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Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво развитие,
Уважаеми читатели,
Уважаеми автори и приятели,
Вие държите поредния 14-ти обем (брой 1-2/2006) от научното списание “Управление и устойчиво
развитие”, издавано от 1999 г. от Факултет “Стопанско управление” на Лесотехническия университет,
София.
В този обем на списанието Ви предлагаме пълен текст на част от представените доклади пред Осмата
международна научна конференция “Управление и устойчиво развитие”, проведена в периода 2426.03.2006г. на Юндола. От изпратените за участие в конференцията 182 заявки с резюмета на доклади
и постери, в конференцията взеха участие общо 145 научни работници, докторанти и студенти от 17
университета от България, 4 университета от чужбина, 5 института от БАН, 2 колежа, експерти от НУГ
при МЗГ, 4 неправителствени организации и 5 фирми. В едно пленарно и 4 паралелни заседания на
отделните секции на конференцията бяха представени общо 84 доклада и 14 постера. Пред участниците
в конференцията бе представена дейността на партньорите на Факултет “Стопанско управление” в организацията и провеждането на конференцията “БизнесСофт”- София и Българо-Швейцарската програма
по горите – Фондация “Силвика”. За гостите от чужбина, както и за придружаващите лица бе организирана
съпътстваща програма с посещение на гр. Батак, гр. Велинград и Високопланинската спортна база
“Белмекен”.
В дискусиите по време на конференцията бяха поставени редица важни въпроси на управлението и
устойчивото развитие в контекста на предизвикателствата на присъединяването на България в Европейския
съюз. По-важните акценти могат накратко да се формулират така: Необходимо е да се обръща по-голямо
внимание на ролята и значението на социалния фактор за устойчиво управление; да се утвърждава представянето на най-добри практики, приемственост и иновации; да се отдели повече внимание на студентските и докторантските разработки; най-важните въпроси да се отделят и обсъждат в по-подходяща форма
– например поредица от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.; да се запази широтата на дискусията
по приетите тематични направления, а конференцията да се утвърждава като място за обмен на идеи;
необходимо е да се възстанови практиката за моделиране на устойчивото развитие.
Ръководството на Факултет “Стопанско управление” и редакционната колегия на списание “Управление
и устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува
всички представени доклади и постери, но в две тела, в този и в следващия 15-ти обем (3-4/2006 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 ЧИТАТЕЛИ МНОГО ЗДРАВЕ, ТВОРЧЕСКИ
УСПЕХИ И ДО НОВИ СРЕЩИ!
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ДИСКУСИЯТА “УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРИСЪЕДИНЯНЕТО КЪМ ЕС
Иван Палигоров1
Лесотехнически университет – София
Направен е кратък преглед на количествените и качествените показатели, както и на тематиката на дискусията “Управление и устойчиво развитие”. Посочени са основните проблеми и предизвикателства за българското
общество в процеса на присъединяването на България към Европеския съюз.
Ключови думи: управление, устойчиво развитие
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Стана традиция през последните осем години
да се събираме във втората половина на март в
нашия неформален Клуб “Управление и устойчиво
развитие”. Събираме се за да продължим дискусията по въпросите на “Управлението и устойчивото развитие” в контекста на предизвикателствата,
които през последните няколко години са породени
от присъединянето на България към ЕС.
Началото на нашата дискусия бе поставено
през м.март 1999 г., когато учени от 11 университета, 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-общество-природа”, 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.
Нещо повече, развитието на тази идея, желанието да се обсъждат най-актуалните 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 наше-

то желание да бъдем партньор и помощник на държавните органи и на институциите при подготовката на преговорите по обявените тогава 31 преговорни теми. В 7-те изминали след това години на
преговорния процес стъпка по стъпка неотклонно
България се справи с много предизвикателства.
Вярно е, че ние самите сякаш трудно повярвахме и
не се чувстваме готови, защото трудно преживяваме, не намалява корупцията, трудно реформираме административната и съдебната система и
не можем да овладеем престъпността. На ниско
ниво е сигурността на гражданите, а оценката на
желанието у хората да се живее в България засега
доказва, че като част от Европа ние сме атрактивни като култура, традиции и територия, но за неактивната част от населението на някои европейски
държави. Броени дни остават до огласяването на
съдържанието на доклада за приемането ни в ЕС.
В случая няма голямо значение конкретната дата.
По-важното е как бихме се справили като общество с новите предизвикателства, както и с какво ние
– членовете на нашия неформален Клуб “Управление и устойчиво развитие” бихе могли да помогнем в този процес.
Изминатият път ни дава увереност в няколко
неща, които следва да се подчертаят.
На първо място, актуалната тематика на устойчивото развитие като концепция, откритият дух
на дискусиите и равнопоставеният диалог отвори
широко вратите за присъединяване на нови.
Налагането на изискванията на пазарната икономика, като предпоставка за устойчиво развитие подсказа и през март 2001 г. на третата научна конференция ние дискутирахме около темата “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 еволюци-

1 Доц. д-р Иван Палигоров - Декан на Факултет “Стопанско управление”- пленарен доклад за откриване на
8-та Международна конференция “Управление и устойчиво развитие” - 24-26.03.2006 г.
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ята 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
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.
Дискусията през 2002 г. (на четвъртата, с
международно участие тематична научна конференция) бе посветена на 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.
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
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процеси, съвременни информационни системи за
повишаване на конкурентноспособността и подобряване на производствения контролинг, възможности за използване на мобилната комуникация в малкия и средния бизнес.
На второ място, от 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;
• Управление на устойчивото развитие на човешките ресурси;
• Съвременни информационни технологии в
управлението и устойчивото развитие;
• Приложение на изискванията на устойчивото развитие в образованието и обучението.
Динамичните промени и отвореността, но и
устойчивото придържане към утвърдената тематика през изминалите години, в известна степен позволи да се наложи и утвърди нещо, което ни “липсваше” в предишните години - един постоянен процес на диалог, на толерантно обсъждане на найактуалните въпроси в интересите на различните слоеве в гражданското общество в предприсъединителния период.
На трето място, утвърдени учени и специалисти в областта на устойчивото развитие, професори,
доценти, асистенти и докторанти от представените
катедри и факултети на различните университети,
специалисти и експерти от практиката имат свободата на научната изява, възможността да споделят
идеи, да покажат своите достижения, да трупат опит
в защитаване на научни тези. Общата оценка, която се налага от съдържателна гледна точка е, че
преобладаващата част (над 78%) от представените и публикувани доклади са посветени на актуални въпроси на управлението и устойчивото развитие в контекста на присъединяването на България
към ЕС.
Наложеният дух и съдържанието на научната
дискусия по проблемите на управлението и устойчивото развитие създаде възможност за равнопоставеност между поколенията, като предостави възможност на младите да трупат опит в представяне
и защита на научни тези.
В заключение, най-кратката количествена характеристика на резултатите от дискусията за изминалия период е следната: над 1010 участници в
проведените до сега конференции; представени са
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и са публикувани на страниците на списание
“Управление и устойчиво развитие” 614 научни статии и съобщения, в общ обем от над 3500 страници.
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”, като с това ние искахме да подпомогнем
процеса на присъединяване на България в ЕС.
Защото, така както преди 7 години, убедени
сме и днес, за да има утре, трябва да се започне
от днес! В днешното забързано и изпълнено с мно-

го 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!
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В статията се разглежда адекватният за сложната икономическа система – системно-структурен подход при
разработването на стратегии за нейното устойчиво, конкурентноспособно развитие в процеса на нейната
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Новите икономически реалности и свързаните с тях големи предизвикателства налагат системно да се преосмислят прилаганите подходи, методи, модели, управленски политики и поведение в
най важната част на обществото – икономиката.
Съвременните проблеми за България и стратегии
за тяхното решаване се фокусират в нейното успешно интегриране в Единния вътрешен пазар на
Европейския съюз. Доминиращите сред тях са: бързо нарастваща конкурентноспособност на икономиката чрез ускорено развитие на нейния продуктивен потенциал, в съответствие с високо ефективното му равнище на страните членки на този съюз.
Фундаменталните ценности за успешните
стратегии се съдържат в определението на съдържанието и целите на съвременната парадигма, наречена Устойчиво развитие. “Устойчивото развитие
е процес на промяна, при който експлоатацията на
ресурсите, насочеността на инвестициите, ориентирането на технологиите и на институционалните
промени са в хармония помежду си и увеличават
текущия и бъдещия потенциал, с който да се осигуряват човешките потребности и стремежи”(1,
р.4). В целите на това развитие се включват: “Оживяване на растежа и промяна на неговото качество;
удовлетворяване на съществените нужди от работни места, енергия, вода и здравеопазване; поддържане на стабилна численост на населението; запазване и разширяване на ресурсната база; пренасочване на технологията и управлението на риска
и обединяване на околната среда с икономиката
при вземането на решения”(1, р.47, курсивът А.
К.).
Синтезиращите елементи в тези две определения са: прогресът (в най-обхватния смисъл на
понятието) и целесъобразните институционално-управленски и поведенчески промени, базирани вър-

ху развитието на знанията. В този дух е и водещия
акцент в Лисабонската декларация на Европейския
съюз от 2001 година – за развитие на икономиката,
базирано върху знанията.
1. Стратегиите – основен управленски инструментариум за успешно развитие на икономиката
Реализирането на посочените дългосрочни цели от управленска гледна точка може да се постигне чрез провеждането на адекватна политика за
стратегическо развитие на страната и по конкретно – чрез използването на средносрочни и дългосрочни стратегии за нейното устойчиво развитие и
нарастващо интегриране в Европейски съюз.
Основните целеви изисквания в тези стратегии се свеждат до триадата: прогресивно преструктуриране (производствено-реализационно и институционално-управленско) нарастващ продуктивен
потенциал – устойчиво развитие на икономическата система. При тази системна връзка се осигурява взоимодопълването между трите вида ефективности: алокативна (следствие от преразпределението на продуктивните ресурси), технико-технологична (следствие от икономичното използване на
тези ресурси) и Х – организационна (следствие от
подобрените интегративно-координиращи дейности).
В постановъчен аспект тези стратегии, с очертаните целеви изисквания, следва да отговарят на
съвременните пазарно-интегративни процеси, както и на хармонизирането между индивидуалните,
корпоративно-груповите и обществените интереси.
В рамките на доминиращите процеси на пазарна интеграция по новому се решава лимитиращият фактор в стратегиите за развитие – тяхното
инвестиционно осигуряване. Това става чрез пренасочване на капиталите, според пазарно-ориенти-
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ращата информация на променящите се индекси
на фондовите борси. “Не индивидуалните домакинства, а бизнес организациите реализират найважните инвестиционни проекти, при което те могат да бъдат повлияни от фактори като пазарен лихвен процент. Един от факторите е очакваната възвръщаемост от инвестициите – резултат, който може да се определи повече от организационните способности на инвестиращите фирми в развитието
на технологиите и нарастването на продуктивността, отколкото от конфигурацията на пазарните
цени, които фирмите приемат за дадени”. (2, р.65).
Характерен пример в последно време в това отношение е “бумът” в строителството и ускорената
динамика на финансовите индекси на фондовата
борса в очакване на пълноправното включване на
страната в Единния вътрешен пазар на Европейския
съюз.
Допълваща форма за ресурсно-инвестиционното осигуряване на стратегиите е вносът на ресурси: суровини, материали, енергия, междинни продукти и други. Тази форма става по-конкурентна с
нарастването на пазарната интеграция и на конкуренцията. Вносът на ресурси става по-конкурентен
и в рамките на мащабно разширяващите се стратегически междуфирмени съюзи (алианси).
В този контекст посочените стратегии за ускореното високо ефективно развитие на страната
ще изпълняват ролята и на пазарно-ориентираща
информация за развитието на продуктивния потенциал и конкурентноспособност на бизнес организациите и техните алианси.
Инвестиционното осигуряване на стратегиите
чрез механизмите на пазарно-конкурентното насочване на корпоративните инвестиции, обаче следва
да се допълни от създаването и поддържането на
благоприятната бизнес среда от държавата – от една страна, и от друга – от развитието на адекватни
за изпълнението на тези стратегии: наука, инфраструктура, образование (и най-вече развитие на квалификационния капитал на нацията – знания, умения и професионални способности), здравеопазване, чиста околна среда и други, и особено на благоприятна институционално-управленска среда,
осигуряваща доминирането на пазарно-конкурентното саморегулиране в развитието на икономиката.
Много съществено в това отношение ще бъде целесъобразното инвестиране на мащабните интегративни фондове от Европейския съюз – насочено към активизиране и умножаване на националните диференциални предимства.
2. Системно-структурният подход като теоретико-методическа основа за стратегическото управление на икономиката
Познанието като вадеща предпоставка за вся-
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ка целесъобразна дейност, както свидетелства опитът се постига по два основни начина:
а) Чрез прилагането на аналитико-описателния подход.
Той има емпирико-интуитивен и до голяма степен субективен характер. Това е валидно в по-висока степен при по-елементарните равнища на изследваните явления. Пример за такъв тип изследвания са често използваните анкетни проучвания
сред представителите на бизнеса, насочени към
идентифициране на факторите, определящи бизнес поведението. Казаното важи най-вече за неразвитите, слабо структурирани пазарни системи.
Прилаганите при този подход количествени
методи са предимно от инерционно–екстраполационен тип и затова получаваните прогностични
оценки много често не са достатъчно надеждни.
Експерименталните науки, като физика,
биология, химия, икономика и други включват в своя
изследователски инструментариум аналитико-описателните методи и модели, но ги допълват със
системно-структурните такива на по-зрелите етапи на своето развитие. Чрез последните се постига
синтез, взаимна обвързаност и интеграция на получените посредством аналитико описателните методи и модели резултати, представени под формата на по-широки многоаспектни теории. Това се
прави в рамките на системно-структурния подход
за придобиване на знания, включващ: системите с
техните структурни елементи, връзки и взаимодействия – в процеса на развитието им. Така се използват саморегулативните възможности на системите, респективно тяхната самоорганизация, която се
постига в процесите на техния преход от едно към
друго равновесно състояние. Във връзка с това,
следва да се каже, че вероятностната теория на
системите е полезно теоретично построение, намиращо се между хаоса и организираността, но
при достигането на определени видове разпределение на честотите, системата в определен смисъл се свежда от вероятностна – в детерминирана.
Това се постига и чрез агрегирането на елементите например на производствените системи: продукти – видове производства – подотрасли – отрасли.
Сравнението между аналитико-описателния и
системно-структурния подход се прави от В. Леонтиев (3, с.27) по следния начин:
“В рамките на ясно формулирана теоретична
схема – измененията в икономиката могат да се
обяснят като структурни изменения или като динамични процеси. В първия случай измененията в зависимата променлива просто се свързват с измененията на някои от основните данни, във втория
случай законът на изменението се разглежда като
даден, т.е. като неразривно свързан със структу-
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рата на обясняващата схема. Законът на изменението, може с течение на времето да се промени.
В такъв случай са налице структурни изменения в
динамичната система.”
б) Чрез системно структурния подход
Сложните системи, в т. ч. икономиката са открити системи. Част от основните техни характеристики, използвани в контекста на статията се съдържат в (4) и имат аксиоматично значение в
науката. Те са на водещи учени в тази област на
световната наука, като: Л.фон Берталанфи, К. Боулдинг, У. Рос Ежби, Р. Л. Акоф , М .Д. Месарович,
О. Ланге и други.
Тези характеристики са следните:
• Цялостност – като следствие от връзките и
взаимодействието на елементите, образуващи
системата.
• Поведение на системата. То показва как множеството от определени състояния на входа на елементите на системата се преобразува в нови множества от техни състояния на нейния изход. При
него решаваща роля има промяната на структурата на системата, т.е. на мрежата от прави и обратни връзки между елементите на системата.
• Начин на действие на системата. Той определя законът за нейното развитие.
• Обратни връзки, под главния диагонал на матрицата на междуотрасловите връзки. Те обуславят
стабилността на системата, като балансират разликата между старото и новото състояние на
системата, т.е. те имат компенсаторен характер.
• Ергодични процеси в развитието. Те са
валидни, когато промените в състоянието на елементите на системата станат независими от техните начални състояния.
Компенсаторните обратни връзки са в ролята
на средства за самоуправление (саморегулиране)
на системата – при нейния преход към ново равновесно състояние.
Процесите на развитие – преходите към ново
равновесно състояние на системата са възможни
в определени граници, в рамките на нейната променяща се продуктивност. За икономическата система тези граници се определят от промяната на
продуктивността на образуващите я елементи (продукти, видове производства, подотрасли, отрасли)
и по-конкретно от разликата между пренесената и
добавената стойност в единица произведена продукция. В рамките на модела на баланса на междуотрасловите връзки тази разлика се определя от
сумите по колоните на матрицата на преките разходи – А, с числени стойности под единица.
Посочените основни характеристики на откритите сложни системи определят нестационарния
характер на тяхното развитие и обуславящите го
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синергични, мултипликативни и акселеративни
ефекти. Последните са следствие от промяната на
мрежата от връзки и взаимодействия между елементите на системата. При аналитико-описателния
подход развитието се разглежда като стационарно,
т.е. без отчитането на споменатите ефекти, респективно без качествените промени, осигуряващи
нарастващата продуктивност на системите. Основните допускания при стационарната форма на развитие са нереалистични. “Главните предположения
за процесите на развитие на производствената система са: съставът на факторите на развитието е
предопределен, всеки един от тях е вътрешно еднороден; техническият прогрес се разглежда като явна функция на времето – допуска се проста възпроизводимост на структурно-технологичните съотношения в тази система, както и пълна съизмеримост на факторите (разходите) и резултатите от
производствено-стопанската дейност – за различни,
дори твърде отдалечени периоди без да се вземат
предвид настъпилите качествени изменения” (5, с
499).
Продуктивността на системите определя нейната устойчивост, скоростта с която тя преминава
от едно към друго равновесие: към “съзряване” или
към “ стареене”. Това става в зависимост от усилването и отслабването на компенсаторните обратни връзки. Тези свойства на развитието на системите се определят чрез промените в количествените съотношения на образуващите ги елементи –
като резултат на качествените продуктивни промени в тях, както и от различната им функционална
роля на отделните етапи на процесите на развитие.
Синтезиращият израз на нарастването на продуктивността на системата, като резултат от структурните промени на макроструктурно равнище на
агрегация се определя от променящото се съотношение между първичен, вторичен и третичен сектор на икономиката.
В контекста на тези фундаментално-научни
характеристики на откритите системи следва да се
приложи адекватен моделен инструментариум при
използването на системно структурния подход за
разработването на стратегиите за развитието на
икономиката.
3. Итеративна процедура за разработване на високо ефективна стратегия за устойчиво развитие
на икономиката.
Методиката на разработената (и прилаганата)
итеративна процедура има последователно системно-структурен характер. Изходният методически и
информационен инструментариум е отчетният баланс на междуотрасловите връзки за началната
година, както и екзогенно задаваните (очакваните)
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прирасти – намаления на реализираната продукция по подотрасли ДХ спрямо техните достигнати
числови стойности през началната година. Междуотрасловото балансиране на реализираната и произведената продукция – общо за икономиката и за
всеки подотрасъл, се определя чрез прилагането
на итеративната процедура. Последната е съществено модифицирана версия на метода RAS -на лауреата на Нобелова награда Ричард Стоун. Чрез
този метод итеративно се пребалансира изходната матрица в нова междуотраслово балансирана
матрица. Това се прави по линия на произведената
продукция – чрез екзогенно зададените изменения
на вектора S и реализацията на тази продукция чрез вектора R. А е матрица на преките материални разходи
Основната промяна в итеративната процедура спрямо метода RAS е, че се изключва диагоналната матрица с екзогенно зададени елементи на
вектора S, като множители на колоните на матрицата А. При нея остава само диагоналната матрица с екзогенно зададени елементи на вектора R,
като множители на редовете на същата матрица,
т.е. на реализираната продукция. (За по-голяма стабилност на пресмятанията в итеративната процедура се използва матрицата на междуотрасловите
потоци Xij, тъй като Аij = Xij: Xj ). Тази модификация на метода RAS има достатъчно съдържателна
обосновка:
1) Умножаването на матрицата А с диагонална матрицата Ri, с постоянни множители за всеки
един ред, за да се премине от една към друга
итерация, е оправдано, тъй като става дума за реализацията на еднородна продукция. Обратно, прилагането на постоянни множители чрез диагоналната матрица Sj е безсмислено, тъй като всеки елемент от тази колона е с различно материално-веществено съдържание, а следователно и с различно ценово измерение. При итеративната процедура водеща роля изпълняват началните и итеративно променящите се от итерация към итерация елементи на диагоналната матрица Ri. Последните се
определят като индекси между достигнатите числови стойности на вектора на реализираната продукция придадената и тези от предходната итерация.
(В началото на итеративната процедура тези индекси се определят чрез екзогенно зададените обеми
на реализираната продукция Xiж – в бъдещата година и фактически достигнатите Xiф в началната
година, където ж-желани в бъдещата година ф-фактически реализирани обеми в началната година).
По такъв начин при преструктурирането и развитието на икономиката доминиращият принцип е реализацията на продукцията като основен постулат
в съвременната пазарна икономика.
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2) Преходът от итерация към итерация се “зарежда” чрез поредно формиращите се нови диагонални матрици Ri1 , Ri2,... Rim, където m е последната по ред итерация, когато се балансират реализираната с произведената продукция. Техните поредни числови стойности се определят чрез коригираните обеми на реализираната продукция. Корекцията отразява разликите (с техния знак плюс при
нечетните и минус при четните) на сумите по колони в съответната на реда i - колона j, т.е. на
дадената, спрямо предходната итерация.
3) Итеративният процес на междуотраслово балансиране на продукцията, т. е. на елементите на вектора Xi - на реализираната продукция,
приключва, когато отношенията Rim : Rim-1 достигнат до единица (близки до единица), респективно
когато разликите в сумите на произведената продукция (по колони): Sn – Sn-1 достигнат до нула (станат близки до нулата).
Съдържателно представената процедура има
математически доказана сходимост - в съответствие с условието в точка “в”. Тази сходимост е бърза.
При петата итерация точността е един знак след
десетичната точка, на петнадесетата – два, а на
25-та – три знака след тази точка (6).
Представената итеративна процедура за определяне на между отраслово балансираното развитие на националната икономика – при около 90
на брой отрасли и подотрасли, с подходящо програмно обезпечение няколко кратно е прилагана от
автора, както при прогнозирането, така и при ретроспективния анализ на нейното преструктуриране и развитие. Резултатите от това прилагане са
описани в (7),
Итеративната процедура за междуотраслово
балансиране на реализираната и произведената продукция – като методически инструментариум за разработване на високо ефективна стратегия за устойчиво развитие на страната има следните
предимства:
Първо: Чрез промените на входа на системата – посредством Д Х прирастите – намаленията
на реализираната продукция чрез индексите Ri за
бъдещата спрямо началната година, се задава целенасочена (желана) комбинация от тези промени.
В хода на итеративното междуотраслово балансиране на желаните обеми на реализираната и произведената продукция през бъдещата година, участват мултипликативно-акселеративните взаимодействия между правите и обратните връзки и то
така, че да се достигат при минимум допълнителни разходи (допълнително произведена продукция).
При определянето на желаните промени през бъдещата година се взема предвид и структуроопределящата (функционалната) роля на подотраслите

