материали е важна задача за логистичните системи на предприятията от мебелната промишленост.
Проблемът е изключително актуален в съвременните условия на засилване на интегративните процеси поради необходимостта да се осигури ритмичност на производството, да се намали времето
на престой на материалите в складовите бази, да
се намали обема на незавършеното производство
и т.н.
Целта на настоящото изследване е да се изведе и предложи математически модел, даващ възможност за планиране на обема на потребностите
от материали на различните етапи от движение на
материалните потоци в макро- и микрологистичните системи на мебелната промишленост.
Основните задачи, които си поставяме на този етап
от изследването са проучване и анализ на прилаганите методи за планиране обема на потребностите от материални ресурси и адаптиране и предлагане на аналитичен модел, позволяващ значително
оптимизиране на дейността на логистичните системи в мебелния бранш.
Известно е, че нормата за разход на материал от j-тия вид за изработването на изделие от i-тия
вид е :
R

mij = ∑ a jr d ri
r =1

където a jr е разходната норма на материал от
j-тия вид за изработване на един детайл от r-тия вид;

d ri - броят на детайлите от r-тия вид в едно
изделие от i-тия вид;
R – максималният брой на видовете детайли,
комплектуващи изделието от i-тия вид;
r – броят на видовете детайли, комплектуващи

едно изделие;
i – броят на видовете изделия;
j – броят на видовете материали, необходими
за изработване на един детайл.
Обемът на потребностите от материали от jтия вид за изработване на N изделия от i -тия вид се
определя по зависимостта:

M ij = mij N i
където Ni е броят изделия от даден вид.
Обемът на потребностите от материал от jтия вид за изпълнение на цялата производствена
програма на предприятието за един производствен
цикъл ще бъде:
n

n

i =1

i =1

M j = ∑ M ij = ∑ mij .N i
където n е максималният брой на видовете
изделия.
Тогава общата потребност от всички видове
материали за изпълнение на цялата производствена
програма на предприятието ще бъде:
k

k

j =1

j =1

M = ∑M j = ∑

n

∑ m .N
i =n

ij

i

където k е максималният брой на видовете
материали.
За разработване на ефективно действаща логистичната система е необходимо да определим и
потребността от финансови средства за осигуряване на необходимите материали.
Стойността на количеството материал от j-тия
вид, което се изразходва за производството на едно изделие от i-вид е:

Cij = c j .M ij
където c j е цената на единица материал от j-

Логистика на запасите от материали в мебелните предприятия

тия вид.
Стойността на количеството материал от j-тия
вид, изразходван за изпълнение на цялата програма
ще бъде:
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нието на разходите за съхраняване към C j и не
зависи от вида на материала).
За да намерим обемът на партидата за заявяване ( n j )е необходимо да диференцираме израза
(1) и да приравним производната на нула, т.е.

Общата стойност за всички видове материали,
изразходвани за изпълнение на цялата програма
ще бъдат:

dCj
dnj

=−

Cq .M j
n

2
j

+

c jα x
2

= 0.

(2)

Решаваме уравнение (2) и получаваме оптималният обем на партидата материали за заявяване
Обемът на необходимия материал от j-тия вид
за създаване на преходен запас се определя по
формулата:

където

e нормативният коефициент на

оперативна надеждност на обема преходен запас
на материал от j-тия вид( за един ден);

( n jo )

n jo =

(1)
където Cq са разходите за доставка на заявената партида материали ( Cq не зависи от обема
на заявената партида);

n j е обемът на заявената партида материал

W =

ване на единица материали ( α x е равен на отноше-

M
n

j

(4)

jo

От тук, знаейки броят на заявките и обемът
им за определен период от работа на предприятието може да направим календарен график за подаване на заявки за материали от j-тия вид.
Изводи:
1. Предложен е логистичен модел за управление на запаса от материали за производството
на определен вид изделия.
2. Намерени са оптималните параметри на
логистичната система: обем на заявката, брой на
заявките и времето за подаване на заявките.

от i - тия вид;

α x − коефициентът на разходите за съхраня-

(3)

За да намерим броят на заявките за материали
от j-тия вид за изпълнение на производствената
програма е необходимо да използуваме следната
зависимост:

- продължителността на производствения
цикъл (за един ден).
Логистичният модел за управление на запасите от материали представяме със следната зависимост:

2Cq.M
c j .α x
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LOGISTICS OF STOCKS OF MATERIALS IN FURNITURE ENTERPRISES
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ABSTRACT

The problem connected with the planning of volume of necessary materials in furniture industry is а question of
present interest in the context of sustainable development and storage of resources. The making of effective decision
of this task is possible through the new logistics methods. Solving this problem ensure rhythmic and uninterrupted
production processes, reducing the idle time of materials in storehouses, reducing the volume of uncompleted production etc.
The model of planning of material consumption in this kind of enterprises, introduced in the paper gives possibility of definition of optimal parameters of logistics system: the volume of order for type of material, number of orders
and order time to the suppliers.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ЦЕННОСТНАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ФИРМИТЕ КАТО ФАКТОР
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Мария Симова
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Фирмената култура е начин на поведение на хората от стопанските организации за реализация на фирмената мисия и цели. Същността на фирмената култура се разкрива от фирмените ценности, които представляват
убеждение и конкретен начин на действие. Ценностното поведение може да се използва като фактор в производствения процес и чрез него да се насочва устойчивото развитие. Проведено изследване на ценностното поведение в няколко фирми през последните десет години потвърди връзката: ценности, поведение, резултат.
Ключови думи: цели, фирмена култура, ценности, изследване, резултати
Key words: goals, company culture, values, research, results

Фирмените ценностите заемат важно място
в качествената определеност на фирмата, нещо повече те създават в хората представата за тази
определеност, защото реализират фирмената мисия и разкриват съдържанието и начина на поведение на хората при формулиране на фирмените цели и конкретизирането им в действията на стопанските организации. Ценностите се възприемат и отстояват от всеки член на фирмения колектив, независимо от заеманата длъжност. Те проникват в
мислите, чувствата и съзнанието на всеки индивид
и се превръщат в “условен рефлекс” за поведение.
Фирмените ценности са в съзнанието на индивидите и представляват субективно възприятие, което определя конкретната им позиция и поведение
при извършване на професионалните им действия
и при формалните и неформални връзки и контакти вътре в колектива и извън него.
Съществена особеност за ценностите е, че нямат самостоятелна външна изява. Те могат да бъдат възприемани както от хората в организацията,
така и извън нея, с помощта на различни измерители, които имат обективна изява: ритуали, символи, герои, комуникации и др. Фирмените ценности
са изключително устойчиви и се предават от поколение на поколение. Тяхната промяна е необходима само, ако пречат за правилното функциониране на фирмата и водят до ликвидацията й.
1. Роля на ценностите в управлението на стопанската организация
Възгледите за ролята на ценностите в управлението на фирмата изживяват еволюционно развитие. Принципите на научното управление на
Ф.Тейлър не включват фактори, които нямат количествена измеримост. Ценностите не се отличават
с точни количествени характеристики и затова не
са обект на внимание и от страна на неговите
последователи.
През 30- те години отношението към психологическите фактори, като теоретичен възглед се
променя, но за практическото им използване може
да се говори едва след 70 –те години на 20 век.

При управлението на човешкия фактор, при неговото стимулиране и засилване на производствената му активност, ценностите постепенно заемат
своето място.
В използваната от Т.Питърс и Р.Уотърман схема “Седем ес” /на консултантска група Маккинзи/
централно място заемат споделените ценности и
играят ролята на свързващ елемент с останалите
шест: структура, системи, стил, служители, способности и стратегия. /1/ Те отреждат още по-голяма роля на ценностите при управлението на цялата фирма, като ги включват към критериите за
оценка на фирмените резултати. В осемте изброени от тях показатели за отличителните черти на
съвършените фирми един е пряко насочен към ценностите - ценностната ориентация, а в много от другите влиянието е косвено. Една от основната
причина, поради която тези автори не приемат възгледите на рационалистите, е пренебрежителното
им отношение към ценностите. По тяхна преценка,
оформена след изследване на десетки водещи
фирми, количественото формулиране на фирмените ценности чрез финансови постъпление, води
до по-лоши резултати, отколкото използването на
ценностно ориентирани фирмени показатели.
Затова те препоръчват фирмените ценности да притежават три основни изисквания: да бъдат ясно и
качествено формулирани, да са съдържателни и
да мотивират.
Ангажирането с дадени ценностни принципи
може да донесе не само успехи, но и да породи
сериозни затруднения. Основните причини са това
са: морално остаряване на утвърдени ценностни
критерии, риск от противопоставяне на промените,
непоследователност в действията и други.
Връзката между ценностите и устойчивото развитие на стопанството се осъществява на няколко
нива в границите на стопанската организация.
Първото ниво се определя от мястото на фирмените ценности в алгоритъма: мисия – цели - фирмено поведение. Мисията е качествена характеристика на стопанската организация и разкрива същността, предназначението и нейната в сложния и
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динамичен свят на пазарните отношения. Формулирането на фирмената мисия е начало за стопанска дейност и трябва да предхожда дори правната
регистрация на фирмата. Решението за извършване на определена стопанска дейност се определя
до голяма степен от личностните ценностни възгледи и качества на фирмените учредители. Те избират своя начин на поведение за реализация на
своите цели и интереси, но съобразявайки се с
макросредата, т.е. изискванията за устойчиво развитие
Вътре в стопанската организация е второто ниво на зависимост между фирмените ценности и
устойчивото развитие на обществото. Конкретизацията на фирмената мисия се осъществява във
формулирането и осъществяването на фирмените цели. За разлика от мисията те се променят
постоянно, в зависимост от наличните условия и
предпоставките на устойчивото развитие на макросредата и вътрешното устойчиво развитие на
фирмата.
Третото ниво на зависимост между ценностите и устойчивото развитие на обществото се реализира посредством начина на поведение за реализацията на фирмената мисия и променящите
се фирмени цели. Ръководството на фирмата може да избере различни начини на поведение, но ценностните приоритети ще изберат именно такова
поведение, което да осигурява и стимулира устойчиво развитие на стопанската организация и
общество.
Устойчивото развитие на обществото предявява определени изисквания към фирмените
ценности. Преуспяващите фирмите са формирали такова фирмено поведение, което да сътворява
и стимулира устойчивото развитие както на отделните фирми, така и на обществото като цяло.
Съществена роля в тази насока имат отстояваните
фирмени ценности.
2. Фирмени ценности на стопански организации от българския пазар
В периода на прехода към пазарна икономика и изграждането на ефективно функционираща
пазарна икономика са налице няколко реални ситуации на фирмените ценности в различните стопански организации, а именно:
- Фирмените ценности на съществуващите стопански организации са под силното влияние на променящата се околна среда;
- Чуждестранните инвеститори въвеждат фирмените ценности на своите стопански организации;
- Новосъздадените български фирми изграждат своя фирмена култура, в т.ч. и фирмени
ценности, в условията на динамична околна среда
и ефективно функционираща пазарна икономика;
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Така посочените ситуации формират различно проявление и състояние на фирмените ценности,
които условно могат да се обединят в три групи.
Първата включва фирмени ценности на стопански
организации, които са изградили своите ценностни
представи в условията на планова икономика, т.е.
касае се за адаптиране или отказ от съществуващи фирмени ценности при новите пазарни условия.
Втората група обхваща фирмените ценности на стопанските организации, които започват своята
дейност в условията на пазарна икономика, т.е. нова фирмена култура. В третата група са ценностите на чуждестранни стопански организации, т.е. проникване на ценностите на чуждестранни фирми в
условията на българското стопанство. На този етап
преобладават стопански организации от първата
група, особено при тези с химически производства.
Промените в българската стопанска среда
през последните петнайсет години са толкова
съществени, че налагат преосмисляне на фирмените ценности и конкретната им реализация във
фирмените цели. Това с особена сила важи за тези стопански организации, които имат вече изградени фирмени ценности в условията на друга производствена и пазарна среда, каквато е плановата
икономика. На практика съществува преход от околна среда, която е стимулирала тези ценности, в
среда, която затруднява и пречи на вече изградените ценности. Околната среда включва както икономически и социални характеристики, така и ергономични. Последните представляват интерес, но не
са обект на нашето изследване. Интересна информация и изводи в тази насока са публикувани от
Д.Караманска /3/. Важно е да се определи как новата околна среда влияе на изградените фирмени
ценности и дали с тях фирмите могат да просперират. Отговорите на тези въпроси се опитахме
да намерим в проведеното изследване за състоянието на фирмената култура в.т.ч. и на фирмените ценности в пет големи стопански организации с
химически производства, чийто имена не посочваме с цел запазване на фирмената тайна.
• Фирмени цели
Като най-важни в изследваните стопански организации са посочени следните цели (Табл. 1 и
Табл2).
След приватизацията /колона № 2 във всички
следващи таблици/, проблемите са много по-ясно
очертани. За ръководителите основните цели на
предприятието са: качеството на произвежданата
продукция /69%/ и мнението на клиентите /12%/ и
др. Изпълнителите са посочили като такива: запазването на пазари /64%/, търсенето на нови пазари
/12%/, качеството на произвежданата продукция /
12%/, мнението на клиентите /12%/ и др.
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Таблица 1 Мнение на ръководителите за фирмените цели
/в % от всички включени в изследването/
Цели на предприятието
1
2
3
4
5
1. Качество на продукцията
36
69
12
18
29
2. Печалба
24
0
41
14
36
3. Нови пазари
28
0
6
10
28
4. Мнение на клиентите
4
31
6
25
0
5. Възнаграждение на персонала
8
0
35
1
0
6. Количество на продукцията
0
0
0
19
7
7. Изпълнение на плана
0
0
0
13
0
8. ОБЩО
100
100
100
100
100

Ср.
31
27
17
11
8
4
2
100

Таблица 2 Мнение на изпълнителите за фирмените цели
/в % от всички включени в изследването/
Цели на предприятието
1
2
3
4
5
Ср.
1. Количество на продукцията
6
0
43
20
32
20
2. Качество на продукцията
72
12
25
33
36
36
3. Запазване на пазари
2
64
14
13
8
20
4. Нови пазари
12
12
11
14
24
15
5. Мнение на клиентите
8
2
7
20
0
7
6. Друго
0
4
0
0
0
1
7. Без отговор
0
6
0
0
0
1
8. ОБЩО
100
100
100
100
100
100
Получената информация разкрива нова ценностна ориентация на предприятията, насочена към
съобразяване с пазарните критерии: качество на
продукцията, мнението на клиентите, намиране на
нови купувачи и потребители на продукцията им.
• Ценности на личността, формирани в новата пазарна среда
Интересно би било да се установи какво мислят работещите в тези стопански организации за
качествата, които трябва да притежават хората, за

да успеят в новата стопанска среда. За целта бяха
изследвани три личностни характеристики: положителни качества на личността, подходящи качества
на личността за новите пазарни условия и подходящи професионални умения на хората. За определяне положителните качества на личността на работещите във фирмата бяха предоставени 17
показатели, подредени по азбучен ред, които те
трябваше да посочат като положителни. Получените
резултати са представени в приложената таблица.

Таблица 3 Качества, определени като положителни в поведението на хората
/в % от всички включени в изследването/

Положителни качества на личността
1.Устойчиви на чуждо влияние
2.Дисциплинираност
3.Отговорност
4.Старание
5.Интерес към новостите
6.Доброта
7.Борбеност
8.Изобретателност
9.Отстъпчивост
10.Самоувереност
11.Чувствителност
12.Решителност
13.Възползване от ситуацията
14.Безскрупулност
15.Нагаждачество
16.Злоба
17.Доносничество

Одобрение /%/
100
97
97
96
95
92
92
90
80
77
75
73
64
16
7
1,3
0,7
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Необходимите ценностни качества на ръководителите при новите пазарни условия са изследвани в две направления: подходящи лични качества и
професионални умения. За целта на работещите
във фирмите /ръководители и изпълнители/ бяха
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предложени по 11 качествени характеристики /по
азбучен ред/, които те трябваше да подредят по
значимост. Получените резултати оформиха следната класация:

Таблица 4 Подходящи /личностни и професионални/ качества на ръководителите при съвременните
пазарни условия
/в % от всички включени в изследването/

Подходяши лични качества
при пазарни условия
1.Злоба 11 т.
2.Доносничество 10 т.
3.Безкрупулност 9 т.
4.Нагаждачество 8 т.
5.Доброта 7 т.
6.Чар, обаяние 6 т.
7.Самочувствие 5 т.
8.Старание 4 т.
9.Инициативност 3 т.
10.Решителност 2 т.
11.Отговорност 1 т.
Ценностните характеристики разкриват един
синтез от общочовешки качества, изискващи формиране на характер, който се бори, за да оцелее
при сложни ситуации: устойчивост, усърдие,
адаптивност, дисциплинираност, старание, интуиция и т.н. Съвременните стопански условия предявяват нови изисквания към личността. Затова, въпреки че поставят на последно място злобата, като
ценностно качество на личността, те я определят
като решаваща в кариерата при съвременните
условия. Същото се отнася за доносничеството, нагаждачеството и безскрупулността
При сегашните условия е налице противоречие между представите за добри и лоши качества
на хората и изискването за успех в живота.
Душевността на българина издига в приоритет
добротата, отстъпчивостта и чувствителността. Но
същевременно преценява, че на този етап личният
интерес е основен и се налагат други критерии за
добро и лошо.
Борбата между традиционния национален идеал и този на новото време има две възможности.
Първата изисква изграждане на нов ценностен
идеал. Втората предоставя правото на ситуацията
сама да формира такъв идеал. Засега съществуващата действителност дава приоритет на втория
път. Оформянето на новия ценностен идеал ще продължи и в бъдеще. Той може би няма да е така
динамичен както в настоящия момент, но винаги
ще се стреми да бъде близък до промените в стопанския живот.
• Мотиви за постъпване на работа
Избирането на работно място е съпроводено

Професионални умения
при пазарни условия
1.Усърдие 11 т.
2.Приспособяване 10 т.
3.Изобретателност 9 т.
4.Дисциплинираност 8 т.
5.Взискателност 8 т.
6.Умение за работа с хора 6 т.
7.Умение да рискува 5 т.
8.Аналитични способности 4 т.
9.Умение да организира 3 т.
10.Висока квалификация 2 т.
11.Професионален опит 1 т.
с реализацията на определени потребности и лични предпочитания. За 37% от изпълнителите този
мотив е интересът към работата, а при работодателите е още по-висок – 55%. Следващият по значение фактор за избор на работно място е липсата
на по-подходящо предложение. Това се отнася за
39% от изпълнителите и 25% от ръководителите.
Изборът на работно място при криза, съпроводена
с висок процент безработица, кара хората да се
ориентират там, където има свободни работни
места. Следователно те работят предимно по икономическа принуда. За това говори и факта, че 19%
от изпълнителите и 16% от ръководителите са избрали работно си място основно от материални съображения – по-висока работна заплата.
Не всички могат да реализират своя идеал за
успех там, където работят. Задача на ръководителите е да доближат колкото може повече хора до
реализацията на професионалните им мечти на заеманите работни места. Личният интерес формира обществената полза при пазарната икономика,
дори индивидите да не съзнават това. Личните мотиви трябва да стимулират за повече и по-добра
работа, да създават отговорност и да носят удоволствие за тези, които се трудят. Това изисква доближаването им до ценностите на фирмата или поточно създаване на условия, където мотивите за
труд са в синхрон с ценностите на фирмата или
най-малко не противоречат на тях. На този етап не
се очертава такава зависимост.
• Връзка между фирмени ценности и работна
заплата
Ценностите като осъзнат идеал не са доста-

434

Мария Симова

тъчно условие за превръщането им в реалност. Поважно е как те се реализират в практиката. Или поточно, как чрез ценностите може да се стимулира
поведението на хората в трудовия процес. Работната заплата е един от основните показатели, чрез
който се отчитат постигнатите резултати в производството и същевременно е един и от основните
компоненти за устойчиво развитие на стопанството,

защото доходите са фактор от агрегатното търсене.
Интересно би било да се проследи доколко нейното формиране зависи от създадената представа за
ценност сред хората от фирмата. Пропорционалната връзка между фирмените ценности и получаваното възнаграждение е предпоставка за устойчиво състояние и развитие на стопанската
организация.

Таблица 5 Формиране на работната заплата
/в % от всички включени в изследването/

РАБОТНА ЗАПЛАТА ПОКАЗАТЕЛИ
1.Трудов стаж
2.Трудова дисциплина
3.Количествени резултати
4.Качествени резултати
5.Печалба на фирмата
6.Рекламации на клиенти
7.Икономия на средства
8.Рационализации и открития

РЪКОВОДИТЕЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

72
72
41
49
61
12
20
8

68
40
38
37
59
23
20
2

Тези резултати дават основание да се направят някои изводи:
Първо. Ако се съпоставят представата за ценности и използването им при формиране на трудовото възнаграждение се вижда, че не съществува
силна пряка връзка между двата фактора. Един от
основните показатели за ценност във фирмата
“Качеството на произвежданите продукти” намира
отражение в работните заплати на 49% от ръководителите и 37% от изпълнителите. Другият показател за качествена работа “Мнението на клиентите” е използван като критерий за оценка на работата им при 20 % от ръководителите и изпълнителите.
Второ. Количествените измерители се използват почти колкото качествените. Но ако към тях
прибавим и такива показатели като: трудов стаж и
трудова дисциплина, които много повече са свързани с количествени величини /отработени години,
присъствие на работното място, работни часове/ ,
се вижда, че делът на количествените измерители
на трудовата дейност значително преобладава пред
качествените. Тази констатация не е в полза на ценностните представи, които искат да отстояват фирмите или поне са ги прокламирали като ценности в
своето поведение.
Трето. Друг показател, който оказва съществена роля при формиране на работната заплата е
печалбата на предприятието.
Приоритетното тя се използва като фактор за
59 % от изпълнителите и 61%. от ръководителите.
Четвърто. В трудовото възнаграждение почти
не е отразена ролята на новаторските интереси.

Ако за изпълнителите това е донякъде обяснимо,
то при ръководителите е проява на недалновидност
от страна на собствениците и ръководителите на
фирмите.
• Удовлетвореност от извършваната работа
Удовлетвореността от работата е в пряка зависимост от идеала за добро предприятие. Над 80
% от заетите в стопанските организации имат желанието да работят в предприятия, които осигуряват:
добри доходи, добри условия на труд и добри условия за почивка. Този максимализъм в представата
за предприятието се отразява на удовлетвореността от работата. Само 13% от изпълнителите и 21%
от ръководителите са горди, че работят там. За останалите ползата се изразява в:
– сигурност /за 20 % от ръководителите и
26% от изпълнителите/;
– материална удовлетвореност за приблизително една четвърт от ръководителите и около една пета от изпълнителите;
Неудовлетворението значително е засилено
след приватизацията на стопанските организации.
Ролята на фирмените ценности е да създадат реална представа в трудовите колективи, относно възможностите на тяхната фирма да удовлетворява потребностите им. Чрез фирмената култура и по-конкретно чрез работните ритуали трябва да се изградят точни критерии за отчитане приноса на отделните хора в реализацията на фирмените ценности. Тази нова роля на предприятието
се улеснява от цялостното отношение на работещите към него, защото само 5% от тях са
отговорили, че са безразлични към съдбата на сто-
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панските организации, където работят.
• Проблеми на фирмените ценности
Съгласно мнението на работещите в изследваните стопански организации могат да се определят като проблемни следните прояви на фирмените ценности:
Първо. Връзката между работната заплата и
формулираните нови качествени цели не е
синхронизирана. При определяне величината на работната заплата преобладават количествените измерители на производствената дейност, което надали стимулира работещите във фирмите за реализация на фирмената цел - качествено производство. Следователно на този етап работната заплата не подпомага достатъчно целта на устойчивото развитие в тези стопански организации, т.е. качеството на произвежданата продукция
Второ. Предявените критериите за удовлетвореност от предприятията, където работят са много
високи и са с широк качествен диапазон – труд,
условия и почивка. Това ги прави близки с идеала
за ценност във фирменото поведение, който при
съвременните условия е невъзможен. Фирмените
ръководства не са разкрили реалните възможности на предприятията си и с това са предопределили негативна нагласа. Това особено важи за новите собственици, защото удовлетвореността е значително снижена след приватизацията на предприятията. Това може да се дължи и на разминаване в
критериите за устойчиво развитие в стопанската
организация, страната и глобалната икономика. На
този въпрос е трудно да се отговори сега, защото
не са проведени нужните изследвания, а само са
констатирани някои състояния.
Трето. Възприетите нови цели от предприятията са адекватни на изискванията за устойчиво
развитие, но реализацията им е в начален стадии.

435

Използват се предимно стари подходи и почти не
се използват възможностите на фирмената култура, в т.ч. и на фирмените ценности.
Четвърто. Формулираните фирмени ценности не са ясни и се нуждаят от по-точна конкретизация, съобразно настъпилите промени в националното стопанство. Те отговарят на желанието за устойчиво развитие, но в много общ план и без нужната конкретизация и определеност във времето.
Причината за това не е само в ръководствата на
стопанските организации, но и в липсата на конкретизация на показателите в национален мащаб.
Пето. След приватизацията на българските стопански организации се формират нови цели като
отражение на ценностите на новите купувачи и
инвеститори, които преобладаващо са чужденци.
На практика в България се осъществява внос на
чужда фирмена култура в условията на национална културна среда и взаимодействие на национални ценности с чужди ценности. В бъдеще без съмнение това взаимодействие ще се засили значително и на този етап е трудно да се прогнозира как
ще се отрази на устойчивото развитие. Оптимистичният вариант предполага синхронизация на
фирмените, националните и наднационалните
ценности.
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ABSTRACT
Company culture is a way of behaviour for the people from business organizations, in order to be achieved a
company mission and firm goals. The essence of company culture is revealed by company values, which are a conviction and a concrete way of action. Value behaviour can be also used as a factor in production process and by the help
of it, we can direct steady development. The conducted research of value behaviours in several companies during the
last ten years confirmed the connection: values-behaviour-result.
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Чуждестранните инвестиции са важен фактор за устойчивото развитие на балгарското стопанство. Заедно
с финансовите средства те внасят и своя фирмена култура. Тя влиза във взаимодействие с фирмената култура
на българското предприятие и националните културни традиции. Появата на противоречия може да затрудни
устойчивото развитие. Получени резултати от проведено изследване в няколко стопански организации за влиянието на фирмената култура на чуждестранните инвеститори дават основание за интересни изводи и препоръки.
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Фирмената култура е начин на поведение на
хората от стопанската организация за реализация
на фирмената мисия и цели. Това поведение се
определя от фирмените ценности, които се
изграждат, възприемат и отстояват от фирменият
колектив и фактически представляват вътрешни
убеждения, възгледи и чувства, които ръководят хората във всички техни действия. Ценностите са същността на фирмената култура, но пред външния
свят те се разкрива чрез посредничеството на видими измерители на фирмената култура: символи,
ритуали, герои и др. Когато се търси връзката между фирмената култура на чуждестранните инвеститори и състоянието на националното ни стопанство, трябва да се има пред вид тази двойственост. При възприемането на ценностите се касае до промяна на представи, възгледи и убеждения. Когато се определя връзката с външната изява на фирмената култура, по-скоро става въпрос
за възприемане на чужди символи, ритуали, комуникации, организация и др. Но и при това състояние диференциацията е доста условна, защото когато се възприема определено чуждестранно фирмено поведение, символът не е само знак, а проява на конкретна фирмена ценност.
В българската пазарната среда съществуват
следните изяви на култура:
- национална /българска/ и регионална култура, ако се отличава от националната;
- фирмена култура на българските стопански
организации;
- фирмена култура на чуждестранна стопанска организация – инвеститор;
- чуждестранна национална култура, доколко
фирмените колективи на инвеститорите се състоят от хора, които принадлежат на определена нация;
Чуждестранните стопански организации, които инвестират в България, са носител на собствена фирмена култура, като проява на фирмено ценностно поведение и национална култура, доколко
стопанските организации винаги се намират в обк-

ръжението на определена макро среда /икономическа, правова, поведенческа, културна и др./. В
своята стопанска дейност на територията на страната те влизат във взаимодействие първо с българската национална културна среда /икономическа,
правова, културна и др./, културната среда на
региона, ако тя се различава съществено от националната и с фирмената култура на съществуващите стопански организации, в които се извършват инвестиции. Ако инвестициите са в ново
предприятие, последните взаимодействия отпадат.
Специален интерес за нас представлява взаимодействието между фирмените култури на стопанските организации и затова ще се спрем по-подробно на него.
1. Фирмени ценности на чуждестранни стопански организации на българския пазар
Приватизацията на държавните предприятия от
чуждестранни собственици и навлизането на чужди инвеститори на българския пазар внесоха не само чуждестранни капитали, но и чужда фирмена
култура в т.ч. и фирмени ценности. Взаимоотношенията национални ценности и чуждестранни ценности е интересен феномен, който е събудил научен интерес в редица автори - Х. Хофстаде /1/, Й.
Хенце, Дж. Клайнберг /2/ и др. Процесът е много
специфичен за всяка стопанска среда, но въпреки
това са констатирани и редица общи положения.
Самото явление е доста сложно и се нуждае от
задълбочено изучаване и анализиране. Направените
от нас констатации са в резултат от изследване на
фирмената култура в няколко стопански организации с химически производства, интервюта, с работещи в такива предприятия, информация от интернет и рекламни материали. Без да имаме претенции за изчерпателност и представителност, стигнахме до някои обобщения, които заслужават
внимание.
Значителна част от чуждестранните фирми,
които са изградили свои стопански организации в
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страната, са в областта на обслужването, туризма,
търговията и комуникациите. По отношение на фирмените ценности те пренасят и налагат тези, които
вече са утвърдени в тяхната практика. По традиция
те не се интересуват от народо-психологията на
населението в териториите, където инвестират и
използват всички възможни средства за внедряване на своето ценностно поведение. Глобалните интереси се съчетават или по-точно се проявяват чрез
автоматично прилагане на техните фирмени
ценности. Това се отнася и за нашата страна.
Илюстрация на казаното са няколко примери за ценности на чуждестранни фирми от българския пазар.
“Макдоналдс” В правилника за вътрешния
ред, който е същевременно ръководство за поведението на персонала са посочени следните фирмени ценности:
“Нашата философия е много проста, но прилагането й изисква най-доброто от всеки член на
екипа. Нашата основна задача е да удовлетворим
клиента, защото клиентът е най-важния фактор в
нашия бизнес”.
Кока Кола в интернет страницата си е описала своята мисия така:
“Ние съществуваме, за да създаваме ценности за нашите широки потребители на дълготрайна
основа, чрез създаване на бизнес, който разраства
непрекъснато запазената марка на КОКА – КОЛА
Къмпани. Това е нашият основен ангажимент”
Тя е възприела няколко принципи /ценности/,
от които се ръководи при осъществяване на своята
дейност:
- Създаване на привлекателни продукти, чрез
използване на новаторски и високо надеждни
технологии;
- Чувствителност към нуждите на потребителите;
- Съсредоточаване на своето внимание върху
глобалните тенденции, възприемайки света като
единно поле за извършване на дейности; /източник:
Ръководство за персонала, 5 стр., за служебно
ползване/
Мисията на “Орифлейм” е: “Ние сме тук, за
да осигурим възможност за всеки: за нашите клиенти, за нашите дистрибутори, за нашите служители”.
Ценностите на фирмата се определят от собствениците на фирмата, като четири основни причини за успеха на фирмата. Това са:
1. Компания с визия, която се основава на исконните ни ценности и принципи на действие.
2. Отлични продукти.
3. Ефективен метод на продажби.
4. Динамична възможност за допълнителни
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доходи.
Исконните ценности включват:
- Доверие в преценките на хората;
- Развитие на работещите за фирмата;
- Ефективно управление;
- Предлагане на ясни и прости бизнес решения;
Основна цел за “Орифлейм” е : “Да станем
световен лидер в директната продажба на козметика- естественият пръв избор, най-съвременната,
предпочитана алтернатива.” /източник: брошура на
Орифлейм за дистрибутори “План на успеха”, 2 7 стр.
Ейвън /AVON/: “Ние в AVON, и всички, които
са част от нашето семейство, имаме обща цел:
Да бъдем компанията, която най-добре разбира и
отговаря на нуждите на жените по света от
продукти, качествено обслужване и самоизява. Ще
постигнем целта си като следваме следните принципи /ценности/:
- Предлагаме козметични продукти и така донасяме красота в живота.
- Клиентите ни получават персонално обслужване независимо къде и кога.
- Нашите представители са духът и живата
сила на AVON.
- Стремим се да сме желания работодател.
- Осигуряваме високи доходи и просперитет
за всички наши акционери, представители и за
обществата, в които работим.
Източник: Рекламни материали.
“Хербалайф” /HERBALIFE/. Основателят на
фирмата М. Хюс определя ценностите на фирмата като три основни причини за впечатляващия успеха на фирмата:
“Първо. Фирмата HERBALIFE разпространява
висококачествена продукция;
Второ. Фирмата HERBALIFE е създадена и се
развива на старите проверени принципи: чест,
преданост, тежка работа и гордост;
Трето. Програмата за пласмент и реализация
на продуктите на фирмата HERBALIFE е отличен
образец за проява на лична инициатива в най-широк смисъл.” /източник: рекламни материали/
AMWAY-CO. В тази компания най-много се
цени: постоянството, желанието за работа и пълноценния контакт с хората. Фирмените й ценности
са:
1. Корпоративен растеж;
2. Индивидуално развитие;
3. По-голяма ефективност;
4. По-голямо удовлетворение;
5. По-мотивиран персонал
6. Чувство за уважение;
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7. Повече ентусиазъм.

Източник: рекламни материали.

2. Фирмени символи на чуждестранни стопански организации на българския пазар
Чуждестранните фирми и инвеститори, които
действат на българския пазар автоматически пренасят своите символи в българските условия. По
този начин те засвидетелстват своята привързаност
към фирмените традиции, ценности и култура. Ето
няколко примера от нашето ежедневие:
Ресторанти за бърза закуска “Макдоналдс”
налагат на българския пазар всички свои фирмени
символи от световната практика:
Външният вид на “Макдоналдс” в България копира напълно архитектурния облик на ресторантите им във всяка друга точка на Земята. Това са
самостоятелни постройки със стандартен проект
за заведенията, които предлагат обслужване на клиенти с коли и помещение в приземния етаж на
сгради, за заведенията в населени места. Задължителни за интериора и околната средата на ресторантите са фирмените знамена и знак и пейка с
клоуна Рони - символ на детските празненства и
консумации. Името винаги е написано на английски и използва запазения си световно известен фирмен знак - М, като две дъги в жълто и червено.
Работните облекла са еднакви с тези от всички ресторанти в света. Всеки служител задължително носи червена шапка с името на фирмата.
Работното облекло определя заеманата длъжност
и извършваните действия в заведението.
Запазеният цвят на Макдоналдс е червен, а
надписите са с жълти букви. Фирменото знаме е
червено с името на фирмата.
В заведенията има много предмети, на които
е изписан фирмения знак: балони, знаменца, чаши,
салфетки, кутийки и пликове за храна. Задължителен символ за детските менюта са играчки с герои от филми и приказки, които имат етикет с фирмения знак.
Фирменият девиз “Качество, обслужване, чистота” е еднакъв за работещите във фирмата от всяка точка на света.
Ресторанти за бърза закуска “KFC” също използват всички свои символи от световната си практика, без да отчитат спецификата на българските
условия.
Името на фирмата винаги се изписва с инициалите на английски език и в нито един документ
или реклама не е преведено на български език.
Фирмените цветове са еднакви с тези по света:
бяло, синьо и червено. Същото се отнася и за фирмения девиз - “Ние правим пиле най-добре” и фирмения символ – образът на полковник Сандърс, ос-

нователят на фирмата.
Значителна част от използваните предмети в
заведенията съдържат фирмени символи: балони,
знаменца, кърпички за ръце,салфетки, пликчета и
кутии за еднократна употреба, чаши и кофички за
еднократна употреба и др.
Супермаркет “ Била” също прилага фирмените символи, които използва в други части по света, но е подчертала и българското си присъствие.
Външният архитектурен вид е традиционен проект
в жълто и червено – запазените фирмени цветове.
Името и фирмения девиз в документи и рекламни
материали се изписва смесено - “Била” само с латински букви /“BILLA”/, т.е. съгласно запазения
фирмен знак, но думата “днес” и “Най-доброто за
мен” са написани на български език. Фирмените
символи се използват и като рекламни в брошури,
торбички за продукти, етикети и др.
Супермаркет “Фантастико” също се опитва
да съчетае чуждестранното с българското присъствие. Името се изписва на латиница и български език.
Фирмени цветове са традиционните за магазините
- червено, синьо и бяло. Фирменият девиз “Магазини
за енергия” е изписан на български език на торбичките за продукти. Магазините често предлагат премиални предмети /чаши и др./ с името и един от
фирмените цветове.
Хипермаркети “МЕТРО” използват традиционните си фирмени цветове - бяло, синьо и жълто
и знамена в цветовото съчетание. Фирмата не демонстрира фирмено или рекламно мото.
Пазарските чанти са с цветовете на фирмата и съдържат само името й.
Хипермаркетите Рамстор” използват в България традиционните си фирмени цветове - оранжав
и зелен цвят и букви със запазен шрифт. Магазините имат фирмен символ - зелена кенгурка, която
по всяка вероятност желае да напълни торбичката
си със стоки. Животинката се използва и в рекламните материали.
Козметичните фирми за директна продажба
Орифлейм и Ейвън: изписват имената си само на
английски със запазен шрифт и цвят. Имената са
изписани по същия начин върху продуктите на фирмите и на рекламни торбички за подаръци.
Орифлейм има запазен символ буквата “О” във
вид на най-горната част от крема под капачката,
т.е. символ на продукта.
В автомобилните салони задължително фигурират имената, символите и знамената с фирмените цветове и емблеми на фирмите, които произвеждат продаваните автомобили.
Общият извод, които може да се направи от
краткия обзор на заобикалящата ни действителност,
е, че всички чуждестранни фирми които пристиг-
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наха на българския пазар през последните 15 години демонстрират, отстояват и налагат своите утвърдени фирмени ценности. Фирмените символи
са проява на тези ценности и затова чуждите стопански организации използват символите не само
като реклама на своите стоки и услуги, не само
като изява на фирмената култура, но и като проява
на глобалните си цели и интереси.
3. Фирмени символи на нови стопански организации на българския пазар /с български и чуждестранни капитали/
Символите на новите фирми много по-масово,
отколкото ценностите, дават представа за фирмената култура. Всяка фирма, която се появява на
пазара се опитва да наложи своето присъствие и
чрез фирмените си символи.
Най- широко като фирмен символ се използват имената на стопанските организации. На българския пазар се появи изключително разнообразие от названия, които условно могат да се групират по няколко признака:
- Името разкрива с какво се занимава или произвежда фирмата: “Оргахим” АД - продукти на органичната химия; “Лавена”АД – продукти от лавандула и производство на етерични масла;
“Булпапер”ООД – българска хартия; “Млечен
път”ООД- продукти от мляко; “Мобител” – мобилни технологии, т.е. услуги за връзки и комуникации;
“Глобул”- глобални, световни връзки и др.
- Името определя основното седалище на фирмата: “Вратица” АД, КМХ “ Белово”, ”София кабел” и др.
- Името показва фирмените ценности: “Тандем В” АД – колективна работа в синхрон с желанията на клиентите, “Перфект”ООД - качествена
работа, “Калиман РТ” АД /името в превод от прабългарски език означава калено желязо, здрав, железен мъж/, т.е те предлагат здраве, защото тяхната дейност е дистрибуция на лекарства.
- Фирмата носи името на основателя си:
“Хранков “ АД, Издателство “АлексСофт”, “Александра филм” и др. Всички еднолични търговци в
името на фирмата си задължително по Търговския
закон трябва да включат и своето име.
Въпреки своята младост не малка част от българските фирми имат фирмени знаци, които са неразделна част от името им в рекламите и официалните документи. Фирмените знаци имат различна роля. Една част от тях паказват какво се произвежда. Например, фирменият знак на “Вратица”
АД наподобява тъкан с две огледални “В”-та – произвеждат памучни тъкани и шивашки изделия, ЕТ
“Ташев” има символ два върха – произвеждат
раници, ЕТ “Интим, Петър Иванов” има символ сър-
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це – произвеждат спално бильо, “Верила”АД има
символ бензолно ядро, с вградена вътре къщичка
– произвеждат продукти на органичната химия - перилни и почистващи препарати за дома, завод
“Линк” в латинското изписване на буквите над “и”
има ябълка, която се използва и в рекламата на
соковете.
Други фирмени знаци имат по - общо и ценностно значение. Фирма “Тандем В” в триъгълник
е разположила червен и зелен кон и името на фирмата в бяло, т.е. с фирмените цветове наподобяват българското знаме. Българскато знаме, като
символика е използвано в запазения знак на изложението “Изберете българското”. Фирма “Овергаз”
АД използва като фирмен знак името си с интересно изписване на буквата “р” – наподобява цвете,
чийто цвят е газова горелна, т.е. аналогия с газово
гориво и екологично чиста природа. Фирмен и същевременно рекламен знак на “Арома” АД са зелени усмихнати устни във вид на листо- аналогия с
продукти от природата.
Съществуват и фирмени символи – предмети като талисмани. Един от тях е мечето “Кали” на
“Калиман РТ”.
Редица фирми отбелязват върху продуктите,
които произвеждат фирмените си знаци.
Например, “Загорка” АД е поставила на всеки етикетите за пиво “Ариана” и “Загорка” фирмения си
знак. Дебитните карти на всяка банка съдържат наред с други означения и запазения фирмен знак на
банката, която ги издава.
Ценностите на фирмата имат най-добра изява чрез фирменото мото. Много често чрез него
хората научават целите и ценностните принципи на
фирмите. Например:
- М.Тел , “Заедно и в следващото хилядолетие”;
- Германос, “Твоята връзка с технологиите”;
- Форд-Мотопфое – “Клиентът за нас е № 1”
- Оргахим – “100 години опит, 100 % професионализъм”
- Сладкарници ”Атлантик”- “Свят на удоволствие”. Фирменото мото заедно с името и емблемата на фирмата /буквата “а”/ с фирмените цветовете /синьо и жълто/ са върху картонените кутии
на тортите.
- Тандем-В, “Качество без грим”;
- Арома – “Естествено от Арома”;
4. Фирмени ритуали на чуждестранни стопански организации на българския пазар
Основна характеристика на фирмените ритуали на водещите чуждестранни фирми в световната икономика са: традиция, конкретност, всеобхватност и яснота. Такива са и работните ритуали
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на някои от най-популярните чуждестранни стопански организации на българския пазар.
“Макдоналдс”. Всеки новопостъпил служител
получава с назначението си “Ръководство за персонала”. В него кратко и ясно са посочени: фирмената мисия, ценностните принципи на поведение и
реализацията на фирмения девиз: ”Качество,
обслужване, чистота”, работното време, длъжностната характеристика, обучение, външен вид,
униформа, хигиена, основни правила и задължения,
почивки, пробен период, оценка на работата,
атестация, повишения, заплащане, отпуски,
награди, дисциплина, комуникации и нови идеи.
Приложена е точна схема на показателите за
оценка.
Всички технологични изисквания от световната практика на фирмата за производство на
сандвичи, пържени картофи, салати и други продукти и услуги са описани и предявени към българския фирмен персонал. По външен вид и поведение той с нищо не трябва да се отличава от идеала за служител на Макдоналдс. Професионалното
израстване на персонала съвпада напълно с изискванията на фирмата в другите държави. Провежданите неформални срещи и професионални извънпроизводствени контакти се доближават до традиционните за фирмата. Малките изключения са по
повод разликата в националните и други празници.
KFC провежда специално обучение на новопостъпилите служители в българските си ресторанти по своята световно известна програма за квалификация CHAMPS, т.е чистота /С/, гостоприемство /H/, акуратност /А/, поддръжка /M/, качество на
продукта /P/ и скорост /S/. При производството на
качествена храна и обслужването на клиентите се
работи по строго определени стандарти на световната фирма, а тяхното изпълнение се следи чрез
изпитани от практиката на фирмата специално изготвени контролиращи програми.
Фирма “Орифлейм” е пренесла в България
своята практика по обучение, оценка и стимулиране на персонала. Изискванията към персонала са
описани в т.н. “Литература на Орифлейм”. В нея
са включени: Ръководство за фирмена политика и
по-конкретно: Морален кодекс на дистрибуторите
на “Орифлейм” и Правила за поведение на
дистрибуторит; “План на успеха”- указание за всеки новопостъпил дистрибутор; “Наръчник на директорите” и месечен бюлетин за тях и други рекламни материали, предназначени за клиентите /каталози и др./. Фирмата е наложила в България всички свои изисквания, задължения и правила за поведение на персонала при работата и неговия растеж
във фирмата и на получаваното възнаграждение
доходи. Служебната йерархия в България отговаря