Преструктуриране – продуктивност – устойчиво развитие на икономиката ...

и по конкретно на ключовите такива – с много на
брой обратни връзки, т.е. с висок компенсаторен
ефект при прехода към новото равновесно състояние на икономиката. Ключови отрасли са: химическата, нефтопреработващата и каучуковата промишленост; металургия, машиностроене и електротехническа промишленост, транспорт, съобщения и
търговия, финанси, кредит и застраховки. Те формират 42 % от интегралните структурни различия
между 1988 и 1992 години и 64 % между 1991 и
1992 година. При задаване на желаната комбинация от промени през бъдещата година се вземат
предвид и тенденциите в преструктурирането на
икономиките на напредналите страни.
Второ: За разлика от кибернетичния принцип
на “черната кутия”, когато за вътрешната структура на системата и за връзките между нейните елементи се съди косвено - според промените между
нейния вход и изход, в итеративната процедура
трансформаторът на тези промени не е такъв, а е
“прозрачен”. Последният се представя чрез формулата Е – А (в рамите на модела на баланса на
междуотрасловите връзки), където Е е единична
матрица. Разликата между двете матрици в тази
формула, умножена по обема на реализираната
продукция определя обема на крайната продукция,
която е изоморфен израз на добавената стойност.
Трето: В итеративния процес се изявяват системно-структурните взаимодействия между елементите на Xij, предизвикано от промените на Ri. В
този процес се преодолява използваната в практиката нереалистична предпоставка в различните математически и статистически методи: “при равни
други условия” (Ceteris paribus), приложими при стационарно-инерционната форма на развитие на икономическата система. При нея динамиката на отделните елементи се определя при неизменност
на всички останали. В итеративната процедура промените в системно-структурното взаимодействие
на елементите, т.е. между реализираната и произведената продукция имат нелинеен (рекурентен)
характер. Така в рамките на това взаимодействие
промените в реализираната и произведената продукция се определят като сложна функция от взаимодействията между правите и обратните връзки
на матрицата Xij.
Четвърто: Итеративната процедура има методическите предимства на алтернатива спрямо задачите на линейното програмиране, чрез решаването на които се оптимизира обема на продукцията.
Тези предимства са следните:
а) При преминаването от една към друга итерация заедно с определянето на обемите на реализираната продукция се определят и обемите на произведената продукция, които се изравняват за ико-
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номиката, като цяло. Това изравняване се постига
чрез матрицата Xijm на междуотрасловите връзки,
където m е последната по ред итерация. Итеративните промени чрез ендогенно променящата се матрица на междуотрасловите връзки за бъдещата
година, коригират екзогенно зададените в началото желани обеми на реализираната продукцията
през бъдещата година Хjж. При използването на линейното програмиране и по-общо при решаването
на системи линейни уравнения, (което става чрез
последователно изключване на първото неизвестно от първото уравнение, а след това на второто
неизвестно от второто уравнение и т.н.) се следва
принципа “при равни други условия”, тъй като останалите уравнения се преизчисляват съобразно
преизчисляването на предходните уравнения. При
това положение за разлика от итеративната процедура липсва рекурентната нелинейна връзка между реализираната и произведената продукция, когато решаваната задача е в областта на икономиката.
б) По отношение на критерия за оптималност:
при задачата на линейното програмиране този критерий се съдържа в нейната целева функция, като
например постигането на максимум печалба. Но
нейните числови стойности не се променят при прехода от една към друга итерация. Това положение
от икономическа гледна точка е неоправдано, тъй
като както числовите стойности в целевата функция,
така и тези в десните страни на уравнението следва да се разглеждат като сложна функция от промените на всички числови стойности при решаването на икономическите задачи.
При итеративната процедура няма експлицитно формулирана целева функция за определянето
на най-ефективната стратегия за развитието на
икономиката. Този критерий обаче при нея е заложен в желаните обеми Хiж на реализираната продукция през бъдещата спрямо началната година,
както и в продуктивността на икономиката, представена в разликата между матриците: Е – А. Затова
в итеративните преходи се променят и предварително зададените желани обеми реализирана продукция – като резултат от рекурентните взаимовръзки с промените в произведената продукция.
Възниква основателният въпрос как в рамките на итеративната процедура да се определи найефективният вариант на стратегия за преструктуриране и устойчиво развитие на икономиката. Това
може да се постигне чрез използването на различни сценарии за начално задаваните – желани обеми на реализираната продукция през бъдещата
година. Тези сценарии, обаче следва да се вместват в конкретните граници на промените в продуктивността на икономическата система. Индикатор
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за тяхното нарушаване е появата на отрицателни
числови стойности в обемите на реализираната продукция при прехода от една към друга итерация.
Когато се балансират обемите на реализираната и произведената продукция за всеки от посочените сценарии за развитие, то определянето на
най-ефективният вариант за стратегия става чрез
сравняването на техните обеми на продукцията за
крайно потребление : (Е – А) Х = Y. Сценарият с
най-голям обем (Y) продукция е и най-ефективната стратегия за развитие на икономиката
Пето: Мултипликативните ефекти и производните от тях акселеративни са следствие на саморегулативните възможности на сложната икономическа система и най-вече на нейните компенсаторни обратни връзки. Ако искаме да обясним тези
ефекти с изразните форми на традиционната политическа икономия, това означава междуотраслово
разпределение и преразпределение на капиталите
и на предприемаческите намерения, така че да се
осигуряват допълнителните количества продукция
за да се поддържа равновесието между реализирана и произведена продукция. В традиционната
практика обаче за разлика от стратегическите
предвиждания, се работи постфактум, т.е. след като
се появи пазарната потребност от такава продукция,
тогава се извършват бизнес действията за нейното
осигуряване, в това число и чрез внос.
Какъв е статистическия смисъл на допълнително необходимата продукция от компенсаторен
характер при нарастването на обема на реализираната продукция през бъдещата спрямо началната година? Отговорът се свежда до определянето
на дела на структурните изменения в прираста на
реализираната продукция през бъдещата година.
Този дял обаче неправилно се определя чрез класическите статистически методи – посредством индексът на изменение на продукцията при постоянен
състав на структурите от базисния период, тъй като те се базират върху стационарната постановка
за развитието и водят до силно намаляване на този
дял. (7, ІІ и ІІІ глава). Този дял измерен чрез итеративната процедура при 90 на брой отрасли и подотрасли : между 1972 и 1976 е 25 % , в т.ч. търговия и материално-техническо снабдяване 45 %,
транспорт 38 %, а за 18 ключови отрасли и подотрасли той е над 50 %.
В този контекст оценките на икономическата
динамика и на нейната ефективност, извършвани
чрез екстраполационните методи, както и чрез другите стационарно базирани методи, са некоректни
и информационно ненадеждни за целите на стратегическото управление.
Шесто: представения методически инстру-
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ментариум за прилагането на системно-структурния подход – конкретизиран чрез итеративната
процедура, може да се използва и при разработването на браншови стратегии за развитие на отделни икономически сектори, както и за стратегиите
на бизнес организациите и на техните образувания.
За тази цел е задължително сумите на съответните матрици А – по колони на преките материални
разходи за единица произведената продукция да са
по-малки от единица, т.е. те да са продуктивни.
Седмо: В информационен аспект се реализира критерия за ефективност на информационната
дейност: при минимум екзогенно зададена информация – се постига максимум генеративно-производна ендогенна информация.
Итеративната процедура за разработване на
стратегия за развитие на националната икономика,
на отделните сектори и фирми – като конструктивен информационно управляващ инструментариум
на системно-структурния подход, както се вижда
от текста е методически обоснована, а и приложно
доказана. Чрез нея се реализират вътрешно присъщите възможности за развитие на икономическата система, следвайки логическата триада: прогресивно преструктуриране, нарастваща продуктивност – устойчиво (динамично-равновесно насочено)
развитие на продуктивния потенциал на икономическата система и на нейната конкурентноспособност.
В рамките на прилагането на системно-структурения подход и описаната итеративна конкретизация, респективно при изпълнението на високоефективните стратегии за развитие, управлението
трябва да се стреми, предимно към предпазване
от нарушения в работата на системите, вместо към
преодоляване на скъпо струващите последствия от
тях.
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ABSTRACT
The article present a system – structural approach to elaborated a national strategy to development by
restructuring of Economy. The approach is founded theory of productive systems with reverse compensatory
ties and ergodic process of development. The input – output table for the last year and original iterative
procedure (a modification of method RAS) are used for inter – branch balancing of the initial exogenicaly
prognostical volumes of realized and produced production for the next years.
The iterative procedure is an alternative of simplex method of linear programming for optimization solutions. She is applicable also for elaborated a strategy to development of business organization.
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ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИЯ ФАКТОР ВЪРХУ
СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ ПОРАЖДАНИ ОТ ПРАВАТА НА
СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ГОРИТЕ
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Изведена е основна теза на проучването, а именно: държавният монопол върху собствеността на определени сфери на дейност не е пречка да бъде конституиран устойчив икономически порядък по критериите на
пазарното, а не на централизираното стопанство. Тази теза доказваме на примера на горския сектор на България.
Дефинирани са изходните позиции и задачите на изследването. Извършен е статистически структурен анализ на
разпределението на площта на горите по собственост като за базова структура се приема тази към 19421 г.
Установено е наличие на рязко отклонение на сегашната към базовата структура и конфликтите, които се
пораждат от не окончателното решаване на собственическите отношения. Определено е равнището на концентрация от страна на държавата и общините. Дефиниран е модела на стопанска експлоатация на горите. Определени
са пазарните форми на търсенето и предлагането на горски блага и формата на пазара. Посочват се някои
негативи от държавния монопол, породените на тази основа социални конфликти и насоки за разрешаването им.
Акцентира се на необходимостта от конкурентен порядък за изграждането на справедлив ценообразуващ
механизъм, ефективно разпределение на ресурсите, преодоляване на социалните конфликти и постигане на
устойчиво развитие.
Ключови думи: конкуренция, монопол, пазарна форма, собственост, социален конфликт, стопански порядък,
структура, структурен анализ
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Процесът на възстановяване на правото на
собственост върху горите и земите от горския фонд
в България все още не е приключил и продължава
да поражда конфликти между заинтересованите
страни. Поради тази причина обект на настоящото
изследване е развитието на структурата на собствеността върху горите и земите от горския фонд
на България от 1900 до 2005 г. Основната научна
теза, която се налага от оценката на това развитие
е: държавният монопол върху собствеността на определени сфери на дейност не е пречка да бъде
конституиран устойчив икономически порядък по
критериите на пазарното, а не на централизираното стопанство. Тази теза доказваме на примера на
горския сектор на България.
1. Изходни позиции:
Първо: В категорията пазарно и централизирано стопанство влагаме разбирането на В. Ойкен:
• Пазарно: цената на стоките и услугите играе ролята на дефицитомер на търсенето и
предлагането. Чрез нея се осъществява първичното разпределение на брутната добавена стойност.
• Централизирано: планът е основния балансьор между търсенето и предлагането. Чрез него
се осъществява и разпределението на брутната добавена стойност.

Второ: Според нас институцията на собствеността е крайъгълния камък около който следва да
се конституира икономическия порядък за устойчиво развитие на триадата природа – човек – общество. Даваме си сметка за риска, който поемаме намесвайки се в научната дискусия по институцията
на собствеността знаейки предварително, как едни
или други нейни форми на съществуване са възвеличавани или охулвани от привържениците на двете основни идеологии – либерализъм и комунизъм.
Ще напомним, че първата абсолютизира частната, а втората обществената собственост. Самият
факт, че в съвременните общества двете форми
съжителстват постоянно, макар и в различни пропорции по между си в различните държави, показва не само наличието на компромис, но и обективна реалност, която непрекъснато трябва да бъде
съблюдавана. Нещо повече, според нас основният
въпрос на днешния ден на горския сектор е: може
ли да се да се създаде икономически порядък в условията на съвместно съществуване на частна и
обществена собственост в горския ни сектор.
Трето: За нас собствеността не е само юридическо право, но е и икономическо отношение:
• Юридическото право е синтезирано в латинския израз jus utendi et abutendi – право на владение,
ползване и разпореждане с вещите. Това право става

1 Официални данни за разпределението на площта на горите по собственост, преди национализацията от
1947 г. се съдържат в Статистически годишник на Народна Република България 1943 – 1946 г., а информацията се отнася за периода 1941 - 1942 г.
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действителност само в процеса на общуването;
• Икономическо отношение е реално битие,
което се състои в това, че: в процеса на общуването индивидите си разменят собственост срещу активи от които се очакват някакви бъдещи ползи.
Тази размяна е възможна благодарение на разделението на труда, което е тъждествен израз на частната собственост. Като форма на общуване частната собственост не може да бъде премахната и
не може да не бъде условие за производството на
материални и духовни блага преди да са създадени производителни сили за които тя е притесняващи окови.
• Собствеността не може да бъде условие за
устойчиво развитие без наличие на предпоставки
чрез които индивидите да гарантират взаимно своята собственост и интереси.
Четвърто: Горската собственост е недвижима.
Като всяка недвижима собственост тя съгласно съвременното вещно право дава възможност за получаване на “плодове” както следва:
• Естествени плодове: движими вещи, които
се отделят периодически от горите като природни
екосистеми без да се засяга тяхната цялост. Когато
това отделяне води до подобрена собственост за
бъдещите поколения е налице устойчиво развитие.
• Граждански плодове: Това е дохода, който
един собственик на гори получава за своята собственост, не чрез отделяне на вещи от нея и продажбата на пазара, а по силата на правоотношение между него и друго лице – рента, наем и т. н.
Базирайки се на изложените по – горе изходни позиции поставяме за разрешаване следните основни задачи:
Първо: Да се обоснове измерител на структурни различия, чрез който да се откроят периодите на устойчивост в структурата на собствеността
върху горите на България;
Второ: Да се обоснове измерител на структурни различия, чрез който да се идентифицира
формата на собственост, т. е. да се оцени равнището на концентрация на горски територии в отделни собственици;
Трето: Да се дефинират източници на конфликти породени от формите на собственост на гори и обективно наложилия се от тези форми модел
на стопанската им експлоатация; Четвърто: Да се
набележат реални практически действия за създаване на икономически порядък чрез използване на
пазарни механизми за управление, в условията на
монопол на държавната собственост на горите.
2. Структурата като статистическа категория
Статистическа структура според К. Гатев е вътрешен строеж на статистическите съвкупности, изразен количествено чрез относителните дялове на
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размерите на отделни части (групи) на съвкупностите [3]. Този тип структура е и управленска
категория. Като управленска категория структурата е качествено определен вътрешно присъщ на системата ред от връзки. Всяка структура е системна
и всяка система е структурна [7].
Статистическите структури К. Гатев разделя
на статични и хронологични в зависимост от това
дали изразяват статика или динамика.
Статичните структури се отнасят за моментни и периодни съвкупности и се формират обикновено посредством разпределения по определени
признаци на основата на възприета скала. Каквито
и да са признаците, всяка статична структура е фиксирано статично състояние относно строежа на
съвкупността. Статични са структурите, получени
на основата на групировки по вариационни признаци, по категорийни (атрибутивни) признаци, по място (пространствени), по време [3].
Хронологичните структури се отнасят за хронологични редове. Хронологичният ред се разглежда като разпределение във времето (пак там).
Според вида на признаците, по които са формирани статистическите структури К. Гатев ги класифицира като вариационни, категорийни, регионални и темпорални (пак там).
Вариационните структури се образуват на основата на групировки по вариационни (метрирани)
признаци и се представят като статически редове с
поделения значенията на признаците (или груповите интервали) и съответните относителни (релативни) честоти. Такива са например структурите на:
количеството добита дървесина и доходите от нея,
количеството преработена дървесина и капацитета на дървопреработващата промишленост.
Категорийните (атрибутивните) структури са
резултат на групировки по категорийни (неметрирани) признаци. Към тези структури се отнасят: разпределението на площта на горите по видове
собственост, категориите персонал в лесничействата и др.
Според характера на категорийните признаци
могат да се прилагат различни скали. Най – често
скалирането става по номинална скала, която съдържа възможните и необходими определения на
признаците. Например за признака разпределението на площта на горите по видове собственост към
2004 г. номиналната скала съдържа пет разновидности (определения): държавна, общинска, религиозна, частна, юридическа. Категорийните структури, образувани на основата на номиналната
скала, могат да се нарекат номинални структури.
Когато определенията на признаците изразяват някакво степенуване на качество или свойство на статистическите единици, скалата е ординална. Струк-
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турите, образувани на основата на ординална скала,
могат да се нарекат ординални структури. Ординална е структурата на дървопреработвателните предприятия по равнище на организация, ако за нея са
определени оценките: много добра, добра, задоволителна, лоша.
Регионалните (пространствените) структури
имат в основата си териториални единици (региони)
– географски райони, страни, икономически райони,
области и др. Конкретно за горския сектор на България имаме 16 Регионални управления на горите.
Анализът на тези структури разкрива степента на
териториалната локализация, дислокация и концентрация на изследваните явления.
Темпоралните структури са структури на моментни съвкупности, чиито единици са разпределени по периоди на възникване. Пример за подобни структури е структурата на сградите принадлежащи на държавните лесничейства и държавните
дивечовъдни станции, обхванати чрез наблюдение
(преброяване) към определен момент, по периоди
на построяването им или структурата на автомобилния парк по периоди на доставяне на отделните
превозни средства. Темпоралните структури могат да се разглеждат условно като хронологични
структури.
Според броя на признаците, по които са
формирани, статистическите структури, както и
разпределенията, могат да бъдат едномерни, двумерни ... многомерни [3].
Едномерните структури според К. Гатев са
структури на съвкупности, състоящи се от k групи,
обособени по един признак. Едномерната структура може да се отнася за обема на съвкупността
или за сумата от значенията на някакъв признак.
Ако количеството добита дървесина се раздели по
категории - едра, средна, дребна и дърва за огрев
и се изчислят относителните дялове на всяка една
категория дървесина, ще се получи едномерна
структура на количеството добита дървесина. Може
да се получи едномерна структура на общата сума на доходите от дървесина (по категории дървесина). Това са две различни едномерни структури,
но между тях има определена връзка. Такива структури се наричат свързани едномерни структури. В
дадения пример колкото по – голямо е различието
между структурата на доходите и структурата на
добитото количество дървесина по категории толкова по – голяма е степента на неравномерност
(диференциация) в разпределението на доходите.
Такава неравномерност може да се нарече сравнителна неравномерност.
3. Измерване на различията между структурите
на собственост върху горите
Една от задачите на настоящето изследване e

да се измерят различията между структурите на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд към 2004 г. и базовата за реституцията 1947г.
(1941/1942 г.). Ако изходим от изложените по –
горе разбирания за статични структури можем да
дефинираме проучваните в това изследване структури като едномерни, формирани по категорийни
(неметрирани) признаци, скалирани по номинална
скала.
Според К. Гатев [3] за правилното решаване
на задачата е необходим измерител, който да отговаря на следните условия:
Първо: Да варира в теоретични граници от 0
до 1;
Второ: Да отразява не само разликите между
относителните дялове, но и размера на тези дялове през двата сравнявани периода;
Трето: Да бъде достатъчно чувствителен
(селективен).
Посочените изисквания според нас се удовлетворяват от интегралния коефициент на структурни различия (KD):
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2

2

k

, или К D = 1 −

2∑ vi1vi 2
i =1

k

∑ (vi1 i 0 + vi 2 )
2

,

2

i =1

където vi1 и vi2 са i-тите относителни дялове
на двете сравнявани съвкупности, а k броят на относителните дялове.
Интегралният коефициент на структурни различия (KD) ще бъде равен на единица, когато двете
сравнявани структури са напълно противоположни.
Това е теоретична възможност при екстремален
случай: когато съвкупността е съставена от две части – през първия период относителния дял на първата част (v’1) е нула, и втората част (v”1) – единица,
а през другия период първата част (v’2) е единица и
втората част (v”2) – нула. Тогава

∑v v

i1 i 2

=0 и

KD = 1. Строго погледнато разгледания пример няма структура, но той показва теоретична възможност KD да достигне своя максимум. Обратно при
еднакви относителни дялове на отделните части е
ясно, че KD ще бъде равен на нула, тъй като vi1 =
vi2. Благодарение на определените теоретични граници от 0 до 1 отделният, коефициент взет сам за
себе си, има по своята абсолютна стойност напълно определен познавателен смисъл.
Едно от предимствата на интегралния коефициент на структурни различия пред другите измерители на различия е, че не измерва нито само абсолютните нито само относителните изменения, а
едните във връзка с другите [3]. Той измерва структурните изменения така, че разликите в относител-
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ните дялове се коригират според величината на
двойките относителни дялове, от които са образувани. По такъв начин “цената” на определено увеличение или намаление на относителните дялове
се определя според равнищата на дяловете. На този факт се дължи и чувствителността (селек-
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тивността) на интегралния коефициент при измерване на различията между две структури.
След избора на подходящ коефициент се пристъпва към измерване на структурните различия
(виж таблица 1).

Таблица 1. Структура на собствеността върху горите и земите от горския фонд на България
през 1941/42 и 2004 г.

Относителни
дялове, %

Вид
собственост

1941/42 г.
Vi1
26.56
54.69
1
16.31
1.44
100

Държавни
Общински
Религиозни
Частни
Юридически2
ВСИЧКО
K D (1−2) =

2004 г.

Разлики
между
относителните
дялове

Vi2
79.79
9.44
0.57
9.6
0.58
100

Vi1 - Vi2
-53.23
45.25
0.43
6.71
0.58
0.0

4926.944
= 0.68455, или 68.46 %.
3965.5194 + 6548.379

Като се има предвид, че коефициентът на
структурните различия е нормиран в теоретични граници от 0 до 1 (или от 0 до 100%), може да се
прецени голямото несъответствие между структурите на собствеността върху горите и земите от
горския фонд през 1941/42 г. и 2004 г. Логично е
да се предположи, че поради проблеми от правен
характер в следващите 10 – 15 години правата на
собственост няма да могат да получат справедли-

Квадрати на
разликите
между
относителните
дялове
(Vi1 - Vi2)2
2833.4329
2047.5625
0.1849
45.0241
0.7396
4926.944

Квадрати на
относителните
дялове
1941/42 г.

2004 г.

2

V2i2
6366.4441
89.1136
0.3249
92.16
0.3364
6548.379

V i1
705.4336
2990.9961
1
266.0161
2.0736
3965.5194

ва икономическа реализация. Това предположение
се потвърждава от факта, че поради продължаващи дела за реституиране на горска собственост е
блокирано ползването на 190 – 200 хил. м3 дървесина годишно [12].
Разглеждането на интегралния коефициент на
структурни различия (KD) в динамика позволява да
се установи в каква степен сравняваните структури се сближават или отдалечават. За тази цел на
фигура 1 е представен коефициента на структурни различия с база за сравнение 1900 година3.

Таблица 2. Разпределение на площта на горите по собственост
Собственост
Държавни
Общински
Религиозни
Частни
Юридически
лица
Всичко

Собственост
Държавни
Общински
Религиозни
Частни
Юридически
лица
Всичко

1900 г.
ха
%
902618
29.68
1565242 51.469
53629 1.7635
519637 17.087

1933/34 г.
ха
%
712405.4 23.75
1716786.5 57.26
30515.7
1.01
510414.8
17.0

1934/35
ха
%
718429.9
23.68
1751815.9
57.74
318449
1.05
486192.9
16.02

1935/1936 г.
ха
%
766607.2
23.977
1847269.7
57.777
32274.2
1.0064
505092.2
15.798

1936/1937 г.
ха
%
775143
23.719
1880354
57.537
36709.2
1.1234
530344.6
16.228

0

0

28326.2

0.9

456838

1.51

45984.1

1.4382

45523.3

1.393

3041126

100

2998449

100

3033967.4

100

3197227.4

100

3268073

100

1937/38 г.
ха
%
790330.9
23.712
1922292.3
57.673
37079.9
1.1125
540941.6
16.229

1938/39 г.
ха
%
835479
24.617
1935445.7
57.028
37030.6
1.0911
541013.8
15.941

1940/1941 г.
ха
%
948908.4
26.57
1975997.8
55.33
37053
1.04
557968.5
15.62

1941/42 г.
ха
%
961739.3
26.56
1980254
54.687
36361.1
1.0042
590626.4
16.311

2004 г.
ха
%
3204207
79.799
379178
9.4432
23012
0.5731
385577
9.6025

42461.5

1.2739

44894.3

1.3228

51514.4

1.44

52079.5

1.4382

23391

0.5825

3333106.2

100

3393863.4

100

3571442.1

100

3621061

100

4015365

100

Източници: НУГ, Статистически годишник 1943-1946. НСИ, С., 1947
2 За целите на настоящето изследване кооперативните и училищните гори към 1941/1942 г. се обединяват
и разглеждат като юридически по форма на собственост.
3 Данните за разпределение на площта на горите по собственост към 1900 г. са взети от книгата на Хр.
Въчовски “Горите и горското стопанство на България през XX век”, С. 2003.
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Фиг. 1. Коефициент на структурни различия (KD) с база за сравнение 1900 г.
От стойностите на коефициента на структурни различия (KD)4 се вижда, че през първата половина на миналия век различията в структурите на
собствеността са в допустими параметри. Съществени различия се появяват към 2004 г. (KD=64.6%).
На тази основа възникват и противоречията между
държавата и останалите собственици – общини и
частни лица. Поради не извършената в пълен размер реституция, недържавните собственици очевидно ще продължат да търсят правата си по съдебен
път. Общините ще доказват своето право на собственост или отдаденото им вечно право на стопанисване върху невъзстановените им към 2004 г.
45.00 % от горските територии на страната. Същото се отнася и за частните лица, на които е възстановено с 6 пункта по – малко от базовата за реституцията година. Като се има в предвид, че тази собственост е дребна и разпокъсана зад тези 6 пункта
може да се очакват 250 – 300 хил. правни субекти,
които ще влезнат в съдебен спор с държавата. Ако
този процес продължи твърде дълго собствениците на горски капитал ще бъдат лишени от доходи.
На практика това означава, че преследването на
юридическата форма на собствеността ще се окаже самоцелно и няма да позволи реализирането
на нейната икономическа форма. Впрочем икономическата реализация и сега е блокирана от тромавата бюрократична процедура на ползване и от
невъзможността върху раздробените горски имоти да се осигури постоянен доход.
Освен на национално ниво, интерес за настоящето проучване представлява процеса на възстановяване на горската собственост в териториален

разрез. За сравняване на структурата на собствеността използваме т. нар. коефициент на регионална диверсификация (Ksp). Според К. Гатев [3] интегралния коефициент на структурни различия може да се използва при емпирични изследвания и
като обобщаващ коефициент на регионалната
диверсификация. Логическият му смисъл се състои в измерване на структурните различия между
избрана еталонна структура, образувана по признак Х и структурата на конкретен регион (област)
образувана по същия признак. Обикновено за еталонна се приема структурата за цялата страна. Ако
липсва диверсификация на даден регион (област)
по признака X в рамките на страната, структурата
му би съвпадала с аналогичната структура общо
за страната. Колкото по – голяма е диверсификацията толкова, повече структурата на дадения регион ще се различава от структурата за страната.
При липса на диверсификация интегралния коефициент на структурни различия ще бъде равен на
нула. Колкото по – голяма е диверсификацията, толкова повече коефициентът ще се отклонява от нула и ще се стреми към горната си теоретична граница - единица. Ако относителният дял на j-та група в региона е vj1, а относителният дял на същата
група общо за страната е vj0, формулата на коефициента на диверсификация ще бъде:
k

К sp =

∑ (v
j =1

j1

k

∑ (v
j =1

− v j 0 )2
2

j1

i0

2

+ v j2 )

4 Методическо основание да сравняваме разпределението на горите по форма на собственост за периода
1900 – 1942 г. ни дава относително постоянната площ на горските територии, което се вижда и от таблица 2.
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В настоящото изследване, структурата на собствеността върху горите и земите от горския фонд
към 1941/1942 г. се приема за еталонна. Посредством коефициент на диверсификация (KSP) се измер-
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ва различието между приетата еталонна структура и структурата на собствеността по Регионални
управления на горите към 2004 г.

Таблица 3. Структурни различия между еталонна структура на собствеността към 1941/1942 г. и
структурите на собствеността по Регионални управления на горите към 2004 г.
РУГ

Ловеч

Варна

Кюстендил

Русе

Шумен

4
62.18

5
73.06

Велико
Търново
6
65.1

No
KSP, %

1
56.42

2
76.42

3

РУГ

София

Пазарджик

Смолян

Пловдив

Кърджали

9
59.83

10
71.09

11
71.51

12
69.34

13
74.58

No
KSP, %

73.9

Получените резултати за коефициента на регионална диверсификация насочват към извода, че
проблемът с възстановяването на собствеността
върху горите и земите от горския фонд ще се проявява с различна интензивност в отделните райони
на страната. На териториите на регионалните управления на горите с коефициенти на регионална
диверсификация (KSP) по – високи от изчисления на
национално ниво коефициент на структурни различия (KD = 68.46 %) може да се очакват засилени
конфликти и заведени съдебни дела за доказване
правото на собственост. От таблица 4 става ясно,
че подобни негативни тенденции е вероятно да се
наблюдават на териториите на РУГ Благоевград, РУГ
Варна, РУГ Стара Загора, РУГ Кърджали, РУГ
Шумен, РУГ Смолян, РУГ Пазарджик и РУГ
Кюстендил.
4. Измерване равнището на концентрация на собствеността върху горите и земите от горския фонд
В условията на разменно пазарно стопанство
разпределението на благата зависи от собствеността върху агентите на производство. В сферата на
горското стопанство гората е основен производствен фактор с ограничени размери, което предполага монопол произтичащ от собствеността ъ.
Поради тази причина може да се предположи, че
неравномерността в разпределението на горите по
форма на собственост ще рефлектира върху начина на производството и разпределението на горските блага. Когато начина на производство и разпределението на горски блага е организирано в условията на монополен собственик социалните конфликти са едни при олигопол или плурализъм те
са съвсем други В тази връзка измерването на неравномерността в структурата на горската собственост трябва да даде информация за наличието
или не на монополист, който при определени усло-

Берковица

Благоевград

7
64.861

Стара Загора
14
74.67

Бургас
15
56.6

8
78.12
Сливен
16
66.71

вия да се възползва от монополното си право и да
диктува равнището на пазарните цени. Ако няма
монополист, собствеността ще има равномерна
структура.
Под равномерност на структура разбираме
структура, отделните части на която имат еднакви
относителни дялове. Да се измери неравномерността на структурата на горската собственост значи
да се измери неравномерността на разпределението и по видове собственици. Преди да се пристъпи към измерване на тази неравномерност в разпределението е необходимо да се дефинира същността на съпоставените структури – действителна и еталонна. Това е необходимо условие, тъй като според К. Гатев има съществено значение при
определяне на подхода за измерване на неравномерността [3].
В началото на изложението изследваната статична структура формирана по признака собственост върху горите и земите от горския фонд беше
определена като едномерна, категорийна структура скалирана по номинална скала (виж стр. 4).
Според К. Гатев въпросът за неравномерността при
подобен вид структури се свежда до сравняване на
конкретната реална структура с хипотетичната
(еталонната) равномерна структура.
Вече стана ясно, че неравномерността е отклонение на фактическата структура от равномерната приета за еталон. Щом това е така, при нейното измерване може да се изходи от същите
позиции, от които се изхожда при измерване на различията между две каквито и да са структури.
Обстоятелството, че се сравнява фактическа структура с изкуствено конструирана равномерна
структура, по същество не изменя нещата. Поради
тази причина е напълно възможно за измерител на
концентрацията да се използва интегралния коефициент на структурни различия, но вече определен
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След съответни преобразувания