на световните стандарти на фирмата и включва
следните нива: спонсор на дистрибутора,
дистрибутор, главен дистрибутор, директор, златен
директор, сапфирен директор, диамантен директор,
двоен диамантен директор и изпълнителен директор. Всяко достигнато служебно ниво включва участие в съответните неформални контакти и получаването на материални стимули и награди за сметка на фирмата. Неформалните извън производствени контакти на фирмата са: месечна директорска среща, директорска гала вечеря, директорски
семинар, златна конференция, диамантена
конференция, двойна диамантена конференция и
изпълнителна конференция.
Редица новосъздадени фирми на българския
пазар правят успешни опити за създаване на свои
фирмени ритуали. Ето няколко примера: “Мобиком” има свои Етичен кодекс и Кодекс на поведение,
обединени в книжка “Етика на поведение”, която се
връчва на всеки новопостъпил служител на фирмата
В Кодекса за поведение са описани ситуации
и са препоръчани правила на поведение при: конфликт на интереси, странична бизнес дейност, неверни твърдения, “жестове на благодарност” и приемане на подкупи, финансови въпроси, използване имуществото на фирмата, фирмената тайна,
здраве и безопасност, дискриминиране и
толерантност, външен вид и поведение, търговски
и политически ангажименти.
“Калиман РТ” провежда в началото на месеца съвещание с всички ръководители за резултатите от дейността на фирмата. Има традиционен
годишен празник на 12 март- денят на регистрацията на фирмата и Празник на районните дистрибуторски центрове на 22 май. За национални и традиционни празници се провеждат коктейли и
тържества, някои от които в неформална обстановка в с. Рибарица.
Влиянието на чуждестранните инвеститори
върху фирмената култура на стопанските предприятия на българския пазар е налице. На практика
се осъществява еднопосочно прехвърляне на чуждестранна фирмена култура в стопанските организации на територията на страната.
Възприемането на тази култура понякога среща неодобрение в българските колективи и може да създаде условия за формиране на неформални групи
с ценности и цели, противопоставящи се на официално наложените от чуждестранните
собственици. Това състояние би навредило на
фирмата. Взаимодействието между националните
и фирмените култури изисква търпение и толерантност и постигане на взаимен компромис от двете
страни. В бъдеще чуждестранните инвестиции ще
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засилят своето присъствие на българския пазар.
Наличните проблеми на този етап и по-нататък трябва да се изследват и привъзмогнат, за да не се
превърнат в пречка за устойчивото развитие на страната и стопанските организации.
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ABSTRACT
Foreign investments are an important factor for the stable development of Bulgarian development. Together with
financial means, they bring in their own firm culture, too. It interacts with the company culture of a Bulgarian enterprise
and also with national cultural traditions. The appearance of contradictions may hinder the steady development. The
received results from the conducted research in several business organizations about the influence of the company
culture of foreign investors gave us grounds for interesting conclusions and recommendations.
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ПРОБЛЕМИ НА ПОДГОТОВКАТА И ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА ЗА
РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ
Вяра Кюрова
ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград
През последните години се засилва интересът на предприемачите към селския туризъм. Важно значение за
устойчивото му развитие не само в България, но и на световно ниво има развитието и обучението на човешките
ресурси.
В настоящата разработка се разглеждат и анализират основните проблеми пред бизнеса за подготовката и
обучението на персонала в сферата на селския туризъм.
Установява се, че по съществените проблеми се отнасят до недостатъчна степен на осведоменост на местното население за същността на селския туризъм, непознаване на основните принципи на управление и спецификата на туристическия продукт, недостатъчно подготвени кадри с необходимото образование и специална
квалификация за развитие на селски туризъм и повишаване качеството на неговия продукт и недостатъчен капацитет на местните общности за използване на възможностите на различните пред присъединителни програми на
ЕС като потенциални източници на финансиране на предприемачески проекти в тази сфера.
За ускоряване развитието и постигане устойчивост на бизнеса е необходимо развитие и усъвършенстване
на действащата система “за обучение през целия живот” на специалисти, която да позволява допълващо обучение и квалификация в сферата на селския туризъм.
Ключови думи: обучение, проблеми, предприемачество, селски туризъм, човешки ресурси, развитие
Key words: education, problems, entrepreneurs, rural tourism, human resources, development

Въведение
Туристическият отрасъл в България е един от
най-динамично развиващите се отрасли с приоритетно значение за икономиката ни. По данни на
Министерството на икономиката през 2003г. броя
на международните туристи е нараснал със
17.9%, а приходите на туризма – с 21.1% спрямо
2002г.
Наред с нарастващото търсене на традиционни туристически продукти се наблюдава засилен
интерес към алтернативните форми на туризъмселски, аграрен, екологичен, културен и т.н.
Някои от тях като селския туризъм се очертават като важна пазарна ниша от туристическия отрасъл с перспективи за развитие. Попйорданов
счита, че селския туризъм претърпява динамично
развитие благодарение на местната инициатива и
предприемачество [6].
Това е туризъм, основаващ се на съчетаването на отдиха в типично селска среда и автентичната атмосфера с екологично чиста природа и активно отношение на туристите към извършваните
селскостопански дейности, културата и бита на
местното население, природните и историческите
забележителности на съответните селища и техните околности [3]. Неговата основна цел е да ангажира населението в селата с допълнителен алтернативен бизнес, който няма да ги откъсне от
основното им занимание.
Селския туризъм представлява важен фактор
за развитието на регионите, в които се организира,
на съответните общини и преди всичко за осигуря-

ването на възможности за трудова заетост и повишаване доходите на населението от райони с благоприятни условия за отдих, имащи голям рекреационен потенциал и атрактивност, а също и за пресичане процесите на обезлюдяване [2].
Имайки предвид, че голяма част от българските села притежават значителен ресурс, ключово
значение за устойчивото развитие на селския туризъм има подготовката и обучението на човешките
ресурси. Още повече, това е едно от условията за
предлагането на туристическите продукти и услуги на световно ниво.
Понастоящем пред частният бизнес в този атрактивен туристически подотрасъл, който е представен главно от дребни предприемачи, стоят редица проблеми, свързани с осигуряването на достатъчно подготвени кадри с необходимото
образование, квалификация, умения и опит за осъществяване на предприемачески инициативи.
Като се има предвид гореизложеното, целта
на разработката е да се очертаят и анализират основните проблеми на подготовката и обучението на
персонала за развитие на предприемачеството в
областта на селския туризъм.
Материал и методи
За изясняването на проблема са проучени материали на Министерството на икономиката, неправителствените организации в областта на селския туризъм- Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ) и Българската асоциация
за алтернативен туризъм (БААТ), както и допъл-

Проблеми на подготовката и обучението на персонала за развитие на ...

нителни научни източници и изследвания. На основата на обработената информация е направен научен анализ на поставения проблем.
Резултати и обсъждане
Наблюдаваното развитие на предприемачеството в селския туризъм през последните години
дава възможност да се очертаят основните
проблеми, свързани с подготовката и обучението
на персонала за осъществяване на бизнес.
Осмислянето им е от съществено значение както
за постигане на ускорено и устойчиво развитие на
бизнеса, така и за решаването на проблемите на
трудовата заетост в редица региони на страна, което ще допринесе за намаляване на миграцията на
населението и ограничаване процесите на обезлюдяване и застаряване на населението.
По съществените проблеми според нас се отнасят до:
• непознаване на основните принципи на управление и спецификата на туристическия продукт;
• недостатъчна степен на осведоменост на
местното население за същността на селския
туризъм;
• недостатъчен брой подготвени кадри с необходимото образование и специална квалификация за развитие на селски туризъм и повишаване
качеството на неговия продукт;
• недостатъчен капацитет на местните общности за използване на възможностите на различните предприсъединителни програми на ЕС като потенциални източници на финансиране на предприемачески проекти в тази сфера.
Несъмнено важно условие за развитие на предприемачеството в областта на селския туризъм е
неговото обезпечаване с достатъчен квалифициран
персонал. Още повече, че добрата подготовка на
кадровия потенциал се явява сериозна предпоставка за оптималното използване на човешките
ресурси, за високата ефективност на цялостната
дейност и за производството на качествен и удовлетворяващ потребностите на туристите продукт[4].
Според SWOT анализ, направен от БААТ(
2001) и проучване, осъществено през 2004г. по
Проект “Предприемачеството в алтернативния туризъм – организация и управление на устойчивото
му развитие на територията на НП - Рила”, голяма
част от дребните предприемачи и селски стопани
не притежават в достатъчна степен необходимата
организационно-управленска подготовка и знания
за развитие на бизнес. Едва 6.82% от местното
население притежават много добри управленски
знания и опит. Това показва, че на големия потребителски интерес не може да се отговори напълно
адекватно. Прави впечатление, че недостатъчно се
разбира и същността на селския туризъм. Поради
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това дейността се свежда предимно до предоставяне на база за отдих и храна.
Развитието на собствен туристически бизнес
е свързано с решаването на важни въпроси на материалната база и съответно на възможностите за
финансиране на инвестиционните проекти за нейното обновяване. Проучванията показват, че дребните предприемачи, нуждаещи се от финансова подкрепа за благоустрояване на сградите в съответствие с изискванията и стандартите за посрещане на
туристи, не са запознати в достатъчна степен с възможностите за финансиране и конкретните изисквания на различните предприсъединителни програми на ЕС. Това са Програма “САПАРД”, реализирана по линия на Министерството на земеделието
и горите и програмите “Красива България” и
“Гаранционен фонд за микрокредитиране”, осъществявани от Министерството на труда и социалната политика. Според нас причините за липсата
на достатъчен капацитет на местните общности са
преди всичко водената досега политика на
държавата, която не позволява на дребните предприемачи да се запознаят в достатъчна степен с начините на финансиране, които се предлагат и с поставяните изисквания и липсата на конкретна консултантска помощ, свързана с разработването на
бизнес плановете, изготвяни за получаване на кредити и за развитие на дейността.
Непознаването на основните принципи на управлението и на спецификата на туристическия продукт не позволява да се подхожда стратегически
към развитието на бизнеса. Основанията ни за това са, че предприемачите срещат сериозни затруднения при определянето на перспективата за
развитието, разработването на стратегиите на бизнеса и определянето на подходите и средствата за
тяхното реализиране.
Що се касае до обслужващия персонал, може да се отбележи, че квалификационната му подготовка е недостатъчна. Според цитирания по-горе
SWOT анализ, около 90% от заетите в селския туризъм нямат необходимата квалификация, поради
което значително се снижава качеството на
услугите. В резултат се отчита ниска култура на
обслужване, а също и комуникативни възможности,
главно поради липса на чуждоезикова подготовка.
Необходимо е да се има предвид, че в туристическото обслужване ролята на човешкия фактор
е водеща и поради това се изисква
професионализъм, висока култура на обслужване
и адаптивност. В тази връзка в литературата се
посочва, че за оптимално и високоефективно използване на човешките ресурси в областта на селския туризъм е необходимо да се извършва обучение на персонала на всички нива – на мениджъри,
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администратори, камериери, сервитьори, тъй като
то се явява важно условие за поддържане на високи стандарти[1]. Наличието на добре подготвени
кадри на всички нива и във всички организации е
ключов фактор за активизиране на развитието на
селския туризъм, за повишаване ефективността на
предприемаческата дейност, за разнообразяване и
повишаване качеството на туристическия продукт
и услуги и за повишаване на конкурентноспособността на туристическите предприятия и на региона като цяло.
За постепенното решаване на очертаните
проблеми според нас е необходимо да се разработи система от мерки за развитие на уменията на
дребните предприемачи и местните общности в
следните направления:
1. Развитие и усъвършенстване на действащата система за “обучение през целия живот” на
специалисти, която да позволява допълващо обучение и квалификация в сферата на селския
туризъм.
В тази връзка считаме, че необходимо развитие и допълване на учебните програми по туризъм
във висшите училища с проблематиката на селския туризъм. Това ще даде възможност за формиране на специализирани курсове за студенти и
специалисти, желаещи да получат университетска
степен по селски туризъм и устойчив туризъм.
2. Разработване на специални програми за информиране и повишаване на интереса на местните общности към селски туризъм и
предприемачество.
Считаме, че съдържанието и начина на представянето им трябва да бъдат съобразени с потенциалната аудитория в отделните общини. За ефективното им реализиране и постигане на трайни резултати е необходимо програмите да бъдат
атрактивни, разбираеми и да акцентират върху
практическите аспекти и ползи от развитието на такъв бизнес.
3. Разработване на пакет от програми за обучение на предприемачите за развитие на бизнес в
сферата на селския туризъм.
При разработването на пакета от програми е
необходимо да се използват подходящи модели с
най-добрите практики в обучението. Прилагането
на комплексния и модулния принцип при изграждането на програмите би позволило максимална степен на гъвкавост при използването им според специфичните изисквания на групата за обучение. По
наше мнение един изчерпателен курс за бизнес обучение трябва да включва следните модули:
• пазарни анализи и прогнози;
• разработване на туристически продукти;
• планиране;
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• управление на МСП;
• финансиране и по-конкретно източници и на-

чини за кандидатстване;
• предприсъединителни програми на ЕС, насочени към развитие на предприемачествато и разработване на проекти за кандидатстване по тях;
• обслужване на клиенти;
• чуждоезиково обучение;
• информационни технологии
Изводи
Направените проучвания и анализи показват,
че предприемаческата дейност и обслужващите звена в сферата на селския туризъм са недостатъчно
развити главно поради липсата в достатъчна степен на необходимите знания за същността на селския туризъм, спецификата на туристическия
продукт, основните принципи на управление и недостатъчната специализирана и образователна подготовка на персонала. Това е проблем, по който
следва да се работи целенасочено, имайки предвид положителните ефекти, които се очаква да бъдат реализирани.
За ускоряване на развитието и постигането на
устойчивост на е необходимо да се разработи система от мерки с цел повишаване знанията и уменията на местните предприемачи и местните
общности.
Особено важно е на този етап да се ускорят
действията, свързани с разработването на пакет от
програми на комплексен и модулен принцип за обучение на предприемачи и специалисти за развитие
на бизнес в сферата на селския туризъм.
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PROBLEMS OF PREPARATION AND INSTRUCTION OF THE STAFF FOR
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN RURAL TOURISM
Viara Kyurova
SWU “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
Through the last several years there are growing interest of the constructors to rural tourism .The main significance for his stable development, not only in Bulgaria ,but in world wide is the development and instruction of the
human resources.
In this report, I make a look at and analyze the main problems in front of the business for preparation and
instruction of the staff in the sphere in rural tourism.
I lay down that , the essential problems are related to insufficient knowledge of the local population for essence of
rural tourism , second is that they have no experience of grounding in management and specification of this product ,
third is not enough prepared staff with necessary education and special qualification for development of this kind of
tourism and growing up the quality for this product and insufficient capacity on local municipality for successful usage
of resources from different integration programs in European Unity as possible resources for finance the enterprise
plans in this sphere.
For boosting development and reaching stability in business are necessary to develop and improve the active
system “for education through whole life” of specialists which will allow to add the education and qualification in the
sphere of local tourism.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕОРИЕНТАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО В
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Велина Колева
ИУ - Варна
Докладът третира проблемите свързани с управление поведението на хората в организацията. Представен
е поведенческият аспект при разглеждане на класическите управленски подходи в мениджмънта. От тази гледна
точка, се изясняват необходимостта и възможностите за преориентация на човешкото поведение в посока развитие на неговата мотивираност, ефективност и устойчивост. А това е сигурен белег за просперитета и развитието
на организацията като цяло.
Ключови думи: устойчиво развитие, поведение, подходи, преориентация
Key words: sustainable development, behavior, methods of approach, re-orientation

Глобалните и регионални проблеми в днешния обкръжаващ свят изискват нов подход за тяхното решаване. Този нов подход е доктрината
“Устойчиво развитие”, която се изгражда върху прехода към устойчиви форми на развитие и начин на
живот, осигуряващи по-висока степен на функциониране на системите. Устойчивото развитие следва да се разглежда като процес на непрекъсната
целенасочена промяна към по-добро и към усъвършенстване.
Бидейки проблем на много научни дисциплини,
терминът “устойчиво развитие”1 все още няма характер на единна общонаучна категория. Може да
се твърди обаче, че той е призван да играе ролята
на фундаментална характеристика на глобалните
процеси на развитие, макар разнопосочни и противоречиви да са измеренията му в различните аспекти – икономически (Икономика), социален
(Човек) и екологичен (Природа). Устойчивото развитие има за цел да синхронизира процесите на
възпроизводство в тези системи, тъй като все посложно и уязвимо става равновесието между тях.
Всички те имат различна същност и противоречиви
цели на развитие, т.е. хетерогенни са. В същото
време съществува дълбока взаимна обвързаност
и пряко въздействие на всяка една система върху
останалите. По отношение на активността, водеща и решаваща роля е отредена на Човека, който
като свързващо звено е призван да хармонизира
другите два елемента.
В този смисъл, разглеждайки доктрината
“Устойчиво развитие” през призмата на социалният аспект, следва да изясним каква е ролята и мяс-

тото на човешкият фактор за изграждане на баланс
с другите две системи (И и П). Преди това обаче
трябва да потърсим равновесието в самата социална система. От гледна точка на интересуващата
ни управленска наука, въпросът може да се постави по следният начин: как мениджмънта следва
адекватно да повлияе, да преориентира поведението на работещите, щото неговата “линия на поведение” да се съвмести и максимално припокрие с
тяхната “линия на поведение”. А “преориентирам
се” означава: “1. ориентирам се в друга посока; 2.
променям вниманието, поддръжката към друг
обект”2 . Преориентиране на поведението се налага с цел постигане еднопосочност на интересите
на субектите от различните равнища на управление в организацията, а това води до съгласуваност
в техните действия, мотивация и ефективност на
постигнатите резултати. Тя, от своя страна, формира устойчивост на една от важните подсистеми
в организацията (персонала), което допринася не
само за устойчивото развитие на организацията като цяло, но на следващ етап повлиява и балансира
другите две системи – И и П.
Интерес за нас представляват именно различните подходи за преориентация поведението на Ч.
Те са се променяли темпорално, с оглед промяната на И и П. От тази гледна точка, ще представим в
ретроспективен план тяхното развитие.
В специализираната литература са известни
множество подходи за изучаване и анализиране на
човешкото поведение.3 С оглед целите на настоящата разработка, ние приемаме класификацията
на С.Ставрев, И.Кълвачев4 , която се базира върху