KR = 1−

2
k

1 + k ∑ vi2
i =1

вид:

Ако vi е в процент, формула придобива следния

KR = 1−
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k
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При тълкуване на този коефициент трябва да

се има предвид, че неговите теоретични граници
са 0 и 1 (или 100 %), т. е. 0
KR
1.
Колкото фактическата структурата е понеравномерна, толкова коефициента е по-голям от
0, но практически той никога не достига единица.
Така изчисленият коефициент на неравномерност на структурите (KR) може да се приеме за
измерител на концентрацията на собственост и да
се установи наличието на монопол или плурализъм
в собствеността на горите. Когато той клони към 1
очевидно има монопол или олигопол. Когато клони
към 0 очевидно структурата ще клони към плуралистична. Всеки анализ на икономическия порядък
в горския сектор следва да отчита този статистически факт. Експериментални изследвания на
различни автори дават основание да се счита, че
предлагания от нас интегрален коефициент ще
реагира по – чувствително на промените в неравномерността в сравнение с коефициента на К. Джини.
Тъй като последния варира обикновено в долната
половина на скалата с граници от 0 до 1. Според К.
Гатев: “тъй като при изчисляването на интегралния
коефициент (KR) отклоненията от равномерната
структура се поставят във връзка с размера на
относителните дялове, той не може да приема
еднакви стойности при различна степен на неравномерност” [3].
След извършената по – горе статистико –
методологическа обосновка на фигура 2 и таблица
4 е представен интегралния коефициент, чрез който
отчитаме концентрацията на горите по собственост
на национално ниво за периода 1900 – 2004
година5 и по Регионални управления на горите за
2004 г. Икономическият му смисъл се състои в
това да даде информация за концентриране на
собственост у един или няколко субекта.
На национално ниво най – висока неравномер-

72,95

върху базова структура в която всички видове собственост биха били с равни дялове. По друг начин
казано, оценката да се извърши при условия където фактическата структура се състои от относителните дялове на v1, v2, v3,…vk, а хипотетичната
равномерна структура има еднакви относителни
дялове: v1 = v2 = v3 = vk = const. Следователно
фактическата структура ще има различни относителни дялове чиято сума е равна на 1 (или 100%),
като в същото време относителните дялове при еталонната структура са 1/к (или 100/к).
Ако използваме формулата на интегралния
коефициент на структурни различия и означим относителните дялове на сравняваната реална структура с v, а на равномерната структура с 1/к , формулата на коефициента на концентрацията на собствеността (KR) ще приеме следния вид:

2004/05
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Години

Фиг.2. Интегрален коефициент на концентрация (KR)
5 През периода 1947 – 1997 г. структура на собствеността съществува само теоретически, тъй като
държавата е едноличен собственик. Ето защо този период не се разглежда.
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Таблица 4. Интегрален коефициент на концентрация (KR) през 2004 г. по РУГ
РУГ

Ловеч

Варна

Кюстендил

Русе

Шумен

Велико Търново

Берковица

Благоевград

No
KR,

1

2

3

4

5

6

7

8

58.92

79.69

%

72.95

РУГ София Пазарджик
No
KR,
%

9
67.96

10
76.15

72.15

77.39

65.67

61.10

80.89

Смолян

Пловдив

Кърджали

Стара Загора

Бургас

Сливен

11

12

13

14

15

16

72.599

74.17

ност (концентрация на собственост) е измерена през
2004 г. (72.95 %), а по регионални управления на
територията на РУГ Благоевград (80.89 %).
Високата стойност на интегралния коефициент на
тази концентрация (KR) се дължи на преобладаващата държавна собственост върху горите и земите от горския фонд (80%).
За периода 1900 – 1942 г. интегралния коефициент на концентрация се движи около 58 %,
което показва една сравнително висока неравномерност в разпределението на собствеността върху горските територии и през този период.
Открояват се два основни субекта на собственост
– държавата (26%) и общините (55 %). Високият
относителен дял на общинската собственост се дължи на предоставени държавни гори за стопанисване за вечни времена от общините. Тук нямаме за
цел да доказваме правомерността на това предоставено право и дали то е основание за реституция
в полза на общините. По скоро ние го отчитаме
като реален статистически факт, който отразява една обективна реалност. През този период държавата със Закона за горите е предоставила за стопанисване за вечни времена горски територии.
Общините са реален участник в пазара на дървесина наред с държавата. Двата субекта правят пазара на дървесина олигополен по своя характер.
По спорния въпрос за общинските гори Т. Иванчев
пише: “Указаното неправилно и несправедливо разпределение на бившите държавни гори, завладени
като балталъци се потвърждава още по – очевидно
и от разпределението на общинските гори по бивши окръзи и околии. Според други изучавания, кръгло на 1 жител има общински гори в бившите окръзи:
Бургас по 5 дка., Пловдив 4 дка., Хасково 4.7 дка.,
Ст. Загора 3.6 дка., Шумен и Петрич 3.3 дка.,
Момчилград 1.4 дка., Кюстендил 1.3 дка., Плевен
1.1 дка., Търново 1 дка., Видин 0.8 дка., Враца 0.7
дка. От тия данни се вижда, че бившите окръзи

78.91

77.65

69.57

73.52

Бургас, Пловдив и Хасково имат по отношение на
населението 4 –5 пъти повече общински гори, отколкото в окръзите Плевен, Търново, Видин и Враца”
[5].
Олигополното положение на държавата и общините по отношение на предлагането на горски
блага до 1944 г. налага модел на стопанската им
експлоатация посредством който доходите на двата субекта имат изключително рентен характер.
Ролята на дърводобивниците в икономическия възпроизводствен процес до 1944 г. се състои в това,
че те са стопаните на тези блага, а доходите се
реализират било то от услуги за дърводобив на собствениците или пък от продажба на горски продукти на пазара. Това дава основание на В. Стоянов
да счита, че: “...участието на частния капитал и частната инициатива е имало до сега (1932 г.) господстващо положение у нас. Може да се вземе, че
кръгло 90 % от целокупното горско производство
до сега се е намирало в ръцете на частни лица –
търговци, индустриалци, селски стопани и т. н. и
само с 10 % се изразява участието в горското производство на другите два общественостопански
фактор” [16].
След 19 май 1934 г. се преминава към силно
централизирана държавна власт, която се намесва
в управлението на всички гори независимо от формата на тяхната собственост. С Наредбата – закон
за стопанската експлоатация на държавните гори
(ДВ., бр. 163/1935 г.) и създаденото предприятие
“Стопанска експлоатация на държавните гори” –
СЕДГ постепенно се налага стопанския начин на
дърводобив във всички обществени гори [1]. За въвеждането на стопанската експлоатация допринасят горовладелските кооперации, получени чрез хоризонтална интеграция на горски имоти, както и нарасналия брой на горските трудово – добивни кооперации6 . На практика в горския сектор на България се прилага немския консервативен модел за

6 По данни на Т. Иванчев към 1936 г. общият брой на кооперациите в България достига 257 броя.
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управление на горското стопанство7. Горите са поставени под непосредствената защита на държавата в лицето на горските власти. Последните са управител на горските имоти, като са задължени наред с опазването им да извличат максимални доходи от тях, които принадлежат на собственика [8].
Постепенно с така наречения стопански начин на
експлоатация от държавните, а по – късно и от общинските гори, лесоползването става част от общия механизъм за създаване – охрана – опазване
– ползване. Засилва се водещата роля на горовладелците при формиране на икономическия порядък.
Учените Темелко Иванчев, Юли Михайлов и Ангел
Баев класифицират модела за управление на горите “пруски”, който признава рентата като икономическа реализация на горската собственост.
Ситуацията на обществените отношения не се
променя през 1945 г. с приемането на Наредбата
– закон за добиване, разпределение и продажба на
дървените материали (ДВ, бр. 167/1945 г.). Според
този закон стопанското ползване се разширява във
всички гори, като се извършва основно от горските
трудово – добивни кооперации. По данни на Т.
Иванчев към 1944 г. горските трудово – добивни
кооперации достигат 250 бр. Те са правният субект,
който заменя дейността на над 31 хил. физически
лица (городобивници). През 1945 г. те обединяват
25 000 членове, като до 1946 г. са основани нови
64 трудово-добивни кооперации с 15 000 нови членове [5, стр. 331]. Кооперациите притежават значителни привилегии заключаващи се в монополно
право върху етажите на държавните и общинските
гори, както и в ниски тарифни цени по които получават дървените материали [5]. Резултатът от тези прекомерни права е нерационално функциониращ ценови механизъм, който според оценките на
отделни автори ощетява значително масата на доходите (горска рента) за собствениците. Така икономическите интереси на горовладелеца (основно
държавата и общините) отново са незадоволени за
разлика от тези городобивниците. По този повод Т.
Иванчев пише: “Отпускането на дървените материали в повечето случаи по ниски тарифни цени,
ощетява държавата и общините - горовладелци с
милиони лева от разликата между действителните
цени на корен и по – ниските тарифни цени” [5].
Разбира се той не дава отговор на това: кои цени
са действителни и кои не?
От извършеният кратък исторически преглед
на отношенията горовладелец городобивник става
ясно, че независимо от олигопола на държавата и
общините в предлагането на горски блага добаве-

ната стойност под формата на печалба и лихва отива като икономическа реализация на горския търговски капитал. При този начин на управление трудно може да се гарантира трайност и постоянство в
ползването. Причината е, че чрез тогавашния пазарен механизъм се разпределя около 18 % за рентен доход на собствениците на гори, а около 82 %
за печалба и лихва за капитала. Според Т. Иванчев
най – добрата защита за всяка една гора е да принася полза на собственика си. Само тогава горите
ще бъдат добре пазени и стопанисвани от притежателите си [5]. Впрочем такава е концепцията на
пруския модел за стопанисване. Целият социалистически период на България (1944 – 1990 г.) е реализация на този модел за стопанисване. Новото
тук е, че 100 % от собствеността на горите и средствата за производство са държавна собственост.
По тази причина държавата осъществява чрез своята собственост т. нар. двустранен монопол.
Търсенето и предлагането на горски блага при тази форма се регулира чрез лимитите в плана, а не
от пазара. Рентата не е пазарна, а административна. Отказването на политическата система у нас
от този модел означава търсене на нов, който, като отчита неравномерността в структурата на собствеността да гарантира икономически порядък, при
който горовладелеца да бъде с водеща функция.
Чрез пазара той следва да получава справедлива
рента за своята собственост. Правилно решение
на така поставената задача не може да се даде
без анализ на пазарните форми, в които е възможно да протича икономическия възпроизводствен процес в горския сектор на България към 2005 г.
5. Заключителни изводи
Първо: Интегралният коефициент на структурни различия (KD) между видовете собственост към
2004 г. и тази до национализацията на горите е
приблизително 0.685. Двете структури се отклоняват една от друга около 69 %. Това означава:
• Политическата класа не е изпълнила намеренията си да конституира собствеността на горите в параметри близки до тези при национализацията им през 1947 г., което генерира конфликти между различните видове собственици. Това не е в полза
нито за горските екосистеми, нито за лицата придобили собственост, нито за обществото като цяло.
• Общините и през следващите периоди ще
предявяват претенции за собственост върху гори
на около 45 % от горските територии на страната.
Този проблем ще се засилва от механизмите за
бъдеща финансова децентрализация в полза на

7 Виж Йовков, И., И. Палигоров. Модели за управление на горското стопанство и принципи на горското
законодателство. Лесовъдска мисъл, 1, С., 1995, 31 – 41.
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общините.
• Около 122 хил. дела (от общо 250 хил.) към
настоящия момент между поземлени комисии и
частни лица не са приключили. Над 300 хил. наследници търсят по съдебен начин правото си на наследство върху горските имоти. Ако тези съдебни
процеси продължат твърде дълго юридическата
форма на собствеността ще се окаже самоцелна.
Може би е дошъл момента да се определи чрез
закон срок за изчистване на съдебните спорове.
• Всяка година от 1999 до 2005 г. не се задействува около 200 хил. м3 лесосечен фонд поради неуредени собственически отношения. По този
начин икономическата реализация на собствеността върху горите е непълна и също генерира конфликт на интереси.
• Регионалната диверсификация на коефициента на структурни различия (Ksp) очертава като
по – значим конфликта на собственически интереси в областите Варна, Кюстендил, Шумен, Благоевград, Кърджали, Стара Загора, Смолян, Пазарджик.
• При база за сравнение 1900 г, констатираме, че периода до национализацията се характеризира с незначителни колебания в структурата
на собствеността у нас. Тогавашната структура на
собственост се отклонява незначително от тази през
1900 г. (около 8 процентни пункта). Това дава основание да се твърди, че периода до национализацията се характеризира със сравнително устойчива структура на собственост и позволява да се даде оценка на икономическа реализация на видовете собственост. По данни от горската статистика
обобщени от Т. Иванчев, доходите от българските
гори, чрез възприетия икономически порядък през
периода 1935 – 1939 г. реализирани в полза на
държавата, общините и частните лица се отнасят в
пропорция: 38 %, 22 %, 40 %.
Второ: Интегралният коефициент на концентрацията на собствеността (КR) за периода 1900 –
2004 г. варира в границите 58 – 59 % до национализацията и 73 % към 2004 г. И през двата периода горският сектор се е развивал при монопол на
обществената собственост (държавна и общинска)
спрямо тази на частната собственост. Оценката ни
при отчитане на тази реалност води съвсем логично до следните обобщения:
• Собствеността върху горите до национализацията се характеризира с монопол на държавата.
Тя има пълно право на владение и разпореждане
върху около 81 % от горските територии. Запазва
през целия период правото на ползване върху 26%
от горските територии и е предоставила правото
на вечно ползване на общините върху 55 % от
горите.
• Икономическият порядък до национализаци-
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ята се е изграждал по начин който е приемал за
водеща ролята на горовладелеца. Негова е била задачата първоначално да осигурява трайно и непрекъснато ползване на горски блага, а на по – късните етапи равномерно постъпваща най – висока
рента. Това означава, че в горския сектор на България обективно се е наложил пруския модел на производствени отношения.
• Естествените плодове от недвижимата горска собственост при този модел под формата на
право на ползване (дървесина, паша, листников фураж и т. н.) горовладелците предоставят на физически или юридически лица. Това по своя характер
е движима собственост отчуждавана в полза на ползвателите на горски блага срещу заплащане. Това
отношение е основно и се запазва до 1934 г.
В периода 1935 – 1945 г., държавата последователно реализира идеята за пълна собственост
върху значителна част от естествените плодове. За
целта създава и собствено предприятие за стопанска експлоатация на държавните гори (СЕДГ,
1935г.), което първоначално е със задачи да стопанисва държавните гори, а след 1939 г. поема
функциите и за стопанисване на общинските гори.
• Основният източник на доходи за монополния горовладелец идват от гражданските плодове.
Това е доход, който под формата на такси за ползване държавата присвоява в своя полза. Това е
рентен доход, икономическа реализация на собствеността върху горите реализиран при производственото отношение: горовладелец монополист на
собствеността върху горите – городобивник монополист на стопанската им експлоатация.
• Създаването на предприятието Стопанска
експлоатация на държавните гори (1939 г.) не премахва конфликта горовладелец – городобивник.
Затова в дневния ред на горската икономическа наука и на политическата система в периода 1935 –
1945 г. са ниските доходи за собственика на гори
чрез този модел на стопанска експлоатация. В
структурата на авансираните капитали за експлоатация на горите 90 % е частен и 10 % на държавата и общините. Впрочем това е и дневния ред на
учените, политиците и държавната горска бюрокрация в настоящия момент (2006 г.).
• От позициите на днешните ни разбирания
нашата оценка за периода до 1947 г. е: не са ниски доходите за двата основни горовладелеца - държава и общини. Те са присвоявали тогава около
60% от доходите реализирани от ползването на горски блага. Основното за този период е: нерационално функциониращ ценови и финансов механизъм,
който не позволява рентата като икономическа реализация на собствеността върху горите да се реинвестира по най – рационален начин за да може
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подобрена горската собственост да се остави за
бъдещите поколения. Поради това поколението българи към 1947 г. наследява силно разстроени горски екосистеми, поройни и ерозирани гори, нискостъблени форми на стопанисване и т. н.
• Периода след национализацията от 1947 до
1997 г. оценяваме също с наложения “пруски” модел в горския сектор. Новото е, че собствеността
върху горите и средствата за производство са държавна собственост, т.е. имаме двустранен държавен монопол върху собственост и стопанисване на
горите. Търсенето и предлагането на горските блага сега вече не е пазарно, а се регулира чрез лимитите на плана. Рентата не е пазарна, а административна такса. Политическата класа през 1997 г.
отрече този икономически порядък.
• След 1997 г. за трети път се конституира
пруския модел за икономически порядък.
Горовладелецът и сега придоби изключително
право, така да управлява собствеността си, че подобрена да я остави за бъдещите поколения.
Новото е, че чрез пазара той следва да получи онази справедлива стойност от своята собственост, която да му даде необходимия ресурс за реинвестиране.
6. Насоки за промяна
От наложилите се у нас пазарни форми се
налага обективния извод, че те са конституирани
от предходните поколения. Отчитайки ги следва да
се конституира икономически порядък, където пазарната цена да изиграе ролята на дефицитомер
на търсенето и предлагането и същевременно да
изпълни функцията на разпределител на брутната
добавена стойност. В това отношение заслужава
да се акцентира върху:
• Основната пазарна форма за предлагане на
“естествени плодове” от горите под формата на
стояща на корен дървесина е ограничен монопол
на предлагането; на дървесина в лежащо състояние – частичен монопол на предлагането; на недървесни продукти – ограничен частичен монопол
на предлагането. Тези монополи трябва последователно да се премахнат.
• Пазарната цена може да изпълни функцията си единствено в условията на конкурентен икономически порядък. Това предполага териториална децентрализация на стопанисването на горите
посредством легитимиране от държавата на около
170 – 180 публични Агролесовъдни предприятия.
• Държавата е целесъобразно да разработи
единен за всички Правилник за устройството и
дейността на Агролесовъдните предприятия. Концепцията на правилника следва да се изгради върху следните принципни постановки:

- Агролесовъдното предприятие стопанисва
предоставената му горска територия въз основа на
10 – 15 годишен договор за изпълнение на
Лесоустройствения проект.
- Агролесовъдното предприятие е юридически субект работещ по законите на частното право
и със строга калкулация на приходите и разходите.
- Агролесовъдното предприятие плаща рента на собственика като процент от пазарната цена
на горските блага. До 80 % от рентата чрез държавна поръчка се реинвестира в дейности водещи
до подобряване на горската собственост.
- Агролесовъдното предприятие самостоятелно сключва сделки по пазарни цени, които са единство от разходи за производство и услуги и потребителната стойност на горските блага на съответния пазар.
- Управлението на Агролесовъдните предприятия е от мениджърски тип почиващ на дългосрочен договор и получаване на предприемачески доход като част на нетния финансов приход.
- Горските управи имат изключителното право да определят организацията на производствените процеси.
- Държавата извършва ежегоден одит на дейността на предприятието и получава дивидент от
авансирания от нея собствен капитал.
- Предприятието има право на реинвестиране
за натрупване на дълготрайни и краткотрайни
активи.
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ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL FACTOR IMPACT ON SOCIAL
CONFLICTS, DUE TO FOREST OWNERSHIP RIGHTS
Ivan Yovkov, University of Forestry - Sofia, Bulgaria
Konstantin Kolev, Forest Research Institute, BAS – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The main thesis of the research is formulated as follows: the state monopoly over certain spheres of activity is not
an obstacle to sustainable economic development, based on the criteria of market economy instead of the centralized
one. This thesis is evidenced by the practices in the Bulgarian Forestry Sector. The research exit strategy and tasks are
duly defined. The allocation of forest area, according to ownership, is subject to statistical and structural analysis. The
base structure dates back to 1942. The present structure considerably deviates from the base one. The conflicts arise
because ownership issues remain unsettled. The concentration levels of the state and municipalities are defined. The
model of economic exploitation of forests is specified. The market forms of supply and demand of forest resources, as
well as the market type are clarified. Certain negative consequences of the state monopoly, leading to social conflicts
are outlined, as well as potential solutions. The main focus is on the need of establishing a competitive mechanism for
fair price formation, effective allocation of resources, settlement of social conflicts and sustainable development.
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ABSTRACT
In order to meet the goals laid down in the national economic policy, the new labour market requires an education
and policy that would ensure optimal utilization of human resources, thus creating a productive base for the country’s
economic growth. The system of studies at Riga Technical University is developed so that it could train specialists
required by the Latvian national economy, which would be capable and competent to understand the goals of solving
existing problems, as well as would be able to professionally participate in the management and development of
implementation of projects dealing with solution of problems.
The research focuses on the possibility of using up-to-date information technologies in organization and implementation of projects.
One of management control instruments of business performance of enterprises is evaluation of its effectiveness.
Traditional methods of evaluation of effectiveness of business performance of enterprises in fact are already outdated
and are not at all oriented to the future. The authors suggest the use of up-to-date methods, including simulation
modelling.

The professional bachelor programme provided
by the Chair of Economy of Production and Entrepreneurship of the Faculty of Engineering Economics of
Riga Technical University is aimed at training specialists for the economy of the Republic of Latvia.
The goal set by the professional bachelor
programme is to train economists competent:
- to perform economy-related work assignments;
- to analyse performance results both at the
microeconomic and macroeconomic level;
- to identify the problem;
- to make forecasts with regard to most optimum methods of attaining the targets set;
- to plan and implement the planned targets.
The graduates of professional studies are
equipped with relevant knowledge in microeconomics,
macroeconomics, economic forecasting, economic
analysis and planning, economics of entrepreneurship,
finances, accounting, marketing, information tech-

nologies, management sciences, quality management,
methodology of doing research, as well as are offered a possibility to master the required command
of foreign languages to be used in daily business-related professional environment.
The graduates should have practical working
skills, which are acquired during studies, as well as
should be able to apply the knowledge gained during
practical placement when elaborating academic papers, projects, and the diploma project.
The graduates have to be capable of understanding the goal, when addressing the problem, and have
to professionally participate in the elaboration and
management of implementation of the project.
The number of graduates of the professional
RTU FEE CEPE bachelor programme “Entrepreneurship and management” (for the period from 2003 –
2005) is presented in fig. 1.
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Figure 1. Number of graduates of the RTU FEE CEPE professional bachelor programme “Entrepreneurship and management”
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The statistics presented in fig. 1 show an annual growth trend in the number of professional bachelors trained within the framework of the programme.
In 2005, 165 professional bachelors graduated the
programme.
The themes of the diploma papers cover a wide
scope of business areas, including optimisation of
production costs, evaluation of performance results
of enterprises, the system of business risks, new technologies and economic effectiveness aspects of technology, insurance development prospects, ecology
issues etc.
All diploma papers have addressed topical problems, contain novelty elements and are of practical

35

relevance.
The areas most extensively investigated in the
diploma projects are:
- improvement of planning of production enterprises;
- enhancement of competitiveness of enterprises;
- projects of reduction of costs of production
enterprises;
- enhancement of effectiveness of the performance of enterprises.
The number of defended engineering and diploma
projects is presented in table 1.

Table 1. The number of defended engineering and diploma projects by years

Economic object
or system

Experiment with
a real system

Experiment with a
system model

Physical model

Mathematical model

Analytical model

Simulation
model

Figure. 2. Research methods investigating economic objects and systems, and the scheme
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Fig. 2 presents the research methods applied in
research of economic objects and systems, and the
scheme of selection of methods.
The focus on these problems is explained by
the fact that, presently, each enterprise faces different conditions, which affect the decision-making
process, therefore these are relevant factors that
must be taken into account.
A problem is known to be an issue requiring for
a solution. Therefore, classification of problems is
frequently based on the principles of classification
of solutions, according to which problems are divided
into groups considering:
- the degree of complexity;
- level of application;
- level of management.
According to the level of complexity, problems
may be subdivided into three subgroups:
- general problems;
- specific problems;
- local problems.
General problems are dealt with in completed
projects and their results, e.g., a report on the research work, production development project, business plan, sets of operational planning documentation etc., projects and sets of project documenta-

tion. General problems are to a great extent connected with engineering. Solution of these problems
involves engineers, economists, managers, as well
as other specialists.
Specific problems are part of general problems.
This subgroup of problems includes specific production, technological, organizational and other tasks,
which are dealt within in the course of production
process (i.e., selection of machinery and tools to be
used, selection of materials and parts, selection of
parameters of a technological process and other
tasks).
Local problems consist of several specific problems. Due to this, local problems should not necessarily be completed. The results obtained when dealing with local problems help to resolve general problems.
When considering the possibilities of resolving
specific economic problems, it is necessary to take
into account the fact that these problems are inseparably connected with a definite economic system or
process. Therefore, the solution of a particular problem should commence with the investigation of the
particular economic system or process the specific
problem is connected with.
The process of modelling economic systems is
presented in figure 3.

Modelling
Model of economic
system
Formal

Modelling
results

world

Analysis

Real world

Utilisation of modelling
results

yes

Examination of
suitability of
modelling results

Figure 3. General scheme of modelling processes of economic systems.

no
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Most frequently the objects (systems) investigated in diploma projects present complex economic
systems which are impossible to accurately represent in the form of analytical models, or it is simply
not profitable to do from financial considerations.
In such cases simulation modelling is used, as a
result of which the changes of specific parameters
(characteristics) of the object, which is being investigated, are simulated.
The purpose of simulation modelling is to create an environment or a model that would allow, by
means of experimenting, to obtain necessary information about the investigated object, based on the
investigation of the model or environment created.

System
input
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The basic idea of simulation modelling is creation of a mock-up of the object or system being
investigated, i.e. creation of the so-called “simulation”, which reflects the basic characteristics of the
object and/or the system under investigation as well
as the regularities in the changes of these parameters in space and time.
Simulation modelling envisages the use of quantitative (numerical) parameters, thus all parameters,
as well as interaction of parameters have to be expressed numerically.
Generally, the model in this stage may look as
a “black box” (see fig. 4).

System
output

Black box
Figure 4. Economic system model as a “black box”

The necessity to use simulation modelling arises
in cases when direct experiments with the object
under investigation are not possible, due to their complexity or inaccessibility, or in the cases when direct

Economic
systems

Theoretical
investigation

experiments with the object of investigation are not
justified due to their high costs.
Application of information technologies in the
research of economic systems is demonstrated in
fig.5.

Analytical and
information
model

Information technology
application

Imitation modelling
Recommendations directed
on increase efficiency of
economic systems

Verification of adequacy –
validity of model

Figure 5. Application of information technologies in research of economic systems.

In order to enhance the effectiveness of operation of any economic system it is necessary:
- to study and disclose the regularities of functioning of the process (system) being investigated;
- to mathematically describe the regularities
of functioning of the respective process (system) in
time;
- to model, based on the regularities disclosed,
the process being investigated;

- to analyse the results of modelling and benchmark them against the corresponding parameters of
the real process (system);
- based on the regularities disclosed, to elaborate recommendations aimed at enhancement of the
effectiveness of the operation of the process (system) being investigated.
The process of formalisation of input parameters is reflected in fig. 6.
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Figure 6. Process of formalisation of model input parameters.
Decision-making is the process of selection of
one or several possible alternatives. Decision is the
result of the decision-making process hereinafter referred to as the decision-making process.
All types of economic decisions may be subdivided into the following two groups:
- programmed decisions;
- non-programmed decisions.
If some specific problem is recurrent (i.e., occurs frequently), managers usually resolve it by applying a routine scenario. Decisions taken in such a

way are considered to be programmed decisions. Such
decisions do not require big time expenditure and
efforts, since they are connected with the use of
already established rules and programmes.
If a particular case has characteristics, which
have not been encountered in resolving previous problems, a specific approach is needed. Such decisions
are defined as non-programmed decisions and they
are taken when resolving new non-standard problems.
Figure 7 presents the process of making programmed
and non-programmed decisions.

Figure 7. Process of making programmed and non-programmed decisions.
Decision alternative means establishment of one
single option of operation, but a decision alternative
very often can consist of a simultaneous establishment of several operation parameters. In connection with mathematically defined decision models,
decision alternatives are all possible operation alternatives, including also the ones that are impossible
to implement at all; exclusion of such alternatives is
made by means of additional conditions.

An increase of the amount of information does
not yet mean enhancement of the effectiveness of
the decision. Therefore, in the decision-making process it is very important to differentiate between
relevant and useless or irrelevant information.
The output data must be registered, by selecting the data that do not relate to the specific problem, leaving only the data necessary to be used in
the decision-making process. In addition, the neces-
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Figure 8. Data selection in the decision-making process.

Figure 9. Evaluation of alternatives in the decision-making process.
sary information directly refers to the specific problem, person, goal, and time period (fig. 8).
Fig. 9 shows the algorithm for evaluation of
problem alternatives.
The use of up-to-date information technologies
in the educational process will contribute to the enhancement of the quality of specialists trained, as
well as to the improvement and optimisation of the
process of resolving problems.
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ABSTRACT
The research of development of agriculture over the last years has shown the necessity to develop stabilizing
mechanisms ensuring constant and stable development of agriculture. The authors of the research offer to use risk
insurance of agricultural operations as one of the stabilisation mechanisms. The research demonstrates, by a specific
example, the effectiveness of application of the Monte-Carlo statistical method for calculating basic insurance parameters, such as insurance coverage, insurance premium, and insurance indemnity. By using average agricultural performance indicators for the state, the authors have established specific insurance parameters. The recommended use of
information technologies is simple and frequently allows to avoid complicated theoretical calculations as well as allows
to obtain sufficiently accurate practical results for taking appropriate decisions and thus enhancing the effectiveness of
the performance of agricultural enterprises.

In order to ensure steady growth of agricultural
production, especially in the private sector, it is necessary to introduce insurance products with regard

to operation of agricultural enterprises (see fig. 1 and
2).

Figure 1. In unfavourable years the insurance fund allows to stabilize the agricultural sector

Figure 2. In favourable years the insurance fund can be increased using funds from the agricultural
sector
Insurance products with regard to operation of
agricultural enterprises comprise a specific type of
insurance services/products which, according to the
classical insurance classification, fall within the scope
of property insurance. Property insurance is further
subdivided into two subgroups, i.e., real estate insurance and movable property insurance. The movable property part comprises several subgroups: insurance of property, domestic animals, and insurance
of gardens and sowings.
Each insurance service/product, whether it is
property insurance, or transportation vehicle insurance, or insurance of cereal sowings is characterised
by three main phases of formation of the product:
- appraisal of insurance coverage;

- establishment of insurance tariff;
- calculation of losses.
When developing an agricultural risk insurance
service/product, it is necessary to define the insurance object. Within the context of EU agricultural
risk insurance problems the following insurance objects are considered:
Crop insurance, price insurance, insurance of
incomes, profit insurance, and insurance of losses
due to catastrophes, that could cover all types of
agricultural production. The research also considers
the possibilities of using modelling to evaluate the
size of tariff and stability of the insurance portfolio.
The case referred to illustrates the insurance of one
of the agricultural risks – insurance of cereal sowings,
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using real data in Latvia. According to the classical
theory of insurance of cereal sowings, the insurance
object is insurance of revenues from cereal crops.
The classical theory offers the methodology of formation of the service, according to which it is possible to use statistical loss indicators.
The international practice of agricultural risks
insurance shows that calculations of formation of
insurance services use several options of obtaining
statistical data, where data are split into three data
groups, according to the phases of development of
the service, as follows:
- statistical data for establishing the insurance
coverage;
- statistical data for calculating the insurance
premium;
- statistical data for calculating insurance indemnity.
In the example of the establishment of insurance coverage, calculation of insurance premium, and
calculation of insurance indemnity, the authors have
used average agricultural performance indicators for
the state, i.e. average indicators for Latvia.
The calculation of insurance premium is based
on the concept of expected loss
Zloss, which can be calculated according to the
formula:
Zloss = Σpixi,
(1)
where
xi is possible loss i with the probability pi.
In a real agricultural risk insurance process it is
necessary to divide the insurance object into separate homogeneous groups of approximately equal insurance objects. Knowing the unit price of each agricultural product and the losses in the previous time
period it is possible to calculate the expected loss
Zloss, using loss coefficients Ki,loss instead of probability pi.
In this research the loss coefficient is calculated by using empirical data according to the formula, which reminds the classical probability formula:
Ki,loss =Ni,loss/N,
(2)
where
Ni,loss - the number of events in which loss i set
in;
N - number of insured agricultural objects in one
group.
Loss coefficients are calculated for each homogeneous group, where we put numbers D, which
are calculated by the formula:
⎧Limit - Real Product , if Real Product - Limit < 0;
⎪
∆=⎨
(3)
⎪
0, if Real Product - Limit ≥ 0
⎩
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According to the classical insurance theory,
actuary (net) insurance premiums have to fully cover
the possible losses, then
(4)
ΣPi = ΣZk,
where
Pi – insurance premiums;
Zk – possible losses.
In such a case, in order to calculate the insurance premium, we can use the calculated losses and
loss coefficients.
Loss indemnity is calculated using the following
formula:
Loss indemnity = D*Price.
Modelling scheme
Modelling goal:
- in cereal sowings insurance to establish the
insurance coverage for the sowing area;
- to calculate insurance tariffs and the insurance premium;
- to develop a cereal sowings insurance service
model;
- to model the insurance fund and to examine
the stability of the fund under different conditions.
Let us consider the modelling scheme of the
agricultural insurance fund, which later will allow us
to model the process of developing the model and to
establish the minimum amount of the insurance fund
U (without a state subsidy). The minimum fund
amount U guarantees that with a certainty γ (probability γ) agricultural losses will be compensated.
For modelling the insurance fund, we will use
the simplest individual risk modelling scheme. Let us
assume that the insurance fund is satisfactory, given
the following conditions:
The number of registered farms in the fund is
constant;
Risks of individual farms are independent;
Payment of premiums is effected at the beginning of the period;
The loss distribution function is equal for all
farms.
Let us designate that:
n – number of agreements in the fund;
j – ordinal number of the farm;
p – probability of setting in of the insurance
event;
Yj – possible losses of the farm j. Value Yj has
probability distribution function F(x);
Xj – satisfied loss of the farm j. Xj = Indj*Yj.
Indj - binary index of the insurance event of the
farm j:

p
⎧1
Ind j = ⎨
⎩0 1 − p

(5)
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The “0” value of index Indj shows that for the
farm j an insurance event does not set in and that
the farm j does not have losses. The insurance index
is distributed evenly for all farms and is presented in
the following table with a probability distribution:

By using variable Ind, we can calculate total
number N of farms incurring losses:
n

N = ∑ Ind j

(6)

j =1

Total amount of losses is:

Probability distribution table
of index Ind

Z = X 1 + X 2 + ... + X n

(7)

Or by using indices of setting in of the events:

Ind

0

1

probability

1-p

p

n

Z = Ind1 ⋅ Y1 + Ind 2 ⋅ Y2 + ... + Ind nYn = ∑ Ind j ⋅ Y j (8)
j =1

Figure 3 shows that total losses are formed in n
farms during one time period.

Figure 3. Illustration of process of loss formation

We are to compensate losses to farms with a
certainty g and are to ensure the required operation
of the fund with cash funds L. It means that the

amount of the fund after compensations must be
positive with a certainty γ (see fig. 4).