1 вж. по-подробно: сп. “Управление и устойчиво развитие”, бр.3-4/2000г.
2 Тълковен речник на българския език, МАГ ‘77, 1977г., стр 990
3 вж. по-подробно: Robbins, S., Essentials of Organizational Behavior (8th Edition); Hatch, M., Organization
Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives - http://www.amazon.com/gp; Tosi, H, Managing Organizational Behavior (Managing Organizational Behavior) - http://www.amazon.com/gp; Minner, J., Organizational Behaviour
- Performance and Productivity, Random House, 1988, p.7; Rashid, S., M. Archer, Organizational Behaviour, Sec.edition,
Methuen Publications, 1983, p. 193 – 209; Kreitner, R., A. Kinicki, Organizational Behaviour, BPI/ IRWIN, 1989, p.
15 – 19; Quinn, R., S. Faerman, M. Thompson, McGrath M., The Evolution of Management models: A New Approach, New York: John Wiley&Sons
4 Кълвачев, И., Прогресът в управлението на фирмата, Изд. “Абагар”, В.Търново, 2000г.,стр.42-45
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концепцията за дейностно-поведенските основи на
организацията на управленския труд. В този смисъл се оформят три типа подходи:
1. Институционално – дейностен;
2. Мотивационно – поведенски;
3. Дейностно – поведенски.
Институционално – дейностен подход – характеризира “ерата на затворената система и рационалния индивид”5 . Обхваща времето от 1900г. до
30-те год. и главните му представители са Фр.
Тейлър, А. Файол, М. Вебер. Акцентува върху:
• категорична структурираност на дейността
– разчленяване на работния процес (възможност
за тясна специализация на всеки работник в определена функция), разработване на научнообосновани норми за труд, ясно и точно определени цели
и задачи, максимален обхват на контрола;
• централизация в управляващата система –
решенията по различните управленски функции се
вземат на най-високо йерархично равнище, осъществява се непрекъснат отчет и контрол на извършената работа;
• унификция на управленската дейност – максимално се регламентира и стандартизира управленския процес; работата се планира и разпределя
по график;
• бюрократизиране на управленския апарат –
строг ред, установен чрез правила и процедури, висока степан на регламентираност на управленските дейности, упражняване на властнически функции, служителите действат безпристрастно в духа
на формалистична безличност6 , съобразно рационални стандарти, изключвайки намесата на лични
съображения и емоции;
• симулирана (принудителна) активност на управляващите и управляваните – прозтича от механистичния подход към управлението на предприятието.
Поведенчески аспекти на институционално –
дейностният подход
Институционално-дейностния подход като идея
възниква в управлението на организациите от началото на миналия век. Акцентът е поставен върху
организация и усъвършенстване на управлението
в контекста на по-високата производителност и
ефективност. Тя обаче се постига не чрез, а за
сметка на работещите. За движеща сила при изпълнение на дейностите се използва страхът от
уволнение и наказание, и стремежа на работниците за увеличаване на надниците.
В контекста на поведенческите теории, това
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са най-ранните разбирания относно формите за въздействие и мотивация върху поведението. Човекът
се превръща в придатък към машината, в средство за повишаване производителността на труда, без
да се отчитат неговите възможности, нагласи,
интереси, способности. Това са и някои от първите,
най-елементарни механизми за въздействие върху поведението на персонала.
Привържениците на този подход не отчитат
възможностите на работещите, способността им
да мислят, още по-малко творчески. Той е критикуван затова, че не се съобразява с тях. Неслучайно
Тейлъровата система е наречена “потосмукачна”
и трудно се приема тогава и от работниците, но и
от част от работодателите. Тя изцяло игнорира човешкия фактор в процеса на труд, използвайки някои съвсем елементарни механизми на мотивация.
Подобен механистичен подход към разбиране труда на хората в организацията, създава и опростени механизми за целенасочено въздействие
върху трудовата дейност. Те са сведени най-общо
до възнаграждение и наказание, което поражда симулирана активност, докато творческата активност
почти отсъства. Подобен тип въздействие мотивира принудително и за определен период от време,
т.е. не осигурява последователност и трайност на
желаното от управленеца поведение на работещите.
Институционално – дейностния подход има
своите дълбоки корени в управленската практика,
но е твърде популярен и днес. Институционализирайки отношенията и регламентирайки правилата,
той се превръща в твърде лесен и удобен лост за
управляващите. Най-сериозният му недостатък обаче е, че приема човека като рационално същество,
движено единствено от своите икономически
избори. Това от своя страна, поражда невъзможността му да създаде истински мотивирана
активност, създаваща удовлетвореност от труда,
лоялност и привързаност към организацията.
Мотивационно – поведенски подход – характеризира “ерата на затворената система и социалния индивид”. Обхваща времето от 1930г. до 60те год. и главните му представители са Е. Мейо,
М. Фолет, Д. Макгрегор, Ч. Бернард, Ф. Селзник и
др. Акцентува върху:
• разглеждането на организацията като социална, а не просто икономико-технологическа система – тази теза се заражда и развива като отрицание на класическия модел. Централен момент в нея
е съсредоточаването върху хората вместо върху

5 вж. по-подробно:Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, ДИ “Наука и
изкуство”, С., 1988г., стр. 156-157
6 Андреева, М., Еволюция на управленската наука и на управленското мислене, ИК “Хр.Ботев”, 1997г.,
с.60
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машините, върху социализацията и междуличностните взаимоотношения вместо върху инженерната точност в организацията на работа;7
• индивидът не е рационално същество, движено единствено от своите икономически интереси – неговото поведение се мотивира от разнообразни вътрешноприсъщи потребности (не винаги осмислени и логически обосновани). До голяма степен обаче, то се повлиява и от социалната среда, и
нейните ценности8 .
• елементите на демократизъм в управлението изместват централизацията – твърдата йерархия и формализираните процеси са несъвместими с разбиранията за човешката природа. Въпросите за доверието и откритостта във взаимоотношенията “ръководител-подчинен” стават особено
актуални;
• налагат се нови управленски стилове – упражняването на власт и издаването на заповеди от
формалният ръководител в организацията постепенно се заменя от “смекчаване” и демократизиране на взаимоотношенията в отделните йерархични равнища. Налага се понятието “лидер” (включ.
и неформален), от който се изискват не толкова
технически, колкото социални умения;
• доброволният и мотивиран труд заменя принудителният – симулираният характер на поведението се подменя от творческата и желаната
активност; смята се, че удовлетворението от труда
води до по-висока ефективност.
Поведенчески аспекти на мотивационно – поведенският подход
Мотивационно-поведенският подход е свързан
със замяната на класическия рационален модел на
управление с поведенческия. Оттам той носи и своето наименование. Води началото си от
Хоторнските експерименти, проведени от известният псохолог-клиницист Е. Мейо. Той поставя началото на индустриалната психология, която набира сили в изследванията на неговите последователи – Ф. Ротлисбергер, В. Диксон, Е. Макоби, Е.
Хартли; в изучаване на трудовата мотивация - А.
Маслоу, Д. Макгрегор, Д. Маклеланд, Ф. Хърцбърг,

В. Врум, С. Адамс, Л. Портър и Е. Лоуър и мн.др.;
в изследване на лидерството – Е. Гизели, К. Левин,
Р. Таненбаум, Ф. Масорик, Р. Лайкърт, Р. Блейк,
Ф. Фидлър, Р. Хаус, П. Хърш и К. Бланчард и
мн.др.; в анализа на междугруповото поведение –
У. Уайт, М. Шериф. Особено важни за разбиране
на трудовото поведение стават онези теории, в които вече се залагат “системните” елементи (н.р.
“организационна култура”) – Ч. Бернард, Ф.
Селзник9 , Р. Лайкърт. В средата на 80-те год. се
публикуват изследванията на Т. Питърс и Р.
Уотърман10 , които обединяват вижданията на голяма част от своите предшественици и развиват идеите за организационната култура като основен елемент за ефективната дейност. Като контрапункт на
рационалният управленски модел, те създават теория за неформалното управление на организацията. Осъвременен вариант на техните идеи е
представен двадесет години по-късно от Д. Колинс
и Д. Порас.11
Мотивационно-поведенският подход има за
свой център човекът и неговото поведение в трудовата среда. Оттук водят началото си индустриалната психология, организационното поведение,
организационното развитие. Най-голямото му постижение е свързано с комплексното разглеждане
на индивида като сложна система от разнообразни
потребности (от чисто физиологичните до висшите),
върху които може да се въздейства целенасочено.
В този смисъл, корекция търпят и възможните управленчески механизми, чрез които се повлиява трудовото поведение. Те вече не са така опростени и осигуряват последователност и трайност на
желаното поведение. То е истински мотивирано и
активно, защото се отчита многопластовостта на
потребностите, между които особено място заемат
индивидуалните особености на личността, нейните
възможности и способности, ценности, атрибуция,
нагласи, перцепция,12 стремеж към самоусъвършенстване и развитие; социалните отношения произтичащи от работата в групи – съобразяване с груповите норми, ценности, сплотеност, комуникация,

7 вж.Станчева, А., Основи на управлението, ИК “Стено”, В., 2000г., стр.54
8 Работните групи са основен фактор за определяне отношенията и начина на трудово представяне на
индивидите; концепцията за анализ на труда се измества от тази на трудовите роли и норми; неформалните
отношения придобиват превес над формалните
9 Ч. Бернард пръв заговаря за първостепенната роля на ръководителя като регулатор на общите ценности
в организацията; Ф. Селзник развива тези идеи като въвежда термините “изключителна компетентност” и “организационен характер”
10 вж. по-подробно:Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, ДИ “Наука
и изкуство”, С., 1988г.
11 вж. по-подробно:Колинс, Д., Д. Порас, Създадени вечни. Успешните практики на вечните компании,
Изд. “Класика и Стил”, С., 2000г.
12 Тук влияние оказват психологическите теории за личността

Управленски подходи за преориентация на ...

интеракция между членовете и мн.др.13 От своя
страна (в по-късните изследвания) поведението на
равнище организация също става обект на анализи – чрез създаването на адекватни организационни структури, организационна култура, лидерство,
политика за човешки ресурси14 , не само се формира поведенският облик на организацията, но се
осъществяват и желаните управленски въздействия на по-ниските равнища. Логичният извод е, че
поведенските анализи започват да се разглеждат
на три основни равнища – индивид, група, фирма.
Въпреки своите достойнства мотивационноповеденският подход страда от определена едностранчивост – на преден план се извеждат индивидуалните и групови потребности, което създава известни проблеми при обвързването им с общосистемните. Освен това, основният акцент е поставен
върху изследването и фаворитизирането на по-висшите човешки потребности, за сметка на чисто
физиологичните. Абсолютизира се ролята на човешкия фактор.
В действителност мотивационно-поведенският подход е завоювал стабилни теоретични позиции,
но в практиката е сравнително слабо популярен.
Дейностно – поведенски подход – по класификацията на Питърс и Уотърман, би следвало този подход да характеризира “ерата на отворената
система и социалния индивид”. Базира се върху
принципните постановки на системния подход.
Негови автори са С. Ставрев, И. Кълвачев.
В основата му лежи базовата теза за разбирането на труда като дейност и като поведение.
Докато дейността винаги се свързва с родовия живот на човека, но тя е безадресна и неперсонифицирана, то поведението винаги е персонифицирана изява на индивидуално-субектния живот на
хората. Именно потребностите и интересите са са
най-важните определители за неговото поведение.
Докато институционално-дейностният подход
акцентира върху трудът като дейност, обхващайки
“рационалните” елементи на управляващата система – управленска структура, управленски дейности, система за вземане на решения, система
за контрол, информационна система, техническа
система и др., то мотивационно-поведенският набляга на “поведенските” елементи – неформална
структура, междуличностни и междугрупови отношения, ценностна ориентация, потребности и интереси на индивида, групата и фирмата, норми и
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правила на организационна етика, отношението
“ръководител-подчинен”, лидерството и лидерските стилове, организационна култура и др. И двата
подхода имат своите слабости, тъй като са едностранчиви. Изхождайки от позициите на системния
подход и търсейки желания синергитичен ефект,
очевидна е необходимостта от тяхното съединяване,
за да могат усилията да попаднат както върху
дейността, така и върху поведението. Това се постига чрез дейностно-поведенският подход – ефектът на въздействие се постига както чрез принудителен ред и правила, така и чрез творческа и мотивирана изява. Интегрирането на тези два аспекта
води до по-качествен анализ на поведението и
факторите, които му въздействат, а оттам – и до
по-ефективно функциониране на фирмата като
цяло.
Институционално-дейностният подход отразява постановките на Тейлър, Вебер и техните
последователи, и по същество представя опростено човешко поведение в труда – т.е., под силно влияние на един или на малко фактори. По нататък
представените подходи отчитат във висока степен
комплексността и богатството на човека и в тази
връзка извеждат по-широк кръг от фактори, влияещи върху трудовата дейност на индивида.
Изводът, който може да бъде направен, е
свързан с разбиранията ни, че появата на нов подход и съответстващият му модел на поведение е
израз на обогатена представа за хората, обуславяща обогатяване и на инструментариума за въздействие върху тях в трудовата дейност.
В този смисъл, успешната преориентация на
персонала е възможна не когато мениджмънтът
“стъпва” само върху един подход, а когато подходящо ги комбинира (вж. Фиг.1). Това е сигурна
предпоставка за създаването на адекватни форми
на въздействие върху поведението на хората в
организацията, което от своя страна допринася за
по-висока ефективност и устойчивост във функционирането и. От своя страна, тази устойчивост (в
чиято основа е Ч), може адекватно да повлияе и
балансира и останалите два фактора на глобалната система – И и П. Като свързващо звено в тази
релация, човек е “призван” да съдейства и да въздейства за постигане на устойчивост.
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MANAGEMENT METHODS OF APPROACH OF THE BEHAVIOR
RE-ORIENTATION WITHIN THE ORGANIZATION
Velina Koleva
EU - Varna

ABSTRACT
The report is treating the issues related to the management of the human behavior within the organization. The
behavior aspect of management is presented in the presentation of the classical methods of approach. In view of that,
the necessity and possibilities for the re-orientation of the human behavior in a way to develop its motivation, effectiveness and stability are being clarified in the report. And this is a positive sign for the prosperity and growth of the
organization as a whole.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)
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МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА КОРПУСНА
МЕБЕЛ
Марина Младенова
Лесотехнически университет - София
Доброто управление се състои в това, да се покаже на посредствените хора как да работят като способните хора.
Джон Рокфелер
В представеният доклад се изследва подхода на пълното изучаване и анализ на производствените процеси,
при определяне на недостатъците в организацията. Този подход посочва слабите места на съществуващата
система, които създават проблеми при работата и управлението й. Освен това онагледяването на логичната
последователност на процесите и тяхното изследване, създават предпоставки за откриване на резервите вътре в
самата организация, подобряване ефективността на използване на ресурсите и като цяло ефективността на
действие на цялата организация.
Целта на доклада е да се предложи методика за ефективно изследване, отчитайки специфичните характеристики на производството на корпусна мебел.
Ключови думи: модел на производствен процес, технологично ниво, корпусна мебел, управление и планиране,
Key words: model of production process, technology level, furniture, management and planning

Въведение
За описание на бизнес-организациите се използват най-вече три типа модели:
• Дървовидни модели (класификатори) – йерархични списъци на обособените обекти на организацията и управлението й (организационни звена,
функции, финансови, материални, човешки ресурси, документи и тяхната вътрешна структура) със
зададени атрибути;
• Матрични модели (проекции) – задаващи системата от отношения между класификаторите във
всякакви комбинации. Елементите на класификаторите могат да имат допълнителни атрибути
(направление, име, индекс, скала и т.н.)
• Потокови модели на бизнес-процесите –
предназначението, на които е описанието на хоризонталните отношения в организацията, свързващи
помежду им ,описани предварително обекти, посредством информационни и материални потоци.
Т.е. на ниско ниво определените “ключови” процеси могат да бъдат описани като технологична последователност от операции за получаване на търсените резултати.
Описанието на процесите на “високо ниво” позволява съществено да се уточни (за сметка на голяма детайлност на описание на функциите и отношенията на отговорност) организационно-функционалния модел на организацията, а също да се
формира стратегията за обновяване на вътрешнофирменото управление. Наличието на пълно описание на системата от процеси в организацията,
позволява да се проведе управленски анализ за рационалността на между-процесните взаимодействия (и да се проведе, в случай на необходимост
реорганизация) и да се определят “ключовите” процеси за описание на потоково ниво.
Изборът на процесите за детайлно описание

обикновено се прави на основание на една от следните техни характеристики:
1. Процеси създаващи най-голяма добавена
стойност (или – най-голяма ценност за клиентите)
2. Процеси създаващи най-голяма транзакционна издръжка (с най-голяма интензивност на взаимодействието между различните организационни
звена или с външната среда).
За определяне на процесите от първи тип се
прави функционално-стойностен анализ на последователността от процеси, даващи най-големи приноси за организацията.
Определяне на процесите от втори тип става
с помощта на аналитични отчети от полученият процесен модел на организацията, в които нагледно е
отразена степента на интензивност на връзките
между процесите.
Получените на този етап спецификации на процесите фактически са базовите данни за последващо описание на ниско ниво.
За изследване на производството на корпусна мебел най-подходящ е потоковия модел на бизнес-процесите, а изборът на процеси за детайлно
описание - процеси създаващи най-голяма транзакционна издръжка.
Да се научим да виждаме и разбираме функционалната структура на бизнеса
Всички процеси в системата са свързани и е
безполезно (а понякога и вредно) да се управляват
резултатите, не подобрявайки формиращите ги
причини, т.е. не въздействайки на системата, която произвежда тези резултати.
С помощта на моделирането на различни области на дейността може достатъчно ефективно
да се анализират “тесните места” в управлението
и да се оптимизира общата схема на бизнеса.
Желаните резултати се постигат по-ефек-
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тивно, когато нужните ресурси и видове дейности
се ръководят като процеси.
Определянето, разбирането и управлението на
системата от взаимосвързани процеси за реализиране на избраните цели спомага за резултатността и ефективността на организацията.
В условията на голяма конкуренция, ръководителите усещат сложността на оптимизирането
на разходите, за да бъде продукцията едновременно и печеливша и конкурентоспособна. В такъв момент ясно се появява необходимостта да имат пред
очите си модели на дейността на предприятието,
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които да отразяват всички механизми и принципи
на връзки между различните подсистеми в рамките на компанията.
Правилната диагноза - полвината от решението
Всяко изследване има за цел да покаже симптомите и причините за съществуващите проблеми. В процеса на изследване се виждат слабите
места (симптомите) на съществуващата система,
анализират се и се търсят причините за тяхното
възникване.

Постановка на целите

Не

Анализ на фактическите условия
(организация, технолгия)

Избор на модел за изследване

Предварително решение
и разчети

Съответства ли решението
на поставената задача?
Да
Организационна и функционална
схема

Определяне на
звената

Определяне на мощностите

Вид на процеса
и характеристики

Машини и оборудване

Път на материалите,
транспортни средства

Подаване и отвеждане

Разпределение
на площта

Бланкки за заявки; макет
на производството

Поток на материалите

Енергия

Идеален макет

Реален макет

Концепция за отделните части

Фигура 1 Структура за изследване

Трудови ресурси
работна сила
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При изследване на производствените процеси съществено влияние оказва отчитането на определящите им характеристики и използването на рационални подходи и принципи на изследване и анализ (принципи на систематичен подход, колективност, комплескност, етапност и др.).
Основа и предмет на такъв анализ са следните характерни данни:
Какво? – Мощност на производството;
Къде? – Факторите влияещи на разположението на предприятието;
Как? – Основна концепция: предварителни данни относно типа и организацията на производство,
концепцията за технологията, производствени
разходи, условия на труд;
С помощта на какво? – Трудови ресурси и производствени средства;
Кога? – Срок за изпълнение;
Целта на анализа е оптимално технологично
решение с най-добри условия на труд и максимално достигнат полезен икономически ефект, т.е. “общо оптимално решение”.
За постигане на тази цел трябва да се приемат ред отделни решения, но в крайна сметка винаги трябва да се изхожда от икономическите
критерии. По тази причина процесът трябва да се
съпровожда с икономически анализи и определяне
на икономическият полезен ефект.
Методика за изследване на производство на
корпусна мебел
Методиката за изследване е разработена на
базата на структурата за изследване показана на
фиг.1.
1. Дефиниране целта на изследване.
Целта на всяко едно изследване е получаване
на информация за текущото състояние и на тази
база анализ и решения за подобряване и рационализиране на процесите и организацията.
Най-важната предпоставка за правилен анализ е пълната яснота относно целта на анализа и
на тази база формулиране на заданието.
2. Общи данни

Общи данни
Наименование на изследването
Наименование на обекта
Поръчител
Изпълнител
3. Местоположение: обществени и производствени фактори и критерии. (Отговор на въпроса
Къде?)

Местоположение
Фактори на влияние
Снабдяването със суровини и материали
Наличието на работна сила
Транспорт и инфраструктура
4. Срокове за подготовка и провеждане. (Отговор на въпроса Кога?)

Срокове
Срок за подготовка
Срок за изпълнение
5. Характеристика на предприятието и произвежданата продукция. Мощност на производството – данни за производствената програма: асортимент и количество изделия от определен тип, видове материали, разход на материали, точност на
производството, производствените разходи, количеството и цените на произвежданото изделие.
(Отговор на въпроса - Какво?)
5.1. Характеристика на предприятието
Характеристика на предприятието
Обща площ, м 2
Производствена площ, м 2
Складова площ, производствени
и междинни складове, м 2
Площ за транспорт, м 2
Установена мощност
Разход на енергия
Разход на вода
Стойност на оборудването, хил.лв.
Размер на основните фондове, хил.лв.
Размер на оборотните фондове, хил.лв.
Разходи за заплати, хил.лв.
Разходи за материали, хил.лв.
Общи разходи, хил.лв.
Реализация на продукцията
Стокова продукция, хил.лв.
Резултат от производството, хил.лв./год.
Брутна печалба

5.2. Характеристика на продукцията
Характеристика на изделията
Асортимент
Количества на произвежданите изделия
Цени на произвежданите изделия
Използван материал и конструкция
на изделието
Производителност на труда, лв./бр.
Трудоемкост на изделията
Себестойност на изделията
Структура на себестойността
- суровини и материали
- работна заплата с начисления
- производствени разходи
- общофирмени разходи
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6. Обща концепция на производството: предварителни данни относно типа и организацията на
производство, концепцията за технологията, организационни и функционални схеми, вид на процеса и характеристики на потоците. (Отговор на въпроса Как?)
6.1. Организационна и функционална схема
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на фирмата
6.2. Организационна и функционална схема
на производството
6.3. Модели на материалния, енергетичния и
информационен поток в производството
6.4. Определяне на характеристиките на технологичния процес

6.4.1. Определяне на пространствено-времевите показатели на технологичния процес
Пространствен показател

Времеви показател
Календарно време за изпълнение на
процеса (за единица изделие)
Време за работа на работното место при
същата производителност

Размер на производствената площадка
Количество работни места при дадена
производителност
Количество на детайлите или
операциите на едно работно място
Дължина на пътя на преместване на
предметите на труда (средна)
Размер на пуснатите партидите

Време на заетост на работното място
Време за намиране на предметите на труда
в процеса на преместване
Ритъм на пуснатите партидите

6.4.2. Определяне видът на технологичният процес
Технологичен процес

Вид
последователно

паралелно

паралелно-последователно

Формиране на процеса

На предметна основа

На технологична основа

На предметно-технологична основа

Разположение на
оборудването

По групи еднородни
машини

Поточно

Предметно-групово (комплексно)

Движение на предметите на
труда по машини и работни
места

нерегламентирано

Право постъпателно с
прикрепване на всички
операции към определени
машини и работни места

Постъпателно с елементи на възврат при частично
прикрепване на операциите към машините и
работните места

6.4.3. Определяне типът производство
№

1.

2.

Характерни
признаци
условия,
показатели
Обем на
производството
Разнообразие на
конструкцията.
Повторяемост на
типа на изделието

Индивидуално
производство (единично)
Незначително
Произвежда се неголямо
количество от един тип;
типа непрестанно се
променя.
Комбинирани машини и
машини с общо
предназначение
(универсални).
От общ характер (стиски,
стеги, скоби).

Серийно производство

Масово производство

Значително

Крупно

Произвежда се партида от един тип;
следва пренастройване и е възможно
пускане на другия тип.

Голямо количество от еднотипни
изделия; преход към друг тип изисква
пълно изменение на процеса.

Универсални машини, специализирани
и автоматизирани.

Специализирани машини,
автоматизирани и по изключение
универсални.

Общи и специализирани за всяка
операция

Специализирани за всяка операция.

3.

Оборудване

4.

Приспособления

5.

Специализация на
труда

Широка

Средна

Тясна. Работника изпълнява много
ограничено количество операции,
които е усвоил.

6.

Използване на
модерна техника

В повечето случай
незначително.

Значително.

Като правило твърде значително.
Висока. Взаимозаменяемост на
детайлите е задължителна. Системата
на граничните калибри е
задължителна.

7.

Точност на
обработване

В повечето случай ниска,
допуска се при монтаж
при пасване

Средна.
Необходимо е внедряване на системата
допуски и сглобки – 2 клас на точност.
Системата на гранични калибри е
задължителна.

8.

Характер на
технологичния
процес

На една машина, или
работно място, се
изпълняват много
операции.

Операциите се прикрепват към
машината или работното място. Броят
на операциите е ограничен.

Операциите се разбиват на
елементарни, изпълнявани на
машината или на работното място.

Много голяма

Средна

Кратка

Относително висока

Средна

Ниска

9.
10.

Продължителност
на
производствения
процес
Себестойност
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6.4.4. Определяне степента на автоматизацията на производствената система
6.4.5. Определяне на технологичното ниво
6.4.6. Концепция за производствените звена,
основни и спомагателни процеси;
7. Трудови ресурси и производствени
средства: квалификация на персонала, налично технологично оборудване. (Отговор на въпроса С помощта на какво?)
7.1. Трудови ресурси
Трудови ресурси
Бр.
Квалификация
Управленски персонал
Обслужващ персонал
Инженерно-технически персонал
Служащи
Производствен персонал
Основен
Спомагателен

7.2. Квалификационни степени и характеристики на персонала
7.3. Политика в областта на човешките ресурси – набиране и подбор на кадри, професионално
развитие и кариера
7.4. Производствени средства

Производствени средства
Брой машини в технологичното
оборудване
Брой работни места
Натоварване на оборудването
Отделената площ на
технологичното оборудване
Площ на работно място
7.5. Хронометраж на отделните технологични фази и операции
8. Анализ
На база на така събраната информация се
анализират:
• Структурата и организация на предприятието;
• Определяне на разчета на производствената програма;
• Междуоперационни запаси;
• Натоварването на оборудването.
• Разположението на всички производствени
сгради, съоръжения и складово стопанство
• Възможни източници на икономия и резерви
• Технико-икономическото ниво на производство - Нуждата от внедряване на съвременна техника в технологичния процес:
- Използван материал и конструкция на изделието;
- Технологичен процес;
- Оборудването на предприятието;
- Организация на производството.
- Организацията на работните места;

- Нуждата от препроектиране и оптимизиране
на технологичния процес;
- Типови технологични маршрути;
- Конструкцията на изделията и техническите
условия;
• Социалното развитие
• Конкурентноспособността и качеството и на
продукцията
• Нуждата за съкращаване на товаро-потоците и човеко-потоци;
Извеждат се обобщаващи показатели за развитие на фирмата
9. Планиране, управление и контрол
На основата на резултатите от изследването
и анализът им, се предприемат мероприятия с цел
рационализиране на процесите, бизнес планирането
и повишаване на икономическия ефект от дейността.
Рационалният бизнес-план трябва да обезпечава високи темпове на ръста на производство и
производителност на труда, да способства за цялостното повишаване на ефективността на производство и качество на продукцията, на основата на
максимално използване на интензивните фактори,
материалните, трудовите и финансови ресурси.
При определяне на полезният ефект трябва да
се съпоставят разходите и резултатите в числови
стойности по определени показатели. Те могат да
бъдат разделени условно на следните групи
показатели:
За разходите – капиталовложения, себестойност, разход на труд, разход на материали и енергия и т.н.;
За резултатите – ръст на обема производство,
ръст на обема продажби, ръст на печалбата и рентабилността, ръст на пазарният дял на фирмата и
т.н.;
За ефективността - ръст на производителността на труда, повишаване на нивото на използване
на материалите и суровинните, ръст на готовата
продукция за единица ресурс и т.н.
На фиг.2 е представен обобщен модел за
планиране, управление и контрол при производството на корпусна мебел
Заключение
Подходът на пълното изучаване и анализ на
производствените процеси е полезен при определяне на недостатъците в организацията. Той ясно
посочва слабите места на съществуващата
система, които създават проблеми при работата и
управлението й. Освен това онагледяването на логичната последователност на процесите и тяхното
изследване, създават предпоставки за откриване
на резервите вътре в самата система, подобряване ефективността на използване на ресурсите и
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ВАРИАНТИ НА ПЛАНОВЕ
ЗА РАЗКРОЯВАНЕ

МОДЕЛ /СХЕМА/
НА РАЗКРОЯВАНЕ

ОТЧЕТ НА ОБЕМА
ПРОДУКЦИЯ

ЗАВИСИМОСТ НА ЦЕНАТА ОТ
НАЧИНА НА ПРОИЗВОДСТВО

РАЗКРОЕНИ ДЕТАЙЛИ

КАЧЕСТВО НА ДЕТАЙЛИТЕ
СТРАНИЦИ; ПЛОТОВЕ; ВРАТИ; ЧЕЛ А;
РАФТОВЕ И Т.Н.

ОСНОВНА ПРОДУКЦИЯ
План и начин на разкрой

КОЛИЧЕСТВО

ЦЕНА
лв./м2

РАЗМЕРИ
H; L; B

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТ ВО
РАЗМЕРИ
H; L; B

РАЗМЕРИ %
60 х 150
42
50 х 200
45

КОЛИЧЕСТВО КАЧЕСТВО ОБЕМ
3
1
2,7 м2
2
3
1
3,0 м

СУРОВИНА/ДЕТАЙЛ лв./лв.

КОЛИЧЕСТВО

РАЗМЕР НА ФОРМАТНАТА ПЛОЧА

ЦЕНА СРЕДНО НА м

2

а – Модел на разкрой (аналогично за останалите стадий от производството: допълнителни
обработки, сглоб и монтаж)
ПАРАМЕТРИ

ЕДИНИЦА
ПРОДУКЦИЯ

СУРОВИНА

m

ПРОДАЖБИ

- ИКОНОМИЯ НА СУРОВИНА
- ДОСТАВКА
- ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА
- ПОСЛЕДНИ ИНВЕНТАРНИ ДАННИ

2

2

m
РАЗМЕР
ВИД
КАЧЕСТВО

СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА

РАЗКРОЯВАНЕ

2

m
РАЗМЕР
ВИД
КАЧЕСТВО

2

m /Брой
лв. / Брой

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТВАНЕ
ПАРАМЕТРИТЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС
И КРАТКОСРОЧНО
ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛУЧЕНИ ВСИЧКО
РАЗХОДИ
ПЕЧАЛБА
Суровина/Продукция m /m
2

2

лв. / m

2

Суровина/Продукция лв./лв.
ОТ НОШЕНИЕ

б – Краткосрочно управление и планиране (период на планиране 1-3 месеца)

ПРОИЗВЕЖДА
СЕ В МОМЕНТА

БРОЙ

ПРОДАДЕНО

КАЧЕСТВО

СКЛАД

лв. / Брой
РАЗМЕРИ

КАЧЕСТВО

ВИД

ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

РАЗЧЕТ НА ПЕЧАЛБАТА

ВИД ПРОДУКЦИЯ

ПЛАН НА ПРОДУКЦИЯТА
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ПАРАМЕТРИ

ПРОГНОЗА

СУРОВИНА

ПРОДАЖБИ
m

- ТЪРГОВСКИ ПЛАН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА
- ИКОНОМИЧЕСКИ ПЛАН ЗА СЪОТВЕТНАТА СУРОВИНА

m

ПРОГНОЗИ

2

- ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НА БЮДЖЕТА
- ЕФЕК ТИВЕН КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА

2

ПРОДУКЦИЯ

СЪХРАНЯВАНЕ

РАЗКРОЯВАНЕ
ОБЕМ

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО m
КОЛИЧЕСТВО
РАЗМЕРИ
ПЛАН НА РАЗКРОЯВАНЕ

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТВАНЕ
ПАРАМЕТРИТЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС
ЗА ПЕРИОД СЪС СРЕДНА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ИКОНОМИЧЕСКИ
БЮДЖЕТЕН ОТЧЕТ

РАЗМЕР

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
ВЪНШЕН ПАЗАР

ЗА ПРОДАЖБА

ВИД ПРОДУКЦИЯ

ПРОДАДЕНО

ФАКТ
хил. лв.

ПЛАН

СРЕДНОСРОЧЕН
ПЛАН

ДЕЙСТВИТЕЛЕН
ПЛАН

ДОСТАВКИ

ПРЕДИШЕН
ПЕРИОД

ПРОДАЖ БИ

ПЛАН

МЕСТА НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ЦИФРОВ ОТЧЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ
КАЧЕСТВО

ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ ОТЧЕТИ

ЦЕНА НА ЕДИНИЦА
ПРОДУКЦИЯ

2

КООПЕРИРАНЕ
ВСИЧКО

в – Управление и планиране за период със средна продължителност(период на планиране 1-2 г.)

МСП
ЗА КОРПУСНА МЕБЕЛ
ПРОДАЖБИ
2

m
лв./ m2

ПАРАМЕТРИ

ПРОИЗВОДСТВО

БРОЙ

2

m
лв./ m2

лв./брой

ПАЗАР

- КЛЮЧ КЪМ ПЛАНИРАНЕ И АКТИВНА ТЪРГОВИЯ
- ПЕРСПЕКТИВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА
- РЕАЛИЗАЦИЯ В РАЗЛИЧНИ РАЙОНИ
- ПОСЛЕДНИ ДАННИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА

БРОЙ
лв./брой

m

БРОЙ

2

лв. / m

2

лв./брой

КОРПУСНА МЕБЕЛ

450 х 300 х 600

600 х 600 х 850
1000 х 600 х 850

СИСТЕМА ЗА ОБ РАБ ОТВАНЕ
ПАРАМЕТРИТЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС
ЗА ГОДИШЕН КОНТРОЛ НА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА

КОРПУСНА МЕБЕЛ

КОРПУСНА МЕБЕЛ

ВСИЧКО

КОЛ ИЧЕСТВО

КАЧЕСТВО

ВСИЧКО

КОЛ ИЧЕСТВО

КАЧЕСТВО

РАЗМЕРИ

РАЗМЕРИ

ВСИЧКО

ВИД

ВИД

ВИД

КОЛ ИЧЕСТВО

КОРПУСНА МЕБЕЛ

РАЗМЕРИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
В ПРЕДХОДНИЯТ ПЕРИОД

МЕСТЕН ПАЗАР
РЕАЛИЗАЦИЯ

КАЧЕСТВО

ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯТА

г – Годишен контрол на реализацията на продукцията (период на планиране 1-2 г.)
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МСП
ЗА КОРПУСНА МЕБЕЛ

2

m
лв./ m2

ПАРАМЕТРИ

БРОЙ

БРОЙ

2

m
лв./ m2

лв./брой

лв./брой

КОРПУСНА МЕБЕЛ

450 х 300 х 600

ПАРАМЕТРИ

- ПЕЧЕЛИВШИ С ЛУЧАИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА
- РЕАЛИЗАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И
РЕГИОНАЛНИТЕ ДАННИ
- РЕГИСТРИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА ОПЕРАЦИИТЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДАЖБИ
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БЮДЖЕТ
- ОБЕМ
- ЕДИНИЦИ ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО
- ТЕХНОЛОГИЧЕН ПОТОК
- СКЛАД
- ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА
МЕСТЕН ПАЗАР
- РЕАЛ ИЗАЦИЯ
- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

600 х 600 х 850
1000 х 600 х 850

СИСТЕМА ЗА ОБ РАБ ОТВАНЕ
НА ТЪРГОВСКИТЕ
ОПЕРАЦИИ

НОМЕР НА ОПЕРАЦИЯТА

ВИД

НОМЕР НА ОПЕРАЦИЯТА

ВАРИАНТИ
ДАТА НА ДОСТАВКА

КАЧЕСТВО

КОЛИЧЕСТВО

РАЗМЕРИ

ВИД
НОРМИ

ОПЕРАЦИИ

ПЕРИОД НА ПРОИЗВОДСТВО

КОНТРАГЕНТ
ПОРЪЧКА

ОТЧЕТ ЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЕЧАЛБАТА

ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕРИ
1

... N

1

... N

ИЗПОЛЗВАНЕ
НА РЕСУРСИТЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ПЕЧАЛБА
- БЕЗ АНАЛИЗ
- С АНАЛИЗ НА ВАРИАНТИТЕ
- РАЗЛИКА

лв./m
лв./m2
2
лв./ m

2

д – Анализ на търговските операции
Фигура 2. Модел за планиране, управление и контрол
като цяло ефективността на действие на цялата
система.
Желаните резултати се постигат по-ефективно, когато нужните ресурси и видове дейности
се ръководят като процеси.
Определянето, разбирането и управлението на
системата от взаимосвързани процеси за реали-

зиране на избраните цели спомага за резултатността и ефективността на организацията.
Всички направления за повишаване ефективността на производствената система са взаимосвързани, понякога противоречиви и могат да се
разглеждат само в съвкупност.

THE METHODS FOR RESEARCH ON MANUFACTURE OF FURNITURE
Marina Mladenova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The good management is that, to present on the mediocres people how to work like the capables people.
John Rockefeller
In the present report is research the approach to full study and analysis on the manufactures processes, at
determination on the failings in the organization. This approach indicate the weak places on exist system, which create
problems at work and its management. Except this the use of illustrations visual aids on the logical sequence of
processes and their investigation, creates premises for discovery for reserves inside the organization, improvement of
the effectiveness of use resources and like whole the effectiveness of operation on the whole organization.
The purpose of the report is to be offer methods for effective research, giving an account of the characteristics on
the manufacture on furniture.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ РАБОТНАТА ТОЧНОСТ НА ЩРАЙХМУС С
КОЛОННО НАПРАВЛЯВАНЕ НА РАБОТНАТА МАСА
Васил Власев, Нели Станева
Лесотехнически университет – София
Изследвана е работната точност на щрайхмус с колонно направляване на работната маса от петоперационна дървообработваща машина КП-400. Аналитично са определени грешките, дължащи се на геометричната
неточност на елементите на такъв тип щрайхмус при обработване “без натоварване” на машината. Другите
фактори, оказващи влияние върху работната точност, са установени експериментално при различни режими и
условия на работа. Работната точност е определена чрез обработване на две партиди детайли с дебелини 44 и
41 mm, широчина 100 mm и дължина 1000 mm. Пробните детайли са пропускани на три различни позиции на
работната маса – в двата края и в средата. Установи се, че щрайхмусът съответства на нормален клас на
точност. Колонната конструкция на работната маса оказва влияние върху точността на обработване. Работната
точност в средата на работната маса е по-висока от тази в двата края, както и грешките, дължащи се на податливост на масата са значително по-малки.
Ключови думи: щрайхмус, работна точност, бял бор, дървесина.
Key words: forest thicknessing machine, processing accuracy, Scot pine, wood.

Въведение
Република България е традиционен производител на дървообработващи машини, в това число
и на щрайхмуси. Щрайхмусите с колонно направляване на работната маса са предимно от лек тип.
Те са намерили широко приложение при петоперационните дървообработващи машини. Конструкцията им е много опростена, което определя ниската
им цена. Възможността на някои модели да обработват детайли с малка дължина, поради малкото
разстояние между подаващите валяци, както и цената им ги правят търсени на пазара. Понастоящем
такива машини се използват предимно в малки и
средни предприятия.
Конструкцията на щрайхмусите с колонно водене на работната маса се различава съществено
от тази на машините по-тежък тип. При тях воде-

нето се осъществява от колона 2 разположена в
средата под работната маса 1 и втулка 3, захваната за тялото на машината 4 (фиг.1). Повдигането
се извършва от винт 5, разположен непосредствено до колоната.
Произвежданите у нас щрайхмуси според [2]
трябва да съответствуват на два класа на точност
– нормално изпълнение (клас Н) са отклонения в
размера на обработваемия детайл ±0,25 mm и
прецизно изпълнение (клас П) - с отклонения в
размера ±0,125 mm. За щрайхмуси от по-тежък
тип има изследвания върху работната им точност,
които и на какъв клас на точност отговарят [1, 2].
За щрайхмуси с колонна конструкция на работната маса такива данни не са известни. Фирмите –
производители на такива машини също не предоставят такава информация.

Фиг.1. Схема на работната маса с колонно направляване от щрайхмус

Изследване върху работната точност на щрайхмус с ...

Работната точност на щрайхмусите се определя от множество фактори - от геометричната точност на неговите елементи и на тяхното взаимно
разположение, от податливостта на работната маса и ножовия вал, режима на рязане, нееднородността на дървесината и др. Методика за определянето й е изложена в [1]. Аналитично са определени грешките, дължащи се на геометричната неточност на елементите на машината. Останалата
част от факторите оказващи влияние върху работната точност са установени експериментално при
различни режими и условия на работа.
Грешките при обработване от геометричните
неточности на машината и инструментите и от нееднородността на дървесината се установяват при
обработване “без натоварване” на машината
(натоварване, при което скоростта на подаване или
дебелината на снемания слой са минимални).
Останалата част от факторите, действуващи върху работната точност се проявяват при нормално
натоварване на машината [1].
Експериментално, работната точност се определя по два начина. В първия – се пропускат детайли с широчина равна на дължината на ножовия
вал [2], а във втория се пропускат детайли с малка
широчина на различни места на работната маса
[1]. Вторият начин дава възможност да се установи влиянието на податливостта на работната маса
върху работната точност, тъй като в този случай
натоварването й е несиметрично относно колоната.
Целта на настоящата работа е да се изследва
работната точност на щрайхмус с колонна конст-
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рукция на работната маса.
Метод на работа
Опитите са проведени с щрайхмус от пет операционна дървообработваща машина КП-400, производство на завода за дървообработващи машини – гр.Якоруда със следните технически характеристики:
- дължина и широчина на работната маса –
635/410 mm;
- дължина на ножовия вал –188 m;
- диаметър на рязане – 194 mm;
- честота на въртене на ножовия вал – 73 s-1;
- брой на натоварване – 3;
- мощност на двигателя – 3000 W;
- скорост на подаване – 0,13 m.s-1;
Работната точност на машината е определена опитно чрез обработване на две партиди детайли с дебелини 44 и 41 mm, широчина 100 mm, и
дължина 1000 mm. Пробните детайли са пропуснати през машината на три различни позиции на
работната маса – в двата й края (поз.1 и 3) и в
средата – позиция 2 (фиг.2) и са обработени до
дебелина x=40 mm. Прието е, че дебелината на
снемания слой 4 mm (каквато е максимално допустимата за машината) съответствува на нормалното й натоварване, а дебелината на снемания слой
1 mm съответствува на режим “без натоварване”.
При дебелина на снемания слой 4 mm двигателят
е натоварен приблизително до номиналната му
мощност 3140 W.

Фиг.2. Схема на пропускане на детайлите
След обработването, размерът на детайлите
е измерен в точките А, В, С, D, E и F с микрометър,
с точност 0,01 mm. Дебелината за всяка точка е
измерена на 150 mm от двата края на детайла и в
средата.
С цел установяване влиянието на податливостта върху работната точност, детайлите са пропускани на всяка позиция отделно.

За да се направи по-точна преценка за факторите, оказващи влияние върху точността на обработване е измерено разстоянието в статично положение между работната повърхнина на работната
маса и най-близкия до нея нож в позиции 1, 2 и 3, с
помощта на плоскопаралелни краищни мерки с точност 0,01 mm.
С цел максимално да се намали влиянието
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на геометричната точност върху работната точност,
издаването на опорните ролки над работната повърхнина на работната маса е настроена на
0,05 mm.
Влажността на пробните детайли е 12-15 %,
а дървесният вид – бял бор.
Получените резултати са обработени по метода на вариационната статистика. При всички опити стойността на показателя на точността е по-малка от 0,05%.