P (U − Z ≥ 0) = γ

Figure 4. Illustration of the amount of the insurance fund U, losses Z, and parameter γ

Insurance as a tool for steady development of agriculture

The degree of risk (stability) of the insurance
fund can be established by the variation coefficient:

K var ( Z ) =

σ (Z )
E(Z )

=

D( Z )
E (Z )

By designating

t is possible

α (γ ) from equation:

to find the value of

(9)
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where
- standard deviation from the amount Z
(standard error);
E(Z) - mathematical expectation of value Z,
which in practice is measured with average value of
Z;
D(Z) - variation of value Z.
If variation coefficient Kvar > 15% - 20%, it
means that our fund becomes risky, since probable
loss Z variation (σ2) become larger.
If the number of farms in the fund is big, it is
possible to use the central marginal theorem and to
establish value U. Let us consider the inequality:
which has to be valid under probability γ:
From the inequality
ity

,

and

derives inequal-

after

that

inequality

. Dividing it by a positive
value σ(Z), we obtain
.

Value

normally distributed with

E(S) = 0 and σ(S) = 1. Then the following formula
can be applied:
(10)
Thus we can write that

⎛ Z − E (Z ) U − E (Z ) ⎞
⎟=
≤
P( Z ≤ U ) = P⎜⎜
σ ( Z ) ⎟⎠
⎝ σ (Z )
⎛
U − E (Z ) ⎞
⎟⎟ →
= P⎜⎜ S ≤
σ
Z
(
)
⎝
⎠

U −E (Z )
σ (Z )

∫

−∞

1
e
2π

−

x2
2

dx = γ

And

thus

from

the

equation

, the required insurance fund
amount U is:
(11)
The amount of the insurance coverage in cereal sowings insurance depends on the average
amount of crop received by years, in which no relevant losses took place. The size of the insurance
coverage can be established by the following formula:
Average Productivity*Price = Limit,
(12)
where
Average Productivity - average productivity of
cereal sowings in the state 2000 /2005);
Price - for the purpose of simplifying calculations, the assumed average price of cereals in the
state.
Analysis of average productivity of cereals
The calculations of the insurance model are
based on the data on total cereal productivity in the
state in the time period since 2000 until 2004.
(Table1.1)
Table 1.1. Average productivity of cereals in
Latvia by years (2000 /2004)

Year

Average productivity, cnt/ha

1.

2000

19.57

2.

2001

19.33

3.

2002

22.05

4.

2003

18.60

5.

2004

20.93

Source of data: Latvia Republic Central Statistical
Board. Latvian agriculture 2000/2005 (10.11.12.13.
14.)

Before using these data it is necessary to evaluate credibility intervals of average productivity of
cereals (fig. 5).
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Figure 5. Linear average productivity (cnt/ha) model in Latvia with credibility intervals
When using the Regression tool in programme
MS Excel, it is possible to obtain a linear model of
average productivity by years:
Average Productivity=0.20*Year+19.496 (cnt/ha)

(13)

When considering the results obtained by the
Regression tool programme, the following conclusions
can be made:
The model (13) with a 95% probability is not
relevant, thus it can be concluded that average productivity tendency for the whole state is not relevant
and in the model it can be assumed that average
crop by years is constant.
Standard error of average productivity by years
(SE) is 1.55 cnt/ha. Using this standard error, it is
possible to approximately (95%) construct the average productivity credibility interval:
Average productivity – 2SE < Real average
productivity < Average productivity + 2SE

or 16.396 cnt/ha < Real average productivity
< 22.596 cnt/ha.
Average growth of average productivity in a
year is a1=0,200 cnt/ha.
Determination coefficient R2 is 5.3%, which
once again confirms that the model is not statistically relevant and in reality there are big fluctuations
around the constant value C=20,1cnt/ha, which is
average crop for 5 years (see fig. 5).
The research, by using real data on productivity in Latvia, has dealt with evaluation of loss probabilities dependent on the category of farms and the
level of guaranteed productivity.
The authors have considered three agriculture
categories I, II, III and three levels (limits) of guaranteed productivity L – 80%, 90%, 100%. By using
the Monte-Carlo statistical modelling method, the
authors have modelled different options of formation of the fund. For example, if

Number of farms in the fund
Insurance event sets in with a probability
Fund guarantee level
Insurance limit
Insured crop amount

n =
p =
γ =
L=
Lins_crops =

100
0.05
0.90
80%
500

statistical basic indicators for simulated fund are the following:

E(X) =
V(X) =
(X) =
Kvar(X) =

3646
1582711
1258
34.51%

Average value of losses
Variation of losses
Standart deviation of losses
Variation coefficient of fund

Insurance as a tool for steady development of agriculture

The authors also have modelled insurance funds
when losses set in when crop is lower than the previ-

Ind crops

ously established level L. In this case indices Indcrops
are used:

0 , if Real Product > Limit
⎧
⎪
=⎨
⎪1, if Real Product < Limit & (Limit - Real Product)/Limit > 1 - L
⎩

which can characterise the amounts of losses.
Conclusions.
The calculations show that very often variation
coefficient Kvar fluctuates within the range from 20%
to 100%, which testifies to the fact that insurance
fund is often not so stable and additional financing is
required from the state.
In the age of up-to-date information technologies the application of the Monte-Carlo statistical
method is simple and frequently allows to avoid from
complicated theoretical calculations as well as allows
to obtain sufficiently accurate practical results to
take appropriate decisions on insurance parameters.
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AND CULTURAL DEVELOPMENT
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ABSTRACT
The article focuses on the impact of integration processes on the formation of the knowledge-based society. The
author highlights that the reforms in the Latvian educational system on the whole have been inconsiderate, which as a
result unfavourably affects the quality of tertiary education system. Due to inconsiderate secondary school reforms,
Latvian tertiary education establishments fail to prepare a sufficient number of specialists meeting the needs of national
economy; this especially refers to specialists in engineering and natural sciences.
Key words: globalisation, integration, knowledge-based society, educational system, reform,

The process of globalisation and its impact on
the economic, social and political life of the particular country is being widely debated in the Baltic States
and other parts of the world. There are both supporters and ardent opponents of globalisation.
Both the sides have to be aware that this process is irreversible. It is based on the contemporary
level of production and its objective development
trends. Globalisation is developing by its own objective rules, which are impossible to change, irrespective of the sides we are taking. This, however, does
not mean that we have to passively wait for what
will happen. It is necessary to actively act to investigate the regularities of development of globalisation,
and, based on the results of research, to establish
the lines of activities that would ensure each country its place among other nations benefiting or at
least not turning out to be losers from the globalisation process.
We have to understand that there will always
be those who will benefit and those who will lose in
this process. Any reforms or changes that are positive for the society on the whole may be negative
for individual members of the society or group in particular. For example, before the transition to the
market economy, most of the inhabitants of the Baltic States, inspired by the image of the western world,
hoped to see rapid improvements for every individual
member of the society. However, it turned out that
there were many, who gained from this transition,
and at the same time, also many, who lost.
We have to remember that at also that time
there were opponents to the market economy, who
indicated that there are advanced states in the world
existing alongside with under-developed countries,
despite the operation of the market economy in both
these groups of countries. Why are these countries
so different? This can be explained by the so-called
X-factor concept developed by H.Leibstain. The concept is based on the judgement that within the framework of one and the same economic system, using

the same resources and being put in the same conditions, the results can be very different. Therefore it
is possible to speak about some factor X, which determines the result. The effect of this factor is due
to the fact that there is not strictly determined relationship between the results, resources, system of
economic relations, and specific conditions. People,
companies and nations may behave differently. Under certain conditions the behaviour may be active
and passive, adequate or inadequate. Achievement
of a maximally positive result under given conditions
requires a particular type of behaviour [1, p. 353; 2,
pp. 303 – 307].
Globalisation connects people, organisations,
markets, technologies, finances, information and
governance in a common system of interrelationships
across national borders. Globalisation will demonstrate global operation of two market principles,
which over the last 10 – 15 years have ranked many
economic subjects in the Baltic States into winners
or losers. The basic principle is seemingly very simple;
it is necessary to produce what the market demands.
At the same time, this has to be done at the costs,
which the market accepts. It is not important, what
we want or can produce, what we consider to be
useful or not. Therefore it is necessary to seriously
analyse fundamental global economic development
trends, it is necessary to forecast what kind of economic activity will yield the best result, it is necessary to evaluate the potential of the country and to
establish main directions for concentrating its material and intellectual resources.
Global development trends testify to the fact
that there is a requirement for education in terms of
life-long learning and formal education systems, owing to relevant political and economic changes taking place in the current historical period that are presently difficult to evaluate unequivocally, at the same
time, posing specific requirements to the whole society on the whole.
The development of science and technology has

Knowledge-based society as a factor of social, economic and ...

created preconditions for a new phase in the economic development of society – the post-industrial
society. In this phase knowledge becomes the decisive production factor. The 21st century is marked
by a constant increase of the impact of globalisation
on every person’s everyday life and the speed of
overcoming time and spatial borders. Under such
conditions the role of education is subject to change,
it acquires a wider function to help a person to successfully adapt to the new environment. Knowledge
and information turn into a strategic resource. Production growth with regard to manufacturing goods
in advanced economies is declining. At the same time,
“knowledge-based industry” is gaining pace. Production of services becomes the main sphere of economic activity in the post-industrial society; the decisive factor being information and the decisive social group – owners of information. Thus it is possible to speak about the so-called knowledge-based
(or information) society, the principal determinant of
which is knowledge and the skill how to use it.
Nowadays in formal and informal education it
is relevant how a person can perceive and use the
result of education, not the content of education itself. Without denying the relevance of the content
of education, it has to be noted that the ability to
use the skills acquired in the educational process are
more important than the content. It means that high
self-esteem, ability to work in a team, argumentation skills and ability to express opinion are more relevant than the scope of theoretical knowledge mastered but which the particular individual cannot or is
unable to practically apply.
Of course, all countries have not exhausted their
potential for industrial and economic development,
the Baltic States including. However, in advanced
countries worldwide it is possible to speak about a
more or less marked post-industrial society. It directly
affects and will also affect the economic position of
the Baltic States and other countries (e.g., Bulgaria,
Rumania etc.) in the future. When involving in global
(initially, European) economic processes, it is necessary to orient to the requirements of this market. In
this connection it is possible to speak about two aspects. The first – what goods are (will be) required
in the global market and what can the Baltic States
or any other country (e.g., Bulgaria, Rumania etc.)
offer.
The advanced countries’ markets require hightech products. The demand for high technologies will
be even higher. In order to break into this turnover,
it is necessary to have a strong research potential,
research centres and laboratories. Currently, several
sectors in the Baltics are having such a potential.
However, it may also be observed that scientific re-
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search is getting more specialised. In production a
range of products complying with international standards can compete in foreign markets owing to lower
labour costs in comparison with labour costs in advanced countries. However, such a situation may not
last for a long time. By integrating in Europe, qualified labour will move to the geographical regions (areas) with higher remuneration, but the remaining less
skilled labour will be unable to continue to manufacture such products. As for manufacturing of traditional industrial and agricultural products, economically developed countries have sufficient quantities
of such products, and the demand of the less developed countries can be satisfied by agriculturally and
industrially developed countries having a comparatively bigger handicap in comparison with the Baltic
Sates. Second. In the new conditions employment of
population becomes a serious problem: the post-industrial development phase requires educated, qualified labour, with knowledge becoming more decisive
than physical strength or ability.
It has to be noted that these days employers do
not anymore require skills, considering that they are
too closely associated with practical skills, but instead require competence combining social behaviour
skills, initiative and the ability to undertake risk, which
an individual has mastered as specific relevant technical skills – in the real sense of this word - via learning and practical training. If this new requirement is
complemented with personal motivation, which is
considered to be a factor stimulating change, it becomes clear that specific subjective qualities, irrespective of whether they are inherited or developed,
and which are often referred to by the employers as
“life skills”, combine with knowledge and skills to
form the required competence. Professional re-qualification events are in most cases inefficient, since
different short-term courses can give a positive effect only provided there is sufficient fundamental
knowledge. For most of the population of the Baltic
States this may turn out to be a very painful problem. Under free market conditions labour force will
have to be able to adapt to the requirements of the
market. The population that will be able to do it, will
gain (at least will not lose), those who will not be
able to do it – will turn out to be losers.
In Latvia this problem has become especially
topical in the last ten – fifteen years. So far, it has
been mostly associated with the changes in internal
conditions. With the transfer to the market economy
many employees, which for a long time have performed monotonous, narrowly specialised functions
in operations requiring physical or mental activity,
could not adapt to the new conditions and did not
find application for their abilities.
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In a longer perspective this issue is related with
global processes. Of course, also in the new conditions there will be the demand for semi-skilled (lowpaid) labour alongside with highly qualified (well-paid)
labour. The issue of what jobs Baltic inhabitants will
be able to perform in the future is to be addressed
already today. Therefore, the long-term perspectives
of both production and employment of population are
related with knowledge. Education and science are
the necessary prerequisites for successful integration into globalisation processes.
Therefore education and science are major directions of application of material and intellectual
resources to ensure economic, social and cultural
development of the particular country.
The world experience explicitly proves that science and higher-level university education ensuring
both versatility and in-depth studies of processes is
the basis for the development of high technologies
and culture.
The education reform was undertaken after
restoration of independence in Latvia. However, despite a number of positive changes, the reforms so
far have not produced the expected positive effect.
The quality of the reforms was affected by several
objective and subjective factors: insufficient financing, the desire to, at any price, to approach western
standards, departmental interests, a desire to acquire
political capital etc. Therefore the reforms were frequently undertaken for the sake of the reforms themselves, without serious substantiation and systemic
approach. Changes were introduced in separate elements of the system, without coordinating them with
other elements.
Thus in many cases reforms were only imitation – names, external attributes and their forms were
changed, without addressing the content and quality
of the results of education.
Educational process is made possible through
the functioning of the education system incorporating several elements (stages) – pre-school education,
primary, secondary and tertiary education. Changes
(reforms) in one of these stages trigger changes in
the consecutive ones. These consequences may be
either positive or negative. They may improve or
aggravate the overall situation. In any case they call
for changes in the higher consecutive stage.
Secondary education is the platform for tertiary
education. The reform launched in the early 90s, the
transfer to the elective subjects principle has seriously undermined secondary education in Latvia. In
most cases in secondary schools preference was not
given to exact science and natural science subjects.
After a few years of unsuccessful implementation
of the reform education policy makers tried to rec-

tify the situation, namely, they developed the socalled programme education concept, which created
humanities and exact sciences focussed schools and
programmes. This was further followed by the principle of selection of a programme. Thus the possibility of choosing the centralised examination in fact
anyway lead to a possibility of selecting many subjects. Enrolment in higher educational establishments,
taking into account the results of the centralised
examination, serves to even strengthen this principle.
Why has the introduction of this principle done
such a harm? The possibility of choosing electives in
itself is very good. It cannot be denied that every
person has abilities and interests which are either
inborn or developed by different external environments in the first years of indivifual’s life. The advocates of the programme conception deem that these
abilities should be further developed at the secondary education level and that it is not necessary to
study all subjects within the framework of one
programme.
Let us consider the factors that determine
whether implementation of this conception may create more negative than positive results. First of all,
it is necessary to consider that the basic choice is to
be made after completion of primary education, i.e.,
at the age of 15 – 16. At this age most teenagers
are not yet fully aware of their abilities and interests. Therefore the selection is most frequently determined by a number of additional factors: parents’
recommendations, fashion, advertisements, friends’
behaviour, desire to study in a prestigious school etc.
Thus, the basic positive idea of this conception in
fact has not materialized, but the negative effect is
that after finishing secondary school, at the age of
18-19, when the youngster is already starting to
become aware of his/her abilities and interests, it is
difficult to change the profile of education.
Next. Currently, Latvia is facing a dramatic
shortage of specialists in exact sciences for national
economy. At the same time, Riga Technical University occasionally experiences difficulties to complete
groups in several specialities even for budget-financed
places. Recently, different state institutions, when
encountering this situation, try to rectify it, very frequently by resorting to ineffective means: they
threaten university graduates specialised in social
sciences with unemployment, reduce budget-financed
places for specialities in social sciences etc. The fight
is going on against consequences instead of the
causes.
It is not a secret that a big part of schoolchildren tend to choose the easiest way. If there is a
possibility of choice, then they select subjects that
are easier. Physics, chemistry and mathematics usu-
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ally are not included in this category. Therefore, this
year the centralised mathematics examination was
taken only by 25% of schoolchildren. Insufficient
preparation in mathematics creates serious obstacles
not only for mastering engineering sciences, but also
in such social sciences as economics, management
science etc., which a broader public does not classify as such that require knowledge of mathematics.
For example, without good knowledge of mathematics it is practically impossible to normally acquire such
fundamental economic subjects as microeconomics,
macroeconomics, finance etc. Therefore academic
staff of tertiary educational establishments are forced
to lower the theoretical level of subjects and also
academic requirements. There are frequent cases
when these secondary school graduates find it difficult to resolve an equation with one unknown quantity, not even speaking about composition of such an
equation.
In such conditions it is difficult to speak about
enhancing of the quality of tertiary education. Nowadays there is a debate in Latvia about the number of
centralised examinations and the introduction of an
obligatory examination in mathematics for all. It is
envisaged that in several subjects (geography, art
history, business basics) examinations will not be
centralised, and that these examination papers will
be checked by the respective schools. The intended
reorganisation implies technical benefits (the issue
of documents will be speeded up by one week) but
this has nothing to do with the improvement of quality of education. As for introduction of a compulsory
centralised examination in mathematics, then it is in
fact aimed at improvement of the level of preparedness in mathematics. The authors of this proposal
substantiate it with the requirement to overcome the
said disproportion between the number of specialists
in exact sciences and humanities. The opponents indicate that this measure will practically liquidate the
so-called programme principle. Many argue whether
knowledge of mathematics should be a must for all.
In fact the discussion is being reduced to the application or non-application of mathematics in this or
that sphere. We deem that there is one more relevant factor neglected in these debates, which may
be even more essential than all the above mentioned.
The issue is about the process of acquisition in
mathematics, which forms a certain mode of thinking and perception of the world. Conditionally, we
may differentiate between two modes of thinking
and perception: the emotional, which is associated
with literature, art etc., and the mathematical. Each
individual possesses these types in different proportions; at the same they both are coexistent and form
one single whole.
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In secondary school the objective of such subjects as literature and mathematics is not only or not
so much to provide knowledge about literature or
teach a definite number of mathematical formulae,
but these are tools for forming a definite method of
perceiving the world and developing a respective type
of thinking.
Literary images help to cognise the spiritual
realm, moral values; they teach us how to differentiate the good from the evil, thus developing a definite
system of values and the world outlook.
In the course of acquisition of mathematics, the
mode of thinking is strengthened based on mastery
of accurate causal regularities. Mathematical causal
regularities are expressed in an absolutely abstract
form, which allows applying mathematical methods
in practically all spheres of knowledge.
These two types of thinking, complementing
each other, are in a constant interaction and as such
they contribute to the development of a versatile,
harmonious personality.
Finally, one more downside of the so-called
programme education. It is a generally acknowledged
fact that nowadays information technologies, communications are rapidly changing, which reflects in
the changes of the requirements with regard to knowledge and skills posed to employees. Very frequently
the skills acquired in the young age become obsolete
within one generation and are not applicable any more.
In the future this will express itself even more markedly. Therefore different re-qualification forms are
required. To ensure a sufficient range of retraining
possibilities, a person undergoing requalification
should have an appropriate range of basic knowledge.
Early (at the age of 15-16) specialisation (secondary
programme education) considerably reduces the
scope of possibilities in the consecutive life periods
and consequently reduces mobility of individuals in
the labour market.
The discussion about the introduction of an
obligatory centralised examination in mathematics
necessitates highlighting one more aspect. Several
secondary school principals, when speaking about the
possibilities to ensure the required teaching level at
their schools, express concerns about the ability of
the school to ensure the required level of teaching in
mathematics due to a dramatic shortage of teachers
of mathematics and physics, this is especially topical
with regard to physics. The shortage of teachers in
these subjects is connected with the attitude towards
these subjects. Physics has become an elective, and
mathematics, for most of the schoolchildren, is a
secondary subject. Now, in order to improve the situation, it is not sufficient to simply (administratively)
change the status of the subject. Additional mea-
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sures, financing and effort will be required to ensure
instruction of these subjects by appropriately qualified teachers.
After restoration of independence, the Latvian
tertiary education system, in order to integrate in
the common European area as provided for by the
Bologna declaration, had to effect a number of structural changes, such as:
• introduction of the two-cycle (bachelor and
master) degree system,
• mutual recognition of diplomas and study periods,
• establishment of quality assurance systems.
It has to be noted that several years have
passed since it was ordered to effect compulsory
reorganisation of efficiently functioning programmes
(the professional 5-year programmes had to be split