Резултати и анализ
Получените рeзултати за работна точност според определената методика са представени в таблица 1.
Измерените разстояния между най-близкия
нож и работната маса в позиции 1, 2 и 3 са съответно 39,89; 39,96 и 39,87 mm. От тях се установява, че сумарната геометрична неточност в мястото на формиране на размера е 0,09 mm, което
според [3] е в рамките на допустимото.

Таблица 1. Резултати от проведените изследвания за работната точност

Дебелина
Статична Точка на
на
Позиция настройк измерван
снемания
е
а, mm
слой, mm
1
A
4
1
39,89
1
B
4
1
C
4
2
39,96
1
D
4
1
E
4
3
39,87
1
F
4
Отклоненията от геометрична точност оказват
влияние върху формирания размер. Това се установява от размерите получени при режим на работа на машината “без натоварване” (дебелина на
снемания слой 1 mm). Те се различават от измерените в статично положение с 0,03-0,04 mm. В
позиция 2 средноаритметичната стойност на размера е най-голяма, така, както е статично измерената.
В режим на натоварено състояние на машината (дебелина на снемания слой 4 mm) се наблюдават две характерни особености за средноаритметичната стойност на размера. Първата е, че тя е
по-голяма в сравнение с големината на размера
при режим на работа “без натоварване” за всички
позиции. Това е особено силно изразено за позиции 1 и 3 в точките А и F. Размерът в тези точки е
по-голям с 0,14 и 0,1 mm. В точките B и Е размерът също е по-голям съответно с 0,05 и 0,07 mm.
Най-малко е увеличението на размера в средата
(позиция 2) - 0,02 –0,03 mm. Втората характерна
особеност, както се вижда от посочените по-горе

x,
mm

σ,
mm

ω,
mm

39,91
40,04
39,92
39,97
39,99
40,02
39,98
40,01
39,9
39,96
39,89
39,99

0,058
0,046
0,057
0,052
0,038
0,033
0,035
0,037
0,059
0,05
0,056
0,048

0,35
0,28
0,34
0,31
0,23
0,2
0,21
0,22
0,35
0,3
0,34
0,29

резултати е, че колкото по-накрая на работната маса е обработен детайлът, толкова средноаритметичната стойност на размера е по-голяма.
Увеличаването на размера при режим на натоварване на машината може да се обясни с податливостта на еластичната система: ножов валработна маса. Като се има в предвид, че грешките
от податливост на ножовия вал са по-малки от 0,020,03 mm [1], може да се допусне, че по-голяма
част от тях се дължат на податливостта на работната маса. С нея може да се обясни и по-големия
средноаритметичен размер на детайлите, обработени в края на работната маса. При обработване в
средата, натисковите сили от ножовия вал и подаващите валяци чрез обработвания детайл се предават към работната маса. В този случай тя е натоварена на натиск симетрично, но по оста на колоната. При обработване на детайлите в края на работната маса, тя е подложена и на момент, при
което податливостта й е по-голяма.
Друга величина, при която се наблюдават определени закономерности, това е полето на раз-
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сейване на размера. То е най-голямо в случаите
на обработване “без натоварване” в позиции 1 и 3
и достига до 0,35 mm. Значително по-малко е в
позиция 2, където достига до 0,23 mm. Във всички
случаи на натоварено състояние на машината полето на разсейване на размера е по-малко. Това
може да се обясни с хлабините във възлите на ножовия вал и работната маса, както и с податливостта им. При по-голямо натоварване хлабините се
обират и разсейването на размера е по-малко, но
за сметка на увеличения средноаритметичен
размер.
Като се има в предвид получените резултати
за всички позиции на обработените детайли, според методика изложена в [2], за изследваната машина е определен нормален клас на точност (клас
Н) с гранични отклонения ±0,25 mm. Не може да
се очаква, че при други режими на работа, работната точност ще бъде намалена значително, тъй
като опитите са проведени приблизително при номинално натоварване на двигателя.
Изводи
На базата на проведените опити могат да се
направят следните по-важни изводи:
1. Щрайхмусът от петоперационна дървообработваща машина КП-400 съответствува на нор-
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мален клас на точност (клас Н) с гранични отклонения ±0,25 mm.
2. Работната точност в средата на работната
маса е по-висока. В този участък полето на разсейване на размера, както и грешките, дължащи
се на податливостта на работната маса са значително по-малки.
3. Колонната конструкция на работната маса
оказва влияние върху точността на обработване. Пониската работна точност при обработване в края
на работната маса се допуска, че се дължи на високата податливост на нейните елементи и възли.
За потвърждаване, както и за точно определяне каква част от грешките на обработване се дължи на
податливостта е необходимо да се проведат допълнително експерименти.
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INVESTIGATIONS ON THE PROCESSING ACCURACY OF FOREST
THICKNESSING MACHINE WITH COLUMN DIRECTIONING OF THE
OPERATIVE TABLE
Vasil Vlasev, Nelly Staneva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The processing accuracy of forest thicknessing machine with column directioning of the operative table from a 5operations woodworking machine KP-400. The errors due to the geometrical accuracy of the elements of such machine
at processing “without loading” are analytical determined. Another factors, that influenced the processing accuracy,
are experimentally established at different regimes and working conditions. The processing accuracy is determined by
processing of 2 batches of details with thickness 44 and 41 mm, width 100 mm and length 1000 mm. The sample
details are passed through 3 different position of the operating table – in the ends and in the middle. It was found out
that the forest thicknessing machine correspond to a normal class of accuracy. The column construction of the operating table has influenced on the processing accuracy. The processing accuracy in the middle of the table is higher than
the accuracy in the ends, as well as the errors due to the table yielding are considerably less.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2005(12)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2005(12)

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛОЧА СЪС СИСТЕМА
“ЕДРОРАЗМЕРЕН КОФРАЖ”
Офелия Лазова
Висше строително училище “Любен Каравелов” - София
Същност на строителна система “Едроразмерен кофраж” (EК). Разход на труд при подови елементи изпълнени със система EК. Относителен разход на труд, трудоемкост и производителност при подови елементи
изпълнени с ЕК. Изменение на относителния разход на труд, трудоемкост и производителност при промяна на
подпорното разстояние. Съставни компоненти на разхода на труд при подови елементи изпълнени със система
ЕК, с дебелина на плочата съответно 14 cm и 16 cm и подпорно разстояние 3,5 m. Получените резултати са
анализирани и са направени изводи.
Ключови думи: система “Едроразмерен кофраж”; разход на труд при подови елементи изпълнени със
система ЕК; относителен разход на труд при подови елементи изпълнени с ЕК; трудоемкост и производителност
при подови елементи изпълнени с ЕК.
Key words: system “Large-dimension formwork”; expense on work at floor elements execution with system LDF;
specific expense on word at floor elements execution with system LDF; the product at floor elements execution with
system LDF.

Увод
“Едроразмерният кофраж” (EК) е строителна
система заемала доскоро съществен дял в строителното производство. Системата ЕК днес се прилага ограничено. Днес се надблюдава използване
на ЕК получени на база “рамкови кофражи” DOKA, NOE, PERI и др. Разходът на труд за извършване на строително-монтажните работи (СМР) е
важен показател. Той е определящ при избор на
кофражна система.
Същност на “Едроразмерния кофраж” (EК)
Хоризонталните конструкции каквито са
плочите, при EК се кофрират с кофражни платна
тип “чекмедже” и тип “маса”. Кофражните платна
за една клетка имат обща дължина по-голяма от
дълбочината на съответното помещение, с размер
необходим за челен кофраж на плочата, работни
пътеки и др. [1, 2, 3].
ЕК-и за плочи са главно два типа: безподпорни – кофражни “чекмеджета” и подпорни – кофражни “маси”. Безподпорните кофражи при полета с голяма широчина се укрепват допълнително с
телескопични стойки, за предотвратяване на недопустими провисвания в кофража, респективно стоманобетонната плоча [1, 2, 3]. Армирането се извършва предимно с армировъчни мрежи, заготвени в специализирани цехове. Те се подават до проектно положение чрез специални траверси [1].
Бетонът е клас В15; В20. Бетонната смес се полага в кофражите с бетонпомпа или с кулов кран и
кофа.
За да се увеличи обращаемостта на кофражите за плочи, прилагат се мероприятия за ускорено втвърдяване на бетона: допълнително подпиране след декофриране; топли бетонни смеси; топловъздушно нагряване; бързовтвърдяващи цименти;

ускоряващи добавки и др.
Местата за допълнително подпиране се определят по изчисление и се отразяват в технологичен проект. При кофриране с “маси” и сравнително по големи полета, подпорите се вмъкват между
масите още при кофриране и остават след
демонтиране. По горната си повърхност плочата
се укрепва чрез замонолитване на стоманени куки,
окачени на стоманени греди. Гредите, през бетона
предават товара на подпори – успоредни на посоката на изваждане на “масите”.
Топлите бетонни смеси се използват едновременно с допълнително подпиране. Загряването
на бетонната смес може да се извърши на строителната площадка чрез паронагрев, в бетоновия
възел чрез загряване на направната вода или
пълнителите, или и двете мероприятия заедно.
Прилагането на топла бетонна смес чрез парозабъркване на строителната площадка е найрационално. Създава се “термосен” режим на отлежаване на бетонна смес в плочата.
Строителството на сгради с ЕК се осъществява с кулови кранове. С тях се извършва монтаж и
демонтаж на кофражните платна и елементи, поддаване на армировка и бетонна смес.
От изложеното става ясно, че СМР за изпълнение на плочи с ЕК са разнообразни, голяма част
се изпълняват на строителния обект и са свързани
с прилагане на висококвалифициран труд и в голям обем.
Разход на труд при изпълнение на подови
елементи със система “Едроразмерен кофраж”
Разходът на труд при изпълнение на плоча с
ЕК съдържа следните компоненти: монтаж и укрепване на кофраж и скеле; изработка и монтаж
на армировка; полагане, уплътняване и грижи за
бетона. Изменението на тези съставни компонен-
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ти с промяна размера на полето е дадено в табл.1.
Определен е разхода на труд при изпълнение с ЕК
на плоча, при примерни елементи с: подпорно разстояние 2 ч 4,5 m (през 50 cm) и конструктивна
височина 14 cm и 16 cm. При определяне относителния разход на труд за СМР са ползвани норми
[4, 5]. Получените резултати за разхода на труд,
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трудоемкост и производителност, за разглежданите примерните елементи са дадени в табл.1.
Приетата сигнатура на елементите в табл.1 означава съответно: Пример: ПП20.14 – “ПП”-подов
елемент, “20”- с дължина 200 cm, “14”- с конструктивна височина на плочата 14 cm.

Табл.1. Разход на труд при изпълнение на подов елемент със система ЕК

Елемент:

Разход на труд, в чч за:
кофр.
армиров.
бетонови
работи работи
работи

Разход на
труд
,чч

Относит.
разход на
труд,чч/m2

Относит.
трудоемк.,
чд/m2

Произв.
m2 / чд

1

2

3

4

5

6

7

8

ПП20.14
ПП25.14
ПП30.14
ПП35.14
ПП40.14
ПП45.14
ПП20.16
ПП25.16
ПП30.16
ПП35.16
ПП40.16
ПП45.16

2.056
2.570
3.084
3.598
4.112
4.626
2.056
2.570
3.084
3.598
4.112
4.626

1.185
2.024
3.419
4.754
6.086
8.151
1.269
2.129
3.544
5.553
6.253
7.226

1.122
1.402
1.683
1.963
2.244
2.524
1.282
1.603
1.923
2.244
2.564
2.885

4.363
5.996
8.186
10.315
12.442
15.301
4.607
6.302
8.551
11.395
12.929
14.737

2.181
2.398
2.729
2.947
3.110
3.400
2.303
2.521
2.850
3.256
3.232
3.275

0.273
0.300
0.341
0.368
0.389
0.425
0.288
0.315
0.356
0.407
0.404
0.409

3.668
3.336
2.931
2.715
2.571
2.353
3.473
3.173
2.807
2.457
2.475
2.443

С увеличаване подпорното разстояние на полето при изпълнена плоча с ЕК, разходът на труд
расте (фиг.1; 2). При увеличаване конструктивната височина на плочата, разходът на труд се увеличава (табл.1).
Относителният разход на труд обикновено се
увеличава при нарастване размерите на полето
(фиг.3), с изключение -при подпорно разстояние
4,5m.
Относителната трудоемкост се увеличава с
нарастване на подпорното разстояние на полето и
конструктивната височина на плочата (фиг.4), с изключение - при подпорно разстояние 4,5 m.

Производителността значително намалява при монолитно изпълнена плоча, когато размерите на полето и дебелината на плочата нарастват (фиг.5) и
тук има изключение при подпорно разстояние 4,5m.
Разходът на труд, в проценти за съставните
СМР при изпълнение на плочи с ЕК, с конструктивна височина 14 cm и 16 cm е даден съответно на
фиг.6; 7. Максимален е процентът за изработка и
монтаж на армировка 46% ч 48%. С увеличаване
дебелината на плочата този процент се увеличава.
На второ място по обем СМР при плоча изпълнена
с ЕК са кофражните работи, те намаляват с увеличаване дебелината на плочата.

Фиг.1. Разход на труд при подов елемент изпълнен с ЕК и дебелина на плочата 14 cm:

1- за кофражни работи; 2- за изработка и монтаж на армировка; 3- за полагане на бетон; 4- разход на труд; 5относителен разход на труд.
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Фиг.2. Разход на труд при подов елемент изпълнен с ЕК и дебелина на плочата 16 cm:
1- за кофражни работи; 2- за изработка и монтаж на армировка; 3- за полагане на бетон;
4- разход на труд; 5- относителен разход на труд.

Фиг.3. Относителен разход на труд при подов елемент изпълнен с ЕК:
1- при плоча с дебелина 14 cm; 2- при плоча с дебелина 16 cm.

Фиг.4. Относителна трудоемкост при подов елемент изпълнен с ЕК:
1- при плоча с дебелина 14 cm; 2- при плоча с дебелина 16 cm.

Фиг.5. Производителност при подов елемент изпълнен с ЕК:

1- при плоча с дебелина 14 cm; 2- при плоча с дебелина 16 cm.

Разход на труд при изпълнение на плоча със ...
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Заключение
• С нарастване размерите на полето (подпорно разстояние и дебелина) нараства относителния
разход на труд при плоча изпълнена с ЕК.

• При изпълнение на плоча с ЕК, разхода на
труд е предимно на обекта.
• Трудоемкостта при изпълнение на плоча с
ЕК, нараства с увеличаване размера на полето и

Фиг.6. Разход на труд при плоча изпълнена с
ЕК, с дебелина 14 cm и подпорно разстояние
3,5 m:

Фиг.7. Разход на труд при плоча изпълнена с
ЕК, с дебелина на плочата 16 cm и подпорно
разстояние 3,5 m:

1-за кофражни работи; 2- за изработка и
монтаж на армировка; 3- за полагане на бетон.

1-за кофражни работи; 2- за изработка и
монтаж на армировка; 3- за полагане на бетон.

конструктивната височина на плочата.
• Производителността намалява с увеличаване на подпорното разстояние и конструктивната височина на плоча изпълнение с ЕК.
• Разходът на труд и трудоемкостта за СМР
при изпълнение на плочи с ЕК е относително понисък в сравнение с МН на строителство [6].
• Бетоновите повърхности на конструктивните елементи, изградени с ЕК са много гладки. Това
намалява разхода на труд за довършителни работи – позволява да се съкратят вътрешните мазилки по стени и тавани.
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ABSTRACT
Essence on system “Large-dimension formwork” (LDF). Expense on work at floor elements execution with system
LDF. The specific expense on work and a product at floor elements execution with system LDF. Alteration on specific
expense on work and a product at in dependence from distance on pillar on plain. Composit components on expense
on work at floor elements execution with system LDF, with thickness respectfully 14 cm and 16 cm and distance on
pillar 3,5 m. To get results us analysis and us done conclusion.
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ABSTRACT
In Bulgarian the processes on restituting forest and forest land ownership to their former owners (restitution) were
finalized. A privatization of activities in the forest sector was conducted, which resulted in separation of control and
production functions. The state forest service was restructured and incorporated into the structures of the Ministry of
Agriculture and Forests. Under these circumstances the state takes the role of the biggest forest owner (74%), followed
by municipalities (16%), private forest owners (9%) and other organizations (1%). Under this forest structure the
processes of decentralization and democratization of the forest sector are of significant importance for the continuation
of the started reforms. The country tests the application of multifunctional forest planning, as a form of including civil
society at local (municipal) level in long-term planning. Issues addressing the future of the Multifunctional Forest
Management Plans (MFMP) in educative, socio-economic legislative, regional and theoretical aspects have bee analyzed. Conclusions and knowledge from the hitherto experience in Multifunctional forest planning (MFP) were derived
that are linked to the role of the procedure in developing and adopting MFMP; prioritization (forest functions); the rate
of particularity in planning; ,the interest and activity of stakeholders; the place and the role of MFMP in other planning
processes in the country, etc.
Key words: multifunctional forest management; multifunctional forest management plan; forest management plan

Introduction
If we disregard arguments about interpretation
of the expression “forest functions” (Suda,M. 2005)
we can assert that forests are multifunctional in their
essence. They perform a number of functions simultaneously (protection, water-guarding, recreation,
purification, etc.), provide a lot of products (timber,
fodder, game, forest fruits, mushrooms, herbs, etc)
and form the environment (landscape, climatic factor, tourist object, etc). By managing, cultivating and
reproducing forests through good forest practices,
foresters prioritize and maintain forest functions,
preserve and reproduce a number of forest products
and services. That’s why forest specialists have always considered good forestry practice as multifunctional. This is true especially in the state centralized
forest management which existed in Bulgaria till 1997.
In the contemporary democratic society characterized by availability of huge open information,
interest and property pluralism (including forest ownership), traditional forestry is not sufficient and cannot meet contemporary requirements of civil society
to achieve balance in the interests towards forest
territories and resources. In contrast to the past,
nowadays people need to take active part in making
decisions about forest management in “their” territories where they live and work. Therefore, modern
multifunctional forest management is management

publicly recognized and based on the understanding
and agreement of the so-called “stakeholders” and/
or “parties concerned”. These stakeholders could be
state representatives, forest and land owners, forest products users, environmental NGOs, representatives of tourist business, hunting, education, nature protection, etc.
Methods
Surveys are made on the changes in the forest
sector in Bulgaria linked to the forest restitution processes, conducted privatization that resulted in separation of control and production functions, as well as
the basic guidelines set in the National Forest Policy
and Strategy (2003). The Bulgarian experience in
applying multifunctional forest planning has been
analyzed as well as the main lessons and conclusions
related to the role of the procedure in this planning,
setting and ranking priorities, the rate of particularity, interest and activity of participants in planning,
behavior of “monopolists”, coordination with other
planning processes and financial provision.
Results and discussion
І. Status and changes in Bulgarian forestry
Bulgaria is situated in South-East Europe. The
average forest cover is 34%. Forest sector has small
share in the gross domestic product –about 3%
(table 1).

* This paper was presented before the SCIENTIFIC SEMINAR on “Multifunctional forest ecosystem management
in Europe” held in Barcelona, Spain, 07-12.09.2005.
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Table 1 GDP of Key Economic Sectors in 2000

Economic sector
Services
Industry
Agriculture
Forestry
Total

Share of the public sector Share of the private sector
%
57.7
52.1
27.8
27.3
14.2
20.4
0.3
0.2
100.0
100.0

Source: Statistical Book of Reference, National Statistical Institute, 2001.

As in most “East-European” countries, important changes have occurred in Bulgarian forest sector in the last 10 years. These are the following
changes:
1. Elaboration and implementation of new normative forest regulation.
Democratization and decentralization processes
regulating the development of forestry on market
principles are stated in the new forest regulation.
New laws have been adopted: “Forest restitution law”
(1997), “Forest Law” (1997), “Hunting and game
protection law” (2000), “Waters law” (1999), “Biodiversity conservation law” (2002), “Protected nature territories law” ( 1995), and others. The whole
subnormative regulation changes alongside the laws.
In this respect, forest sector is managed by National
Forest Board (NFB) at the Ministry of Agriculture and
Forests (MoAF) and by 16 Regional Forest Boards.
On local level state forest enterprises and game breeding stations took on the management of forest territories and resources. These units exercise control on
the whole activity in state and non-state forests, i.e.
they pursue national forest policy. The country legislation is dynamically changing and therefore does not
always lead to full harmonization of forest normative regulation with other industries. (V. Stiptzov,
2004, 2005). Traditions and mechanisms to involve
the public in making strategic and management decisions aimed at implementing multifunctional management principles are still missing in our country.
2. Restitution of forest ownership and ownership of lands from the forest fund.
There have never been big forest owners in
Bulgaria. Most owners possessed below 10 ha. From
1947 (nationalization of forests) to 1997 forest sector was managed in the conditions and on the principles of centralized planned economy. This long period wiped out the traditions in non-state forest management. Ex-forest owners have died, there are many
inheritors from different generations and this leads
to further fragmentation of property. Hence, the lack
of interest and estrangement towards forests on the
part of many restituted owners.