into the bachelor level studies and 1.5 – 2.5 year
long academic/professional master studies) to comply with the common European requirements; the
consequences of this reorganisation are still being
felt. The content and the requirements of the bachelor and the master programmes are still not very
well considered, there is no uniform approach among
educational establishments, which creates problems
to ensure appropriate quality of education.
In the Republic of Latvia, the situation with tertiary education in quantitative terms is satisfactory.
Table 1 presents the data about the number of students per 1000 of the population, which is constantly
growing and in 2004 reached 57 students per 1000
of the population of Latvia, which is the highest indicator in both Europe and the world. This is also supported by the data presented in Table 2.

Table 1. Number of students in tertiary education establishments (per 1000 of the population), [3]

1996
2000
2002
2003
2004

Latvia

Lithuania

Estonia

Germany

23
43
51
55
57

23
37
48
53
57

30
40
47
49

26
25
23
24
24

The data in the table show a rather optimistic
picture to Latvian education policy makers, as, since
the 90s, the number of students has been constantly
growing. However, this growth is due to the fact
that part of students have undertaken studies repeatedly to acquire a second diploma, but many students
have resumed studies or without a substantial reason have prolonged the duration of their studies. At
the same time, the number of secondary school graduates undertaking studies in higher educational insti-

Check
Republic
20
25
21.3
26

Ukraine

Russia

31
39
47
51
54

19
38
42
45
48

tutions has already for many years remained unchanged. A reason for concern is also the fact that
in 1-2 years, due to the demographic situation, the
number of secondary school graduates will gradually
decline; reaching is lowest point after 10-12 years.
The number of tertiary education graduates
aged from 20-29 per 1000 of the population is also
growing and is higher than the average indicator for
the European Union.

Table 2. Tertiary education graduates (per 1000 of the population aged 20 – 29), [4]

Time
geo
European Union (25 countries)
Latvia
Lithuania
Estonia
Denmark
Czech Republic
Hungary
Poland
Bulgaria
United Kingdom
United States
When analysing the number of graduates of
tertiary education establishments worldwide, we see
a positive trend – it is growing from year to year.

2000

2001

2002

2003

43.2
46.7
51.8
37.2
54.0
22.4
37.5
59.1
38.1
65.0
56.2

47.0
62.6
57.7
40.1
55.2
25.4
36.2
73.1
41.4
71.4
56.5

49.0
58.5
63.0
40.9
61.6
25.7
38.9
76.4
44.1
72.7
57.6

52.9
63.9
73.0
51.7
63.3
28.1
42.5
77.8
41.2
81.4
59.7

Latvia ranks fourth in the world in terms of the number of graduates. The situation in Latvia would be
better, if a big number of full-time students did not
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have to combine their studies with full-time work, as
a result of which the quality of result of education
deteriorates. Instead of improving the situation, several more problems have been created also due to
the changes in the procedure of granting monthly
scholarships (students may qualify for a scholarship
only if they are not gainfully employed). Which means
that despite the fact that the size of the scholarship
has increased from 8 Ls to 70 Ls, the number of fulltime students qualifying for a scholarship has reduced
from 100% to 10 - 15%. This situation has created
tough competition for scholarships, as well as has
created a situation when most talented and capable
working students may not qualify for the scholarship. The situation is especially typical in master studies. The economic situation in the country forces fulltime students to combine their studies with full-time
jobs, which is also due to the imperfect system of
granting scholarships and study loans.
When analysing the quality of education, it is
necessary to analyse the factors essentially affecting it. One of the decisive factors in all the stages of
the educational system is academic staff. The public
poses very high requirements to teachers and academic staff both in terms of qualifications as well as
general intellectual development. There are several
preconditions for attracting persons with appropriate abilities and potential of development. First, young
people with appropriate abilities should be morally
and materially motivated to work in the field of education. If there are certain moral stimuli (creative
work, awareness of doing socially relevant work),
then material incentives are definitely lacking.
Secondly, those working in the educational system should have a possibility to constantly maintain
and upgrade their qualifications. Two mutually interrelated factors are required for academic staff
(teachers) to be able to maintain and upgrade their
qualifications – financing and time. The fact that remuneration of educational staff does not correspond
to the level required is a generally acknowledged fact.
The low remuneration of academic staff (teachers)
in its turn creates a number of negative effects. In
order to earn means of subsistence, academic staff
(teachers) have to work 1.5 – 2 teaching loads. Many
of the academic staff work in several higher educational establishments. Therefore, they physically do
not have time or ability to engage not only in personality development activities, but even to undertake
elementary upgrading to deliver the subjects taught.
In such conditions it is difficult to speak about preparation of teaching aids and textbooks. Many academic
staff quit educational work for jobs in other branches;
most frequently these persons are the most capable
and qualified staff. Talented young people do not
choose a teacher’s or researcher’s career. At the

51

same time, 81% of students undertaking studies of
education science and pedagogy do that for a tuition
fee, which also is a ground for concern. Most of doctoral students want to obtain the doctoral degree to
make successful careers in business, government
institutions etc., instead of choosing careers in tertiary education establishments and research institutions. Similar processes can also be observed at
schools. We consider that this trend is most
unfavourable, since it may have irreversible implications.
Table 3 reflects the trends in the structure of
academic staff in tertiary education establishments
of the Republic of Latvia in academic years 2004/
2005 and 2005/2006.
We can see the discrepancy between the number of academic staff and students. In Latvia, there
are 28 students per each unit of academic staff. In
the European Union the respective indicator is 16
[5]. In some higher schools this indicator is very big.
In the Higher School of Information Systems – 72;
Riga International School of Economics and Business
Administration – 68.8; Business Higher School
“Turоba” – 56.9; Banking Institution of Higher Education – 47.8 etc. In many tertiary educational establishments the share of academic staff with scientific degrees is very small. In recent years it has reduced from 50% four years ago to 46% in 2005/
2006 [5].
In two universities the share of academic staff
with scientific degrees is lower than 50%, which does
not correspond to the status of a university specified
by the LR Law on Higher Education. The number of
staff in Latvian tertiary educational establishments
aged younger than 30 is reducing (11%), and the
number of academic staff of state tertiary education establishments aged older than 60 is increasing.
In 2005/2006, 27% of academic staff of state tertiary education establishments are older than 60. Four
years ago this indicator was 21%. It has to be noted
that renewal of academic staff is one of the urgent
issues to be addressed by tertiary education establishments in the near future to ensure qualitative succession of academic staff. This will be impossible to
do with an inadequate number of doctoral students
ready to connect their future careers with the area
of education. However, this problem is impossible to
resolve in a short time, since the situation with the
doctoral students in Latvia is critical, i.e. their number is negligibly small – in 2004, doctoral degree was
awarded by tertiary education establishments only
to 112 persons. This is only 0.4% of the total number of persons conferred a degree or qualification,
which is an indicator greatly lagging behind the respective indicators of other countries.
Badly considered reforms in the system of edu-
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Table 3. Academic staff of LR tertiary education establishments [ 5 ]
Tertiary education
establishment

Number of
students per
unit of academic
staff
2004/
2005/
2005
2006

Academic
staff with a
scientific
degree, %
04/
05/
05
06
Universities
55
56

Professors
%

Academic staff
younger than
30, %

Academic
staff older
than 60, %

04/
05

05/
06

04/
05

05/
06

04/
05

05/
06

15

17

11

10

22

22

University of Latvia

31,5

26,6

Riga Technical University

22,9

20,8

60

59

15

15

7

7

41

42

Latvian University of
Agriculture

20,2

18,1

35

36

11

11

20

20

29

30

Daugavpils Pedagogical
University

26,1

22,3

46

42

8

6

12

9

12

12

Riga Stradiņš University

11,5

13,3

50

58

8

15

7

6

25

30

State tertiary education establishments
Liepaja Pedagogical
Academy

34,3

27,6

36

37

5

5

10

8

26

26

Latvia Maritime Academy

19,5

13,8

39

49

10

8

4

2

49

49

7

19

20

17
17
18

15
9
2

17
12
2

0

10

12

9

11

14

15
19

8
20

11
19

6

8

8

13

10

29

10

20

19

Riga Pedagogical and
Education Management
26,1
22,4
31
33
4
9
6
Higher School
Rezekne Higher School
27,9
26
16
22
4
8
19
Ventspils Higher School
27,8
27,7
37
50
3
2
9
Vidzeme Higher School
27,7
27,9
11
12
0
0
9
Banking Institution of Higher
56,6
47,8
22
21
5
5
0
Education
Tertiary education establishments established by legal entities
Riga International School of
Economics and Business
96,7
68,8
28
71
4
4
15
Administration
Business School “Turība”
68
56,9
14
18
0
1
18
Baltic Russian Institute
65
34,3
69
60
7
9
9
Higher School of Information
64,3
72,3
57
88
8
14
16
Systems
Higher School of Social
24,5
15
77
78
2
1
8
Technologies
Higher School of Economics
29,5
24,7
74
21
0
0
17
and Culture

cation indicate to relevant errors that affect the level
of students education specifically and the quality of
education provided on the whole. The problems highlighted with regard to tertiary education are relevant,
since they disclose the problem areas of current situation. The analysis of these problems allows finding
optimum solutions and promoting both the development of the system of education as well as the growth
of national economy.
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ABSTRACT
Latvia as a member state of the European Union has access to financial aid from the EU Structural Funds, which
is an instrument for implementation of the EU regional cohesion policy. The total funds accessible to Latvia in the
Structural Funds framework to which the beneficiaries will be able to apply are made up of financing from the EU
Structural Funds and co-financing from the national budget of the Republic of Latvia and budgets of local governments.

Over the recent years Latvia has witnessed
rapid and consistent economic growth. Since 2000
the increase of the average gross domestic product
(GDP) in competitive prices accounted for 7.4% per
year, while in 2004 it reached 8.3%. In 2005 the
positive trend continued and in the first half of the
year GDP rose by 9.5%.
Such rapid development substantially exceeding the growth of the EU 15 member states as well
as other new member states have ensured gradual
approach towards EU average living standards. In
2004 in Latvia GDP per capita according to the purchasing power parity standards reached 43% from
the EU-25 average showing considerable progress
during the recent years. However, the Latvian indicator is still the lowest in the EU, although the economic development shows positive tendencies. Moreover, there exist distinct disparities among regions
in their economic and social development. The Riga
region makes up more than a half of GDP. In 2002
the share in GDP of the Riga region accounted for
67.8% [3].
The growth of GDP is based on stable and rapid
development of internal demand determined by the
increase of the share of private consumption and gross
capital formation. Private consumption is growing due
to the increasing individual income, employment rate,
and dynamic growth of crediting and decreased interest rates. Updating of plants and equipment and
rapid increase of construction contribute to the high
rate of growth of investments.
Over the recent years growth in exports has
been comparatively high, still the volume of exports
is considerably lower than the volume of imports.
The growth of national economy is rather
stable, showing rapid increase in private service industries, manufacturing and construction.
Starting from 2000 the number of employed
persons is increasing, notwithstanding the unfavourable demographic factors testifying the continuing
decrease in the number of population of Latvia. From
2000 to 2004 the number of employed persons has
increased by 8.2%, now reaching 1017.7 thousand

people. The increase of employment is closely connected with the rapid development of national
economy and increased demand of labour force as
well as restructuring of employment policy in specific branches. The share of job seekers among economically active population has reduced from 14.4%
in 2000 to 10.4% in 2004. At the same time the
number of economically active population has increased too that has been partly influenced by raising the pension age [3].
The main problems in the Latvian labour market hindering further improvement of the current situation are linked with very distinct differences regarding employment and unemployment issues in different regions of Latvia. There is high rate of unemployment in more distant regions from Riga, especially in
Latgale, while there is shortage of labour force requiring some specific skills in Riga. Another crucial
labour market problem in Latvia is high unemployment rate among young people, among persons seeking job after childcare leaves, among people with poor
Latvian language skills and other socially alienated
high- risk groups of population. There exist also problems linked with a relatively high rate of hidden employment in some branches of national economy,
consequently, reducing social insurance benefits and
not allowing to cut the tax burden, thus leaving a
negative impact on the persons with low incomes.
Some groups of labour force experience qualification inadequacies, which do not comply with the
labour market requirements. Another essential issue
is the immigration of workforce to other EU member
states caused by low remuneration of labour.
The demand for skilled and highly skilled labour
force is growing in Latvia. This prerequisite significantly affects the capacity of development-focussed
branches to influence the GDP rate. Insufficient quality of education at all educational levels as well as
lack of Cupertino among educational and research
institutions and the labour market lowers the potential of the educational system to increase the employment opportunities of the labour force. In turn,
the persons with low qualification and insufficient
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education are subject to high risk of unemployment
leading to bad social consequences.
The programmes offered by three educational
sectors, i.e., basic vocational, higher education and
further education, the quality of these programmes
and territorial location directly influence the development of human resources and labour force in
Latvia.
Since the 1990s agriculture, forestry and fishing have undergone a range of restructuring processes.
Transition from planned economy to market economy
is still felt in rural areas. However, some of the Latvian
rural territories have experienced the development
of new farms, have attracted investments to introduce new technologies in farms and have developed
modern management practices. Thus, competitive
and modern farms have been built, the production of
which is focussed on those areas of agriculture in
which Latvia could have some preferences (e.g., production of milk, rape, grain).
Some of the agriculture and food processing
industries are trying to actively address the issues of
competitiveness and quality. However, they are in
the beginning stage yet, and are often stimulated by
foreign investors. Many of the food processing plants
have not yet reached the standards allowing their
products to compete in the international markets.
Many small food processing plants face the existence of cheaper and higher quality products in the
domestic market. A range of products have a low
value added and are focussed on the export to CIS
countries.
One of the most positive sides of agriculture is
that it produces healthy products. Active agriculture
and low utilisation of different fertilisers enables to
retain high biodiversity and friendly environment. The
above mentioned advantages enable to develop rural
tourism as well as production of healthy agricultural
products, if sufficient investments are provided for
human resources, infrastructure and the development
of production.
Woodland is an integral part of agriculture and
rural economy, providing also seasonal employment
opportunities. Latvian wood products are of high quality, recognised in the global market. However, management in some small forest exploitation companies is not always adequate which calls for ensuring
appropriate training in this field. .
Small farms do not promote the development
of agriculture as a branch of national economy. Natural (subsistence) economy dominates in this kind of
production. In 2001 67% of the total number of farms
supplied only their own needs. Only 13.2% of the
farms produce more than a half of their production
for market needs.