Table 2 Forest Ownership

Until 1947

At 2004

State 27 %

State 73 %

Municipal 55 %

Municipal 16%

Private 17 %

Private 10 %

Others 1 %

Others 1 %

Total 100

Total 100

The latter is due to a number of gaps and mistakes in the reforms conducted in forest sector, such
as: insufficient information, inconsistent forest policy
in acquainting non-state forest owners with modern
management principles, creating bureaucratic obstacles for private forest owners to manage and use
their forests, subjectivism and corruption of state
officials in charge.
The problems with municipal forest ownership
are similar. Most of the municipalities have small forest territories. They consider it more effective to
concede forest management to the state forest units.
In some cases no activities are conducted in these
forests. Other municipalities, which have considerable forest area, have formed their own units at the
municipalities to manage and use their forests. However, the officials in these municipal units don’t have
the same rights as state forest officials. For each
activity in municipal forests, municipal officials are
forced to go through long and clumsy way of activity
coordination.
3. Conducted privatization and distribution of
control and production functions in forest sector.
Until the adoption of the new Forest Law (1997),
forest state enterprises were those who managed
forests by implementing control as well as production forest activities. After adoption of “Forest Law”,
functions were split: the state took on implementation of control activities, and production functions
were conferred to state production-trade associations. The bigger part of these forest-trade associations were privatized, but very few work effectively
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in forest sector. The rest of the state associations
gradually went bankrupt, declared in insolvency and
liquidated. Hundreds of private forest firms emerged
and replaced the privatized forest associations, and
took on almost all forest production activities. A system was introduced to render the activities through
tender, competition and negotiations with a potential implementer. The state conducts tenders, competitions and negotiations with implementers who are
an important side in the process of implementing
multifunctional forest management. Unfortunately,
the firms implementing forest activities still do not
perceive their role in the processes of forest and forest resources management and use, on one hand,
and their role of important participant in the public
life of forest communities – employer and taxpayer,
on the other hand. Therefore, their involvement as
stakeholders in implementation of modern multifunctional forest management is not motivated, and respectively inconsistent.
4. National forest policy and strategy
Guidelines for development of forest policy in
Bulgaria are presented in “National Forest Policy and
Strategy” (2003).
National Forest Policy and Strategy (NFPS) is
based on a number of world-recognized principles
adopted by FAO, IPF/IFF and MCPFE. The over-riding
principles are: wide participation of stakeholders,
cross-sectorial approach, and conformity with the
national legislation, integration with the National Plan
for Economic Development, agreement with international engagements, initiatives and conventions related to forests, partnership in implementation and
increasing public awareness.
These principles are encapsulated in the vision
about forest sector development:
“Bulgarian forest is a national asset. The resources of forest ecosystems retain their ecological, social and economic functions for improving
the quality of people’s life. Forests are professionally managed in a stable forest sector with broad
public support, mutual respect and integration of
the interests of all stakeholders.”
The main goals of NFPS are:
• Sustainable development of an economically
viable forest sector through multifunctional forest
management in market economy conditions.
• The goals and means for sustainable development of forest sector to be complied with international criteria.
• To provide for national and international financial recourses and to support the development of
the sector.

Unfortunately the NFPS document is not approved by Bulgarian Parliament yet.
II. An attempt to implement the concept of
multifunctional forest management.
In terms of the conditions described above, forest policy in implementing the modern concept for
multifunctional forest management requires that:
А. Forest owners, managers and users should
have responsibilities and obligations.
B. Management approaches and instruments
should be found.
On point А. Currently in Bulgaria 74 % of forest area belongs to the state, 16% - to municipalities, 9% - to private owners and 1% belongs to
other non-state owners (table 1). Therefore, the state
has the biggest responsibility for implementation of
modern multifunctional management; municipalities
come second. This is responsibility and obligation to
inform society about forest status and how to manage forests; also, how forests will be managed in
future – to respect regional peculiarities, to balance
local interests with national interests and international
agreements.
On point B. Regarding management approaches
and tools for implementation of multifunctional management concept - they are provided by MULTIFUNCTIONAL FOREST PLANNING (MFP). MFP is participatory, medium-term, regional forest planning. Unlike traditional forestry management planning (not
understandable for the public because of its specialized terminology), MFP is conducted with the active
participation of the public. In the process of MFP,
the so-called MFMPs (Multifunctional forest management plan, i.e. Forest development plan) are “produced “for a certain territory (most often that is an
administrative unit – municipality, state forest enterprise, etc.).
The tasks, which should be stated and performed
with MFP and the elaboration of Forest development
plan, are:
• To define multifunctional forest management
and popularize it among society;
• To involve broad public in the tasks, responsibilities and problems of sustainable forest ecosystems
management;
• To define publicly the long-term principles,
frame conditions and long-term objectives of forest
management;
• To identify various public interests towards
forests in a given region and the potential conflicts
between them;
• To discuss the conflicts and solve them with
consensus and within the legal regulation;
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• To provide favourable working environment
for the interested institutions, and on first place, for
the forest units;
On one hand, multifunctional forest management plans come as a procedure in which all stakeholders participate, on the other hand, they are a
result of the combination of forest capacities and
wishes, perceptions, needs of one or more forest
products, functions and services at a certain stage
of society development.
Collaborative work between Swiss and Bulgarian (within BSFP) specialists gave the initial impetus
to multifunctional planning in Bulgaria. Based mainly
on Swiss experience and partly on German experience, in 1998-1999 the first Multifunctional forest
management plan was elaborated for the Educational
forest unit (Petrohan, Barzia) of Forestry University.
Later, in the period 2001-2004, multifunctional forest management plans were elaborated for state forest enterprise Ribaritza and state game breeding station Rakitovo. Now, 7 years after the pilot project,
10 more MFMPs are in process of elaboration. So,
Multifunctional forest planning covers 11 municipalities (10 state forest enterprises and 5 state game
breeding stations), which is about 7% of the total
forest area in the country. On one hand, MFMP is a
procedure in which all stakeholders participate to
achieve consensus on the principles and framework
of forest management; on the other hand, it is a result of the combination of forest capacities and
wishes, perceptions, needs of one or more forest
products, functions and services at a certain stage
of society development.
Analyzing the experience gained so far, we can
identify the following groups of questions about
MFMP:
1. Educational – Foresters from different hierarchy levels in forest management lack sufficient
knowledge about the essence and significance of
MFP and MFMP. Although in 1999 the subjects “Multifunctional forestry” and “Forest Policy” were introduced in the curriculum of PhD students in The University of Forestry, Sofia, the results of this education will be visible much later. Therefore, it is necessary to publish materials about the role and place of
MFP, and about the essence and significance of
MFMP. Also, regular training courses on MFP should
be organized for foresters and stakeholders. It could
become regular practice and cannot be implemented
without the participation of NFB as a state control
body which manages directly ѕ of the forest fund in
the country.
2. Social-economic – These are issues of Bulgaria overall development and enhancement of life
standard. The latter is important because forest func-
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tions and social significance in poor countries are
related to the important functions for survival rather
than to functions for life standard improvement, as
it is in highly developed countries.
3. Legislative – In order to become common
practice, multifunctional forest planning should be
legalized and should find its legal form. Unfortunately,
MFP is still not regulated in the forest normative regulation; this ignores efforts for elaboration of MFMPs
and makes their implementation ineffective. It’s difficult for innovations to take place in forest system,
for example, introduction of quality management
systems (Stiptzov, 2005), implementation of multifunctional forest planning, bridging Forest Law with
the other state laws (V. Stiptzov, 2005). Actually,
the inactivity of forest administration is the reason
for stopping the processes of forest certification in
Bulgaria, which directly corresponds to the tasks and
working methods in the procedures for elaboration
of multifunctional forest management plans.
4. Regional – The uneven economic and demographic development of separate regions in Bulgaria
creates immensely diversified situations and attitude
towards forest as a nature resource. On the other
hand is the lack of traditions (after 50 years of centralized management) in effective regional self-governance. Although the state broadly proclaims policy
for relatively financial independence of municipalities, it continues to use instruments for centralized
allocation of budget and municipalities continue to
be financially dependent. In these conditions it is extremely difficult to elaborate a model, scheme for
procedures in motivation, preparation and implementation of MFMP.
5.Theoretical – While the issues related to modern forest management concepts, including multifunctional management are topics of numerous publications and fora and can be considered relatively clarified, the issue about implementation and monitoring
of elaborated MFMPs is only partially clarified.
ІІІ. Basic lessons learned from experience in
Bulgaria:
The status and development of MFP processes
(directly related to processes of democratization and
decentralization of forest sector), as well as lessons
learned in the elaboration and implementation of
MFMPs in Bulgaria are topics of numerous publications in the last years - Stiptzov V., A. Ivanov, 2001;
Bogdanov, V. Stiptzov, 2003; Stiptzov, Christoph
Duerr, 2003; Stiptzov, V. Chistoph Durr, 2002; V.
Stiptzov, Ch., Durr, 2005; K.Bogdanov, V.Stiptzov
2005; K. Bogdanov, V. Stiptzov, 2005; I.Paligorov,
V. Stiptzov, I. Miashkov, 2005.
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Main conclusions on the base of experience
gained on MFP in Bulgaria:
1. Role of the procedure for MFMP elaboration.
As mentioned above, MFMP is a result of open,
public, collaborative work of the so-called “Stakeholders”. At the meetings stakeholders exchange
opinions and ideas, learn much more about traditional
rules, activities and forest management, about forest potential and ways to manage them sustainably.
Thus the procedure for MFMP elaboration acquires
huge significance. On one hand, the procedure builds
trust between participants, confidence that something “depends” on or “is defined” by their opinion (in
this case – forest management); on the other hand,
political trust is created towards institutions, either
state or municipal. The latter is related to the commitment of institutions to amend forest policy hitherto (sometimes another type of policy) by using the
issues and proposals submitted by individuals,
stakeholders or the whole civil society!
Therefore, one of the most important sides in
this planning is passing of MFMP through different
procedures. In 2-3 of the pilot regions we had to conduct a few workshops on a certain level of the plan
elaboration. The series of circumstances described
above and accompanying social economic and political life in Bulgaria, sometimes do not lead to achievement of results from “first try”. To have success in
such cases we need to discuss one topic or stage
several times.
Media presentation of MFMP as a procedure
(the elaboration procedure itself – each step) is extremely important for its success. Communication
of MFMP’s objectives, tasks and decisions to the
broad public is much more important part of this planning than the elevated writing style and high level of
elaboration of MFMP materials.
Therefore, during preparation of MFMP we
should ensure involvement and participation of stakeholders in the planning process. Preliminary preparation of workshops is very important, i.e. correct
analysis of participants, insurance of open informative access to discussions, decisions and achievements of each workshop – all this involves the public
in the planning, and makes decisions more acceptable to everyone.
2. Prioritization (to prioritize functions)
Our experience in this area made us aware that
few participants in the planning process have the
experience and skills to prioritize forest functions,
especially in long-term period. Most of the participants are stakeholders/or parties concerned and the
most important forest function for them is solution
of a “problem” which concerns only them or their

organization. This requires involvement of independent external specialists (consultants, moderators)
after the presentation of problems; they will facilitate the process “above the level of concrete problems”. Functional division of the territory under planning is the easiest way to do it. The existing functional planning in Forestry Management Plan (FMP)
could be very useful if MFP is explained and/or supplemented.
The negative sides of this element in multifunctional forest planning are: 1. Extreme “ecologization”
– when NGOs predominate in the planning process,
since their only interest is no activity in forests and
everything to be “conserved”; 2) Giving dominance
to production functions, under the pretext of necessity to harvest the needed timber quantities - timber
for forest sector to sell and financially support itself,
firewood for the local population, timber for construction; 3) Excessive exploitation of some useful
forest functions – exploitation not complied with forest capacities, for example, fast and sporadic tourist
development and construction of large-scale infrastructure to serve tourism. In this case, forest landscapes serve only as a background to attract tourists, but the income from tourist activity is not used
for forest development.
Prioritization of functions should be combined
with the opportunity to establish larger areas, so that
the functions specified could be implemented without underestimating the ecosystem approach and with
respect for the role, place and significance of all resources. Hence the immense importance of a reasonable, patient and tolerant behavior of local specialist-foresters, since they have much broader view
on forests and can ward off extreme statements.
3. How detailed the planning should be
For the present, no preliminary framework is
set about how detailed the planning should be. We
can definitely say that both extremes are not a good
solution for planning. One extreme is to use “generalized” indices and “significant” decisions, because
it makes the participants in planning feel that everything has been previously decided and now it is repeated in familiar clichйs, a “consecutive planning”
that will lead to no results. The other extreme is to
use too many details, because it leads to the situation: “can’t see the forest because of the trees”. Too
detailed, too many and too “significant” (only for the
stakeholder) demands could hinder identification of
the basic and important demands of the region towards forest territories and resources. Therefore,
how detailed the elaboration of MFMP should be,
depends to a big extent on the conflicts of interests
that should be solved. More detailed elaboration is
required when the problems and conflicts are socially
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significant. In this case, we could even do further
research and ask for experts’ statement, etc. Here,
an important planning element is the objective identification of the social significance of different demands towards forests. Democratic way of decision
making requires that we take into account not only
the different social value of demands according to
participants, but also the possibility of distortion –
some participants could distort social value either
because they are more powerful or more persistent
and noisier in the planning process. Planning leaders
have the main responsibility and should not allow such
mistakes.
Texts and appendixes in the final version of
MFMP should be cleared of all unnecessary details.
The Plan should be readable and understandable for
the broad public. The public should be able to understand the general decisions, tasks, principles, as well
as the detailed identification of territorial objects,
activities and the conditions under which they could
be implemented.
4. Participants’ interest and activity during the
whole process
From the participatory planning theory we know
that it starts with big enthusiasm and many speakers, but considerably less number of experts terminates it. It is desirable to maintain high level of activity of participants during the whole process, but difficult to do. Because of the long “closed” period (during socialism and the slow process of democratic
changes) a lot of unsolved problems have accumulated over the decades and participants bring them
up at the first meetings. The various interested parties in planning start to blame each other for the existing problems and raise the question why they are
not solved. That’s why there should be a “pause”
after the first meetings, so that participants can “get
accustomed to” each other’s opinion, and the planning leaders can prepare a vision about forest development by taking into account the presented demands
and priorities. Later in the discussion process some
stakeholders become less active, don’t make proposals or stop coming to workshops. It could be due to
many reasons – institutional or subjective. We should
not insist that an organization needs to participate in
planning at all costs. From logistic point of view it’s
enough to inform regularly the respective organization and invite it to meetings. After termination of
planning, the organization has no grounds to obstruct
it. However, we should say explicitly that every
stakeholder has the right to express his visions, demands and assert them at any time of the planning
process.
The criterion for participation in meetings should
not be only the number of attendances, but also their
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commitment, voiced interests, dialogue, etc. It is
important but not obligatory to maintain permanent
interest towards the plan. It’s much more important
for stakeholders to present rational proposals and
solutions of problems, no matter at what stage of
the plan elaboration they are submitted.
5. Behavior of the “monopolists”
It is important to invite organizations and departments directly related to forest territory and use
of forest resources to take part in the elaboration of
MFMP. Most often these organizations are still state
units and their behavior is “monopolistic”. In these
meetings they impose their own visions and perceptions and base them on their own departmental normative regulation. Sometimes during the elaboration
of the plan a good contact and understanding are
established, but in most cases this is achieved after
long and exhausting disputes about the role and place
of the respective organization in making policy decisions about forest management. Monopolists are not
motivated to have dialogue and even less motivated
to make concessions. Therefore, planning leaders
should elegantly focus the social pressure on them.
Publications and media broadcasts could be very useful in this respect; also NGO’s activities; involvement
of key, regional officials and personalities, such as
municipal mayors, members of Parliament, priests
(bishops, abbots, etc), as well as socially respected
personalities ( authors, poets, sculptors, historians,
etc.).
Monopolists often hide behind the legal regulations and don’t want to “ruin the status quo”. Consequently, MFP will be very successful if “monopolists”
are involved in the elaboration and adoption of MFMP
in the regional and/or national normative base.
However, we should not think that MFMP
can change all existing rules. This will turn MFMP
into monopolistic way of thinking and hence of planning, which contradicts its tasks.
6. Coordination with other strategies and plans
MFMP refers to planning of territories, objects
and activities administered by different departments
and levels. That’s why MFMP obligatorily includes
coordination with all available plans and plans under
preparation, concepts and strategies for the given
region. First of all, MFMP should be bound to Forestry Management Plan (FMP) for a given territory.
This could be done as a special procedure by taking
into account MFMP’s requirements during the elaboration of FMP. On the other hand, during the elaboration of MFMP when FMP is ready and functioning,
we can make references to MFP; through additionally elaborated documents we can ask for supplements and/or to stop, delay or postpone forest events
and activities if they are in contradiction with the
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demands of civil society. Also, MFMP should be bound
and subordinate to “Strategy for regional development” of the respective District and to “Plan for regional development” of the Municipality. These plans
should be available during the procedure of MFMP
elaboration; they give key words for the elaboration
of forest management principles and framework in
conformity with MFMP. According to the concrete
conditions, we should take into account the available plans for management of various protected territories which are within the scope of MFMP, as well
as some available infrastructure projects financed by
external funds. Harmonization of separate plans
should be done by the planning leaders. This does not
rule out giving grounded proposals for a change of
the available plans and strategies. In this respect,
elaboration of MFMP can have monitoring functions
upon the already prepared plans and strategies, as
well as vice versa.
7. Great variety of decisions
Bulgaria has a great variety of nature conditions and uneven economic development of regions.
Therefore, it is difficult to make general decisions
that could be valid for each separate region.
On the other hand, during the elaboration of
MFMP there is comparatively big freedom for proposals and decision making. The planning period,
which lasts about 2 years, gives opportunity to discuss the proposals repeatedly and at different levels. Broad participation of stakeholders ensures that
a certain proposal is formulated correctly, according
to law and satisfies the bigger part of participants,
while the rest accept it with little reservations. In
most cases, the decisions included in MFMP are
based on many ideas and demands of the stakeholders; thus the final formulation is an expression of local creativity, knowledge and big variety of decisions.
“Local spirit”, traditions and customs should be intertwined in MFMP. This draws the plan closer to
the local population, popularizes it, and commits civil
society to it.
8. Rate of financial insurance (finances for
elaboration and implementation)
The elaboration of MFMP should be financially
ensured. So far multifunctional forest planning has
been financed mainly by BSFP, self-financed by municipalities, supported by state forest units, etc. This
situation will change soon. Therefore, it is necessary
to know the type and size of elaboration expenditures.
The basic expenditures on the elaboration of
plans are mainly for GIS and thematic maps. Expenditures for stationery materials are relatively small
and covered by the forest units. Due to the unsettled
legal status of MFMP, a big account chart in the ex-

penditures on MFMP elaboration is the costs on participants’ accommodation, transport, food. The estimated (though roughly) expenditures - depending on
the complexity and detailed presentation of the plan
- are between 5 and 10% of the costs for the traditional FMP. This shows that the insurance of social
consensus and “social peace and understanding” costs
10-15 times less than the collection of forest data
and planning of forest activities. It is clear that without social agreement and support (ensured most easily
through MFMP’s procedures) the data and especially
the activities planned in FMP could be seriously attacked by the public opinion and some of them could
remain unimplemented.
The units of state forest service, which initiate
and perform planning, will bear the bigger part of
costs. Participation of stakeholders will be at the
expenses of the organizations. In Bulgaria it is hard
to understand that each interested party should bear
the costs for its participation in deciding and asserting their demands and pretences towards forests.
Municipalities, on whose territories the planning is
performed, also have opportunity to finance partially
MFMP. There are already three pilot municipalities
which have allotted funds to start MFMP on their
own. In this respect, a good example is the fact that
in all pilot municipalities with MFMP, the proceedings of the Working groups are held free of charge in
the municipal buildings. The active and unpaid participation of municipal units in this planning (the units:
“Cadastre of populated places”, “Land commission”,
“Ecology”, “Education”, etc.) financially relieves the
process and ensures its transparency, popularization
and success.
9. Control on planning sustainability
The short experience in MFMP elaboration does
not give a lot of opportunities for assessment of
MFMP sustainability.
For the present the biggest weakness of MFMP
is its unregulated place in forest normative regulation and special territory law. The procedure on adoption and introduction is not clarified.
On the other hand, the regional institutions –
District boards, municipalities, RFB, RIEW (Regional
inspection on environment and water), etc. and some
national institutions – MoAF-NFB, NGO, etc – claim
that they accept the procedure and MFMP decisions
as public and democratic, which is a precondition for
their legalization. The current legislation allows the
following procedures to be used: approval by municipal councils and endorsement by municipal mayors.
This procedure ensures to some extent the
sustainability of the plan; participatory principle in
elaboration of the plan by Leading and Working groups
is also an insurance for sustainability. The approach
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in MFMP elaboration gives solutions which are less
changeable and less subject to political, departmental and staff changes. The procedure on monitoring
and reactivation of the plan allows indispensable
changes to take place in the order of its elaboration
and adoption, which ensures the sustainability of
decisions. The decisions are not related to strict observance of defined terms and financial commitment,
but rather to finding investors, donors, entrepreneurs,
etc. needed for implementation of MFMP operative
projects and the required documents. Regular monitoring is also a prerequisite for MFMP sustainability.
Conclusions
A lot of structural changes are typical for Bulgaria, as for most East- european countries. Forestry is not an exception. Although it doesn’t have
big share in gross domestic product, it reflects on
the condition and future of 1/3 of the country territory, and therefore directly or indirectly affects all
citizens. There are clear signals that civil society identifies itself as “interested party” in the implementation of forest activities. May be this comes up as a
counterbalance to the fact that the biggest forest
owner is the state which should also be subject to
civil control while planning or implementing forest
activities.
Multifunctional forest planning, as well as introduction of forest certification; systems for quality management, environment, occupational health
and safety conditions in forests are requirements
related to European norms and criteria for forest,
forest territory and resources management. Naturally, they should be priority for Bulgarian forest sector, as well. In this respect, MFMP - whose basic line
is solution of forest problems with consensus and
participation of all stakeholders and parties concerned
- is an important contemporary element for introduction of bigger transparency in forest management.
Вased on our short experience we can say that
the planning process grounded on participatory
method has been successfully implemented in our
country. We can notice increasing trust towards organs and organizations participating in multifunctional
forest planning and mainly towards those in charge
of forest management. The state is the biggest forest owner and it is responsible for the status of forest territories and resources, therefore it benefits
most but also has the responsibility for implementation of multifunctional forest management concept.
Hence, successes and failures of MFP are part of
the future image of Bulgarian forestry.
Public participation in multifunctional forest planning faces the following basic problems: 1) In the
discussions there should be representatives not only
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of the extreme interests but also representatives of
all, almost all or maximum number of “stakeholders”,
“parties concerned” and “authorized parties”. 2) It’s
normal for the process to go through different success, often with decreasing public participation and
satisfaction. 3) A lot of processes are institutionalized and that’s why they are not approved or influenced by participants. Here, it is very important to
search for diversity of forms, but there are also objective things – geographic regions, preliminary interrelations, ways of dealing with people should be
diversified and changing. 4) It is almost obligatory to
conduct training on capacity enhancement. 5) All
activities in the Project phase of MFMP elaboration
are more effective if there are available appropriate
maps of the given territory. It is more convenient to
work with Geographic Information System for the
region, in appropriate software format.
Gradually, through the process of MFMP elaboration, foresters turn from regulators of the relationship forest-society into facilitators of this relation.
At the same time civil society turns from observer
of processes into active participator in planning forest, forest territories and resources management
activities. The process of planning forest activities
gives opportunity to all “stakeholders”, “parties concerned” and “authorized parties” to find their place
in the chain “ecology – nature – forest – timber and
timber resources – production and consumption –
management of processes and wastes.”
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100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ДСН ЮРДАН ДУХОВНИКОВ
Иван Михов
Лесотехнически университет - София
На 27.10.2004 год. се навършват 100 години
от рождението на един от най-изтъкнатите представители на лесотехническата наука и образование –
проф. дсн Юрдан Духовников. Определено може да
се каже, той е един от първостроителите, отдал над
50 години за развитието на горско-таксационната
наука, за рационализацията и интензификацията на
горското стопанство в България и внедряването на
постиженията на техническия прогрес в областта на
лесотехниката. Настоящото тържествено Общо събрание на университета е добър повод да се върнем
назад във времето и да припомним неговите научни
приноси, намерили широко приложение в практиката, които все още не са изгубили своята актуалност
и представляват много добра основа за по-нататъшно усъвършенстване на методите за таксиране на
горите и методиката на научните изследвания.
Професор Духовников е роден на 27.10.1904 г.
в гр. Трявна. Основно образование получава в родния
си град и гр. Дряново, а гимназиално – в учителския
институт в гр. Плевен през 1923 г. След това учителства в продължение на 5 години. През 1931 год.
Става студент по лесовъдство в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет, който завършва през 1935 г. с отличен успех.
Трудовата му лесовъдска и научна дейност започва непосредствено след завършване на висшето
образование в Службата по горско опитно дело, която прераства в днешния Институт за гората към БАН.
Там работи до 1946 г., когато след конкурс постъпва на работа като доцент по горска таксация в ново
открития лесовъден факултет на създаденият
Държавен университет в гр. Пловдив. През 1948 г.,
той продължава работата си като доцент в
Лесотехническия факултет на откритата с Указ на
Народното събрание №1375/30.09.1948 г.
Селскостопанска академия, както и в по-късно обособения като самостоятелно висше учебно заведение Висш лесотехнически институт (1953 г.). През
1952 г. е избран за професор по Горска таксация и
като такъв работи до пенсионирането си през 1978
г. През цялото това време като хабилитиран преподавател многократно е избиран за член на академичния съвет на Института. Бил е ръководител на катедра Лесоустройство с горска таксация в продължение
на два мандата за периода 1964-1974 г. и заместник ректор по научно-изследователската работа от
1966 до 1968 г.
Като член на ръководните органи на института
и като ръководител на катедра и заместник ректор,
той проявява висока активност, коректност,
дисциплинираност, инициативност и убедителност при
отстояване на собствените си позиции. С неговото
име като заместник ректор е свързана работата по

организацията и създаването на Научно-изследователския сектор и провеждането на големи комплексни научни разработки, някои от които приключват с
национални и международни форуми и съвещания.
Най-ярък пример в това отношение е разработката
по повишаване на производителността на иглолистните гори, завършила с международен симпозиум
на Юндола през 1970 гд.
Професор Юрдан Духовников е широко известен научен работник не само у нас, но и чужбина. В
конфиденциален разговор през 1983 г., немският професор Венк постави неговото име в първата десетка
на учените в областта на горската таксация в Европа,
наред с известните имена на Видеман, Шванак,
Герхардт, Шифел и др. Голямо влияние върху неговото израстване оказва едногодишната му специализация в Германия. Като ерудиран и опитен
преподавател, през 1942 г. той е поканен да организира висшето лесовъдско образование в Албания и
Корейската демократична република, където престоява общо около 18 месеца.
Научната и учебно-преподавателска дейност на
проф. Духовников е пример за изключителна целенасоченост и всеотдайност. В основата на неговата
жизнена философия като научен работник и преподавател е сентенцията “Не е особено важно какви
титли, степени и звания ще получи дадена личност.
Важно е какво оставя след себе си”. И наистина, сега когато наново оценяваме неговото научно
наследство, виждаме, че то напълно съответства на
казаното. Написаното от него под формата на самостоятелни научни трудове, книги, нормативно-справочна литература и сборници, продължава да се ползва вече близо 20 години след смъртта му и ще продължава да се използва, както при таксационното проучване и инвентаризацията на горите, така и при тяхното стопанисване и ползване.
Научната дейност на проф. Духовников обхваща над 70 броя научни трудове и научно-приложни
разработки, между които се открояват книгите:
“Морфологична класификация на дървостоите – основа за повишаване на производителността на горите” (1966); “Растеж и производителност на гората”
(1971); “Повишаване на производителността на иглолистните гори” (1972, съставител в съавторство с
проф. Ал. Илиев) и “Динамичното таксиране на дървостоите – основа за организиране на ефективно горско стопанство” (1988). Научните му приноси са твърде оригинални и с определено висока научна и практическа стойност. Цялостната работа на проф. Духовников е подчинена на нуждите на горскостопанската наука и практика и е насочена в три основни
направления.
Първото направление е свързано с разработва-
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нето на таксационната нормативно–справочна база
на горското стопанство и усъвършенстването на методите за таксиране на горите и лесосечния фонд.
То заема над 40% от научната му продукция. Тези
проблеми го занимават още от първите години на
научната му кариера и задържат неговото внимание
в продължение на повече от 30 години. Това е изцяло
оправдано, тъй като лесоустройството в България
през това време става все по-интензивно, а не разполага с необходимия таксаторски инструментариум.
Изискванията в това направление стават особено големи в периода след Втората световна война, когато
горското ведомство си поставя за задача да приведе
в известност състоянието на дървесните горски
ресурси, като в кратко време бъдат устроени всички
гори и земи от горският ни фонд.
Важен момент във връзка с лесоустройствените работи се явява въпросът за изготвяне на наши
обемни таблици за най-важните дървесни видове. За
нуждите на проектирането безусловно необходими
са и сортиментните таблици, каквито по това време
не само у нас, но и в чужбина не съществуват. Тези
задачи заемат централно място в научно – изследователската работа на проф. Духовников. Авторът започва проучвания върху стъблената пълнодървесност
на белия бор, смърча, елата, дъба и бука – необходима основа за съставяне на обемни и сортиментни
таблици.
В сътрудничество и съавторство с Георги Сираков се разработват и през 1951 г. се публикуват
обемни, а през 1952 г. и сортиментни таблици за
най-важните наши дървесни видове. Събирането на
допълнителният материал за съставяне на сбегови и
сортиментни таблици, самото им разработване и въвеждането на сортиментирането на дървостоите е
дело преди всичко на проф. Духовников.
Многобройни са публикациите на проф. Духовников, свързани с разработване на теоретичните и
практическите основи на кубирането и сортиментирането на дървостоите. Най-важните от тях са събрани и издадени като наръчници и ръководства за
таксиране на горите. Това са: “Обемни таблици и
таблици за производителността на насажденията”,
С.,1951 г., в съавторство с Г. Сираков; “Наръчник на
таксатора”, С.,1955 г., в съавторство със С. Недялков,
Б. Кулев и Т. Трифонов; “Практическо ръководство
за таксиране на лесосечния фонд”, С.,1956 г., в съавторство с Ал. Илиев и С. Недялков.
Трябва да се изтъкне, че разработените обемни и сортиментни таблици, издадени в “Наръчник на
таксатора” през 1955 г., дълго време се използват в
практическата работа при кубиране на горите и таксиране на лесосечния фонд. По-късно, пак под неговото научно и методично ръководство се провеждат
допълнителни изследвания за повишаване на точността на публикуваните таблици. Въз основа на събраните допълнително опитни данни, се уточнява относителният дял на строителната дължина. Като
резултат, в съавторство със С. Недялков, Кр.
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Кръстанов и А. Матеев, се извършват необходимите
корекции в прилаганите разредни обемно-сортиментни таблици и в този си вид те се прилагат в нашата
лесоустройствена и лесовъдска практика.
Въпросите за повишаване на производителността на горските насаждения са второто направление
в научно-изследователската работа на проф.
Духовников. Решаването на тези въпроси се търси
преди всичко на базата на оптимизиране на състава
на дървостоите чрез достигане на най-пълно съответствие между възможностите на горските месторастения и биологичните особености и екологическите изисквания на дървесните видове. За целта са проведени редица комплексни проучвания, при които
проф. Юрдан Духовников води горско-таксационните изследвания. По-важни от тях са: изследванията
за подобряване на дървопроизводството на заливните земи по Дунавското поречие (Г. Сираков, А.
Биолчев, П. Чернаев, Н. Пенев, Юрдан Духовников,
Ю. Цонев, 1946); Баташкия държавен горски комплекс (Г. Сираков, Н. Пенев, Юрдан Духовников, 1947);
гората Лонгоза (1951); проучванията върху липовите
насаждения (Юрдан Духовников, А. Матеев, Б.
Минчев, 1953); проучване на растежа и производителността на тополовите култури у нас (Духовников,
Илиев, Пеев, 1961, 1963); проучване на иглолистните култури в Странджа (Духовников, Илиев, Донов,
Кънев, 1964); растеж и производителност на двуетажните борово – смърчови насаждения (Духовников,
Илиев, Флоров, Донов, 1966); растеж и производителност на горските култури (Духовников, Илиев,
1977).
Въпросите, свързани с растежа и производителността на горските насаждения системно и широко
са изложени в книгата му “Растеж и производителност на гората”, С., Земиздат, 1971г. Това е първата книга у нас по тези въпроси. В нея авторът е обобщил повечето от резултатите от своите дългогодишни оригинални проучвания. За първи път у нас се поставят и основите за проучване на растежа и производителността по пътя на краткосрочни аналитични изследвания на дървостоите.
Особен принос от методично и практическо значение в това научно направление представляват проучванията на проф. Духовников за влиянието на растежния простор върху производителността на горските насаждения, както и върху оптималната кръгова площ, като основа на дървопроизводството. Под
негово ръководство през 1980-1982 година са разработени и внедрени в практиката таблици за оптималната кръгова площ за белия бор и смърча, а покъсно (1986) в съавторство с проф. Михов, проф.
Ал. Илиев и Р. Петрин – и за бука.
Третото направление в научната дейност на проф.Духовников е по методологията на изследванията
по растежа и производителността. В изследователската си работа по повишаване на продуктивността
на горите, той разбира недостатъчността на досегашните методи на изследване, тяхната ограниченост и
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едностранчивост, чрез които трудно могат да се получат съществени резултати и осъзнава необходимостта от дълбоко вникване в същността и особеностите на растежния процес и тяхното количествено,
числено изразяване.
В резултат на задълбочени търсения в продължение на повече от десет години, той разработва така нареченият “Метод на натуралните показатели”.
Същността, теоретичните основи и предимствата на
ново-предложения метод на изследване на растежа
и строежа на горските насаждения, са подробно развити в неговата докторска дисертация, която защитава в София през 1965 година и получава научната
степен “Доктор на селскостопанските науки”. Две години по-късно под заглавие “Морфологичната класификация на дървостоите – основа за повишаване
производителността на горите” се публикуват в сбита форма и практическата приложимост на основните положения на метода на натуралните показатели.
Натуралните показатели дават възможност да
се направи числена оценка за хода и формата на
отделни криви от дадена фамилия от криви, изразяващи същността на познати горско-таксационни
зависимости. Самото числено изразяване на тези
криви, които по начало трудно се подлагат на аналитично представяне, предлага по-голямо удобство в научно-изследователската работа, изразено преди всичко в три посоки: първо – дава се възможност съвкупността от криви, по които протича дадено явление,
взаимно да се съпоставят и оценят по обективен числен път; второ – дава се възможност числените оценки
на кривите за дадено явление, да се съпоставят и
изследват спрямо динамиката на протичане на друго
явление, което стои в пряка връзка с първото и трето
– създават се възможности за диференциране на кривите в зависимост от техният темп на нарастване.
Следва да се изтъкне, че благодарение на новият метод, изследователската работа в областта на
растежа на дървостоите за кратко време се
задълбочи, като се разкриха редица особености в растежния процес. Констатираха се различия в хода на
растежа и производителността на дървостоя от един
и същ бонитет в зряла възраст. Характерът на изследванията по метода на натуралните показатели позволи да се установят и някои от причините, които обуславят тези различия.
Въвеждането на натуралните показатели позволи на проф. Духовников да създаде оригинален метод за “Анализ на дървостой”, който откри сигурна
възможност за задълбочено изучаване на растежния
процес на дървостоите. С това е създадена и една
сериозна основа за съставяне на таблици за хода на
растежа и производителността на дървостоите за
сравнително кратко време. Тези таблици, както е известно на специалистите, имат съществено значение при организацията и стопанисването на горите.
Именно този метод е използван за установяване на
оптималните кръгови площи на насажденията за дървесните видове, посочени по-горе. По-късно, след
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смъртта на проф. Духовников, методът се прилага
от неговите последователи за разработване на диференцирани бонитетни и растежни таблици за естествени бял-борови, благунови и горунови насаждения (Михов, Богданов, Порязов и Добричов, 1994).
Приложението на метода на натуралните показатели позволи на проф.Духовников и неговите сътрудници да изучат промените в растежа и производителността на дървостоите в зависимост от условията на месторастене. В съавторство с проф. Александър Илиев и проф. Виктор Донов, се разработва
методика за картиране на горските месторастения.
Известно е голямото практическо значение на типологичната класификация на горите. В същото време
се оказа, че проблемът е твърде комплексен и труден за решаване, поради което са необходими обединени усилия и задълбоченост от страна на всички
научни работници, свързани с този проблем. Това е
и разбирането на проф. Духовников, който не спря
да мисли и работи до последните дни от живота си
по въпроса за най-оптимален състав на българските
гори, съобразно природните условия.
С разработените два оригинални метода на изследване на строежа, проф. Духовников създаде една нова научна школа в проучването на таксационните явления и зависимости. Въз основа на тези методи са защитени 7 дисертации за получаване на научната степен “доктор” в областта на горската таксация и лесоустройството (Е. Димитров - 1974, К.
Богданов - 1975, Ил. Джергов - 1976, Хр. Божинов 1982, Р. Петрин - 1987, Л. Камара - 1991, Ж.
Цогтбатар- 1994) и една дисертация за научната степен “Доктор на селскостопанските науки” (Ив. Михов,
1986). Те са внедрени в учебния процес и са използвани многократно при други научни изследвания, както
и при разработване на дипломни работи от
студентите.
Други изследвания на проф.Духовников бяха насочени към правилното изясняване на понятието “бонитет”. Употребяваният в практическата работа бонитет е относителен и статичен и в повечето случаи
не е достатъчен за отразяване на действителните особености в растежа на дървостоите. Проучванията на
проф. Духовников показаха, че относителното бонитиране не отразява хода на растежа и производителността на дървостоите. Той е първият, който доказа,че при един и същ бонитет, дървостоите могат да
имат различен ход на растеж, а следователно и различна производителност. Ясно е, че следва да се измени съществено съдържанието на бонитетната
система, използвана в нашата практика. Тези нови
схващания по въпросите на бонитирането са отразени в последните публикации на проф.Духовников
(1978,1979) и са обобщени в книгата “Динамичното
таксиране на дървостоите – основа за ефективно горско стопанство”.
Развивайки и разширявайки класическата методика по установяване на хода на растежния процес и производителността на горските насаждения,
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проф. Духовников никога не престава да мисли, че
най-точни резултати в това отношение могат да се
получат на основата на дългосрочните периодични
наблюдения и измервания в постоянни пробни площи.
Верен на това свое схващане, в края на 50-те години
на 20-ти век, той разработва амбициозна програма
за развитие на цялостна мрежа от едно- и многовариантни пробни площи учебно-опитните и други горски стопанства. Той е инициатор и автор на модела
на изследване и методиката по избор на
насажденията, опитната схема, вида и периодичността на измерванията и методите за обработка на опитните данни. За кратко време (5-10 години) в сътрудничество с проф. Ал. Илиев се залагат 45 опитни
площи в УОГС “Ст. Аврамов”-Юндола, а по-късно и
в УОГС ”Петрохан” - с. Бързия – 15 опитни площи.
Работата по измерванията на опитните парцели продължава и до днес от неговите приемници. За периода от залагането на първата опитна площ през 1959
г. до сега е натрупано голямо количество
информация, която се използва в научно-изследователската работа и при практическото обучение на
студентите. Резултатите от проучванията са докладвани неколкократно на различни научни форуми и
съвещания и са обсъждани с научни работници от
чужбина. След смъртта на проф. Духовников, към
мрежата от опитни площи, заложена от него, бе включен и стационарът по двуетажните бял-борово – смърчови насаждения в УОГС”Ст.Аврамов” - Юндола, създаден с негово участие през 1948 г., както и многовариантна опитна площ в смърчови култури, заложена от проф. Михов и проф. Вл. Власев и опитни площи в естествени елови насаждения, заложени от
проф. Е. Димитров. Стационарът по двуетажните бялборово – смърчови насаждения послужи като основен обект на Националното съвещание по стопанисване на двуетажните насаждения, проведено през
1995 г. Мрежата от опитни площи в двете учебноопитни стопанства, послужи и като основа за организиране на два екологични стационара през 1986-1988
г. за провеждане на периодични наблюдения за влиянието на вредните въздушни емисии върху горските екосистеми. По този начин проф. Духовников се
явява родоначалник на опитното дело по проучване
на растежа и производителността на иглолистните
екосистеми и широколистните букови екосистеми.
Тази негова дейност е трудно оценима, но при всички случаи е показател за висок професионален морал и благородство. Ние, неговите ученици и
сътрудници, ще положим необходимите усилия за
осъществяване на необходимата приемственост за
по-нататъшно поддържане на опитните площи и за
съхраняване и обогатяване на това безценно богатство за бъдещите поколения специалисти в областта
на горското стопанство. Поддържането на мрежата
от опитни пробни площи в учебно-опитните
стопанства, развита от проф. Духовников, ще бъде
нашето най-високо признание за неговото научно
дело.

Иван Михов

Професор Духовников е не само изтъкнат научен работник, но и много добър и обичан от студентите си преподавател. Повече от 30 години, той отдава на активна преподавателска дейност. През този
период е осигурил лесо-таксационна подготовка на
повече от 3000 инженери по горско стопанство, лесо-инженерно дело и озеленяване. Кой от завършилите през този период не си спомня неговите лекции
– винаги интересни, на високо теоретично и педагогично равнище. Пример за подражание е неговата
предварителна подготовка и вълнение пред всяка
лекция.
Логическата
последователност,
убедителност, аналитичност и задълбоченост, както
лаконичното и просто, но прецизно изложение, са найхарактерните черти на проф. Духовников като преподавател и педагог. В същото време той написва 4
учебника за различните специалности, като този по
Горска таксация за студентите по горско стопанство
е претърпял три преработени издания, а през 1983
година излиза в съавторство и ново издание. Някой
беше казал, че “кариерата на един професор завършва с написването на учебник”. Това в пълна степен
е валидно за проф. Духовников. Неговите учебници
имат характер на научни монографии. Качествата
му на преподавател се изявяват и в работата с младите научни работници в областта на таксацията и
лесоустройството. Под негово ръководство успешно
защитиха дисертации седем аспиранти, а много други
са получили неговата щедра и неоценима подкрепа.
За неговите изключителни заслуги за развитието на лесотехническата наука и образование, е награждаван с високи държавни награди, като ордените:
“Кирил и Методий” – I степен, “Народна Република
България” – втора степен, “Червено знаме на труда”
и други.
И като ръководител, и като изпълнител,
проф. Духовников е проявявал винаги изключително
трудолюбие, дисциплинираност, съзнателност, принципност и високо чувство за отговорност. Сега на върха на тези 100 години, ние с благодарност си спомняме неговите ценни съвети и способността му да
насърчава по-младите в тяхното научно израстване.
Неговата отзивчивост и добродушие са широко
известни.
В заключение, по повод 100-годишнината от рождението на проф. Духовников нека изкажем нашата
признателност и благодарност за всичко, което той е
направил за развитие на горско-стопанската наука и
практика в България и за богатото научно наследство,
което продължава да дава своето благотворно отражение върху облика на научно-изследователската работа в областта на горската таксация и учението за
растежа и прираста на гората. Неговите научни и научно-приложни разработки и съдържащите се в тях
приноси имат непреходен характер и ще се използват и от бъдещите млади научни работници за проучване на проблеми в споменатите и някои свързани с
тях научни области.