The experience of many EU member states
shows that the unemployment rate in agriculture is
rapidly increasing. Modernisation and advanced technologies in agriculture lead to the reduction of employment in this field. However, 273.2 thousand
people living in rural areas (i.e., 45.6% of the total
number of rural population) are still employed in agriculture. The scarcity of employment opportunities,
especially in small farms, tells on a low productivity
level. Therefore, in order to ensure adequate subsistence means for rural population, the development
of a competitive agricultural and food processing industry as well as restructuring of rural economy
should be considered a priority [2].
In the sector of fishery the reduction of fishing
quotas will directly influence the existence and operation of the fishing fleet. The investments attracted
by this sector are not very big due to the limited
fishing opportunities in the Baltic Sea. In this sector
small fishing craft owners dominate, mainly operating in the Baltic Sea. In coastal fishing the scarcity
of employment and insignificant economic performance are the main threats for suspending operations. The products have low value added and are
mostly oriented on the market in CIS countries. The
drop in output, negligible revenues and passive economic activity have lead to poor performance, especially in the territories where previously fishing has
been the dominant industry.
Metal industry may be considered as one of the
main traditional “old economy” branches of Latvia.
Taking into account its export share this industry
occupies an important place in the national economy.
More than 90% of its output is exported, mainly to
the EU member states. The sector is dominated by
the company AS Liepajas metalurgs . In 2001 the
total exports of this company constituted 66 million
lats, i.e., 5.25% of the total Latvian exports. For
further successful development of this sector investments should be attracted both for research and new
opportunities to produce new and competitive products.
Several other industries show better growth
opportunities. The leading industries are wood processing, food processing and textile industry. These
sectors are based on export, the productivity of the
labour force is high enough and they constitute a
comparatively large share of the GDP. Nevertheless,
to retain the productivity some supporting measures
should be taken, paying most attention to investments
in human resources.
A significant market for food production is the
CIS and the Baltic countries where the price level is
comparatively lower than in the EU countries. To
enhance access to new markets support is needed
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for promotion of new technologies, production and
marketing as well as development of human resources.
The export of wood products is the leader in
the total export structure of Latvia and it is also a
significant factor for decreasing the negative balance
of foreign trade. Despite the high price of the raw
materials wood products are with low value added,
mainly, logs, timber products and low value furniture
are exported. By developing and restructuring the
sector on the whole and involving other related
branches, items with higher value added should be
produced. This integral approach could include designing services, construction, building materials,
transport, research and development, power sector
and development and training of human resources.
Machine building and textile industry are
branches oriented to export and they have similar
problems. They mostly compete with other low labour
cost industries. Besides the textile industry provides
employment for women, especially in those rural territories where employment opportunities in agriculture are scarce.
Rapid development of service industries ensures
opportunities for sustainable and balanced economic
growth. Retail development provides both job vacancies and growth of investment rates.
Since 1995 the most significant growth was
observed in construction, but also financial services
and retail sector continue to expand.
Transport and cargo transportation constitutes
a significant part of services. Taking into consideration the growing competition in the Baltic Sea region in order to ensure competitiveness all opportunities provided by the unique geographic situation of
Latvia should be considered. It is necessary to improve the infrastructure for ensuring better movement of goods, thus acting as a vital transit link between east and west.
From 1995 till 2001 the increase in construction has reached 9% per year. The export of construction services has increased by 200%, in 2001
constituting 10 million lats. It is expected that this
increase will be retained, moreover, it could leave a
positive impact on other related businesses due to
increased demand of new housing and big public infrastructure projects provided with the help of the
EU co-financing. As a result the demand for labour
force with specific skills for this sector will grow as
well.
Latvia offers many-sided tourism opportunities.
Nowadays this branch is underdeveloped but it certainly opens up new opportunities. The greatest number of foreign tourists arriving to Latvia visit Riga
due to the development of “cruise” tourism. In turn,

55

countryside tourism has very big growth opportunities, because today capacities of this sector have
not been fully utilised. Over the last few years investments have been made into developing infrastructure for winter sports (cross-country and slalom),
nevertheless this kind of tourism is open for further
improvements. Tourism occupies an important role
in creating the overall image of the country as well
as it may create new job vacancies, especially in rural areas with more specific economic problems.
Today the potential of tourism is also affected
by such factors as:
- high travel costs to Latvia;
- no strategy for integral tourism development;
- underdeveloped infrastructure for tourism and
insufficient human resources [2].
One of the most significant prerequisites of the
development of national economy is adequately developed transport, information and communication,
environmental and social infrastructure.
The infrastructure of transport in Latvia incorporates road and railway networks, oil and oil product trunk pipelines, ports and airports.
The inflow of the EU structural funds is a factor positively affecting the growth of the Latvian
national economy.
Having entered the EU Latvia as one the least
developed EU regions may become actively involved
in the implementation of the EU regional policy, making use of the financial aid offered by the EU for its
economic and social development. For the period
starting from 2004 to 2006 the biggest financial instruments through which Latvia receives financial help
from the EU are the EU structural funds and the Cohesion Fund. In addition to that Latvia receives additional financial resources within the framework of
the EU initiatives Equal and Interreg. It is possible to
apply for the funding of the above mentioned financial sources till 2006 and use them till 2008, but
within the framework of the Cohesion Fund till 2010.
This period complies with the EU multi-year financial
plan 2000 to 2006.
Taking into account that in 2004 Latvia’s GDP
per capita constituted only 40% of the EU average,
from 2007 to 2013 Latvia may apply for financial
resources from the structural funds as well as from
the Cohesion Fund [5].
The total financing of the structural funds and
the Cohesion Fund in the EU budget and grant-assistance to the member states depend on the decision
of the EU Council of Ministers within the EU multiyear financial framework for the period from 2007
to 2013.
These financial resources may considerably
improve the potential rate of growth as well as the

56
real process improving the competitiveness of Latvia.
Fast growth in most cases discloses the shortages of
the existing infrastructure and testifies that additional
investments should be made in human resources,
research and elimination of territorial disparities. The
increase of investments required for the growth rate
of Latvia, including more financing from the structural funds, and proper planning would allow in the
next ten years to increase the GDP rate per capita
and reach 70% of the EU average, taking into account the purchasing power parity standards.
Throughout the period from 2007 – 2013 the
main task of the structural funds and the Cohesion
Fund is to assist in promoting more rapid economic
growth of the country with the aim to approach the
average living standard of the EU member states.
This may be measured as a desire to reach the EU
average GDP per capita. To reach it in the period
from 2007 to 2013 Latvia should try to retain a stable
GDP growth rate of 6 –8% per year. To this end,
the employment rate should reach 65% already today [5].
With the aim to reach the other EU member
states it is necessary to implement the national development strategy with the support of structural
funds advancing well-educated, creative and enterprising people. National economy, based on education, science and competitive enterprises, becomes
a priority. Thus, in the period from 2007 to 2013 the
support, provided by the structural funds and the
Cohesion Fund, primarily, will be directed towards
education and training of population, enterprise technological advancement and flexibility, as well as towards the development of science and research in
order to promote knowledge-based economic development of the country.
Latvia is supported by four EU structural funds:
the European Regional Development Fund (ERDF), the
European Social Fund (ESF), the European Agriculture Promotion and Guarantee Fund (EAPGF) and the
Fishery Management Financial Instrument (FMFI).
Within the framework of the European Regional
Development Fund support is provided for the development and accessibility of transport system, information and communication technology development
as well as the development of education, healthcare
and social infrastructure. The projects dealing with
water supply and household waste infrastructure
development, asphalt-paving of gravel roads, renovation of asphalt-paved roads and reconstruction of
bridges will be implemented, as well as projects concerned with further development of the infrastructure and equipment for the institutions of social care
and projects for developing information systems or
public communication and information access cen-

tres.

With the assistance of the ESF employment,
education and further education issues are addressed
and social alienation reduced. These activities include
promotion of training and retraining of employees,
active employment measures for the unemployed,
training courses for start-ups in entrepreneurship and
self-employed people, provision of subsidised working places and a bigger choice of social rehabilitation
programmes offered. Throughout the period from
2004 to 2006 the ESF pays more attention to the
development of entrepreneurship and self-employment issues, to the development of study
programmes for science-and-technology intensive
branches and broadens opportunities in adult education and training, offering professional advancement
courses.
The EAPGF supports investments in agriculture
enterprises, improvements in food processing and
marketing, development, promotion and restructuring of rural territories and development of forestries.
Support is also provided for new farmers for such
activities as purchasing of new agriculture production facilities as well as IT technologies and software
for agriculture, building, reconstruction and renovation of production facilities and structures, looking
for new markets for selling agriculture products, enhancement of marketing research, state and common use reclamation system development, support
for creating additional employment opportunities, investments in forestry, increasing the economical and
environmental value of forests, clearing of overgrown
arable land, activities promoting the development of
local rural areas, organisation and management of
training courses and making of business plans.
The FMFI, in its turn, supports investments in
balancing the intensity of fishing, renovation of the
fishing fleet and modernisation and upgrading of fishing boats, improvement of aquaculture product processing and marketing, as well as social and economic measures, promotion of new markets and support for processing enterprises. Within the above
mentioned framework such activities as reduction
of the intensity of fishing, modernisation of fishing
boats, support for fish processing, modernisation and
introduction of new technologies for aquaculture
enterprises and development of advanced port infrastructure are supported. There exist also support
schemes for those fishermen, who are forced to leave
fishing industry due to write-off of their fishing boats
as well as support for projects promoting marketoriented production, support for developing production facilities and promotion of their activities.
To improve the economic and social environment in Latvia several hundreds of million euros will
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be made available for Latvia through the EU structural funds (see Table 1).
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Up to 31 December 2005 Latvia succeeded in
attracting 69% from the total amount of the funding
available for the projects of the EU structural funds.

Table 1. Funding of the EU structural funds for the period of 2004 to 2006 (mln euro)[4]

Funds

EU funding

Latvia’s funding

Total

ERDF

368.88

120.51

ESF

138.56

44.13

182.82

EAPGF

93.25

47.29

140.62

FMFI

24.31

Total:

625.00

18.55
230.5

489.72

42.89
856.06

Table 2. Funding attracted to the projects of the EU structural funds [3]

Funds

Structural funds
mln.euros

ERDE
ESF
EAPGF
FMFI
Total:

375107182.09
132745001.45
91848188.12
24334874.30
624035245.96

Although the resources attracted leave an impact on the total demand in the country, thus to some
extent also influencing the rate of inflation, when
evaluating the situation in Latvia today we have to
admit that now the most crucial thing is to foster the
economic growth and use the resources available as
effectively as possible.

Funding attracted
mln.euros
258776711.57
74200220.83
81330379.45
14042683.31
428349995.16

Funding requested %
69.0
55.9
88.5
57.7
68.6
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ABSTRACT
The article deals with the development trends and problems faced by human capital in Latvia.
Investment in human capital is a decisive factor in the development of national economy, to stimulate its progress
towards a knowledge-intensive economy. In a big part of countries the system of education faces relevant problems
due to political, economic and social changes, i.e. instability. Despite the rapid increase of the number of students
Latvian tertiary educational establishments fail to supply a sufficient number of specialists required by the national
economy. Most students choose to study social sciences and law rather than exact or engineering sciences.
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Latvia is not rich in natural resources which can
serve as a source for its economic growth. Nowadays this is knowledge and qualifications that have
become the decisive factor for development of
economy. Different Latvian development strategy
scenarios outline that Latvia has real possibilities to
reach high and sustainable quality of life growth rates

only based on our main resource – human capital.
Having analysed the structure of human capital
in Latvia, it has to be noted that the situation is far
from being optimistic, since the society is ageing.
The ground for concern is the comparatively small
number of children and young people in relation to
other age groups (see Table 1).

Table 1. Resident population by major age groups [5, 40]

Year
1970
1981
1990
1995
2000
2005

Total
2 351 903
2 514 640
2 668 140
2 500 580
2 377 383
2 306 434

Ratio to total population, %
below working age
of working age over working age
23.1
56.2
20.7
21.9
58.2
19.9
22.7
56.5
20.8
20.9
56.4
22.7
18.1
58.8
23.1
14.8
63.9
21.3

The data in the table show that the changes in
the demographic situation in Latvia are unfavourable.
With the development of societies and increasing substitution of human labour by automation, the
employment structure is undergoing changes: the
number of semi-skilled workers is decreasing, at the
same time, the scope of tasks that require supervision, management and organisation is increasing, and
thus the requirements towards intellectual acumen
of personnel at all levels are increasing. Employers
are increasingly demanding the ability to resolve new
problems and come up with initiative. In addition,
there are dominant areas that demand general education and understanding of human behaviour and
the environment, and this poses new challenges to
education. The role of education in a person’s life is
increasing. So the whole educational process is increasingly viewed through the approach of life-long
learning with regard to education.
The division of the life of an average person
into childhood and youth devoted to leaning, mature
age as the time for professional activities, and retirement age does not anymore correspond to the
contemporary requirements of the day. Moreover,
in the conditions of social restructuring, the pace of

human’s life is also changing, the same as interpretation of social roles. Nowadays no one hopes to
amass a scope of knowledge sufficient for the whole
life. The rapid changes in the world require constant
updating of knowledge. In the world, with knowledgebased resources, as a development factor, increasingly dominating over material resources, the role of
tertiary education can only increase. In addition, the
rapid development of technologies means that economies will require higher competence, which, in its
turn, will require a higher level of studies. The role
of knowledge is also manifested in the employment
rate; for educated/qualified people it is higher than
for persons with a lower level of education. The system of education is to a great extent connected with
globalisation and commercialisation.
In a big part of countries the system of education faces relevant problems due to political, economic and social changes, i.e. instability. Moreover,
free movement of labour is a reality for highly skilled
specialists, which is stimulated by the rich countries.
The poor countries, which have chosen education as
the main factor for their development, are risking
that educated people will move to economically developed countries, since these countries can ensure

Development trends of human capital in Latvia

a higher material well-being and social guarantees as
well as bigger possibilities for professional development.
Emergence and development of any new branch
of economy is determined by objective causes that
are to be sought for in the particular economic system and in the perception of the society about the
relevance of the particular branch in the development of social and economic sphere.
Investment in human capital is a decisive factor in the development of national economy, to stimulate its progress towards a knowledge-intensive
economy. These investments must ensure relevant
improvements of the capacity of the educational system to adapt to the changing requirements of the
labour market, to improve availability of all levels of
education, to increase participation and commitment
of employers in ensuring availability of professional
education [4].
The Latvian Government has outlined the key
factors affecting economic and social development,
which are:
• level of education and life-long learning;
• investments in human capital;
• motivation of public to acquire new knowledge;
• application of knowledge in everyday life;
• involvement of individuals in the processes
going on in the society, etc.
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The formal system of education comprises several stages (pre-school, primary school, secondary
school, and tertiary school), which are closely interconnected. The changes in some of the lower stages
of education bring about consequences in the consecutive levels. However, the analysis of the educational system shows that the reforms that were undertaken in this sphere have failed to promote improvement of quality of education. Thus, an essential question arises – What are the objectives of primary and secondary education? We are of the opinion that schools must be versatile; they must provide
the knowledge obtained and accumulated in the
course of history. A contemporary education system
should not only develop each individual’s personality
but should also promote development of interpersonal
cooperation skills
Education of many young people is still of lower
level, as compared with Western European countries,
a small part of the population (65.4%) have general
secondary education (see fig.1). The analysis of the
data of the number of young people, who do not continue their education in the consecutive stage of the
education system, enables us to conclude that 5%
of primary school leavers do not continue education
in any schools, the same refers to 22.5% of alumni
of secondary schools. 70% of secondary school
graduates continue education in tertiary educational
institutions.

Primary school graduates

Secondary school graduates
22.50%

5.00%
29.60%
7.50%

70.00%

65.40%
Continue studies in higher education institutions and colleges

Continue studies in secondary schools

Continue studies in vocational schools

Discontinue studying

Continue studies in vocational schools
Discontinue studying

Figure 1. Pursuit of further education by pupils who graduated from primary and secondary schools in
2004 (% distribution) [5, 103]
It has to be outlined that school education is
lacking professional orientation, which creates adaptation problems for first year students in the professional work field. Pupils often lack sufficient motivation to continue education.
There is no doubt that an individual’s need for
education can be fostered not only by external socioeconomic or political factors and stimuli, but also by
internal motifs and requirements. Most frequently
persons mention the following factors encouraging
them to acquire and continue education:
• the need of self-expression with regard to both

general and professional competence;
• requirement for increasing the level of selfrespect and self-esteem;
• the requirement for self-assurance;
• awareness of education as an asset in society
[2].
Nowadays, new requirements are posed with
regard to personal qualifications, the character of
education, as well as the role of competence in a
person’s life.
The development of human resources and training of labour in Latvia is equally affected by the sup-
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ply, regional coverage and quality of education
programmes in 3 sectors of the system of education
– basic professional, tertiary, and further education.
Investment in the development of these sectors is
promoted by the State Employment Agency, by
organising social advertising and various informative
events, as well as retraining courses offered to the
unemployed etc.
The state must ensure such changes in the education system that would promote the development
of a knowledge-based society and would enhance the
competitiveness of national economy. In order to
achieve this objective, several principal goals are set
with regard to further development of education: to
enhance the quality of education at all stages and
types of education, to ensure availability of education in terms of life-long learning etc. [4].
Several problems are to be highlighted in the
system of tertiary education in Latvia:
• insufficiency of financing;
• insufficient competition in selecting academic
staff, including also aging of academic staff;
• lack of unified requirements to evaluate students’ academic performance;
• insufficient quality of education.
Economists, when analysing the possibilities how
to increase competitive human capital in Latvia, to
perfect education and increase scientific potential,
regard that it is necessary to restructure the economy, to transform it onto the track of a knowledgebased development. It has to be outlined that efficient utilisation of the scientific potential in Latvia is
hampered by the insufficient development of the

existing research base and science infrastructure, the
non-compliance of human resources to contemporary
production requirements, the lack of interrelationships
between science and business, as well as a the weak
support of innovation.
Therefore, the key questions that have to be
answered are:
• How many tertiary education graduates does
the country need to be competitive?
• How much can a country afford to pay for
one student?
• How can a person obtain state financing for
education?
• Does the state evaluate its qualified specialists? [3]
As has already been mentioned above, the demand for qualified labour in Latvia is increasing. However, concerns arise about the insufficient quality of
education at all levels, as well as about the isolation
of education and the labour market. The insufficient
cooperation lowers the possibilities of the system of
education to supply highly qualified and competitive
specialists for the labour market. The market
economy, by posing new requirements to professional
qualifications, is developing faster than the supply of
corresponding professional and tertiary education
programmes. Thus in some professions there is a discrepancy between the demand of the labour market
and the existing supply of education. Currently, the
distribution of students by specialisation study groups
does not correspond to the needs of national economy
and the changes in the labour market.
54.10%
54.00%
52.30%

Social sciences, business and
low
Education
Engineering, manufacturing
and construction
Humanities and art
Natural sciences, mathematics
and information technologies
Health and welfare
Services
Agriculture

17.10%
7.60%12.30%
7.60%
9.90%
13.90%
6.20%
7.20%
7.60%
4.90%
5.50%
5.60%
4.80%
5.20%
5.90%
4.10%
4.70%
6.10%
1.10%
1.20%
1.00%

First year students
Total students
Graduate

Figure 2. Students distribution by education specialisation groups in Latvia in 2005/2006 [1]
In recent years, students distribution by specialisation study groups and area has not essentially changed.
Currently, every second student in Latvia has
undertaken studies of social sciences. Besides, it has
to be mentioned that the share of students in social

sciences remains unchanged, at the same time the
share of students pursuing studies of engineering
sciences, despite the increase of state budget- financed study places, shows an insufficient growth.
The biggest number of students, studying for a tuition fee, is in social sciences, and this number is still
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increasing. The number of students undertaking their
studies for a charge is also rapidly growing in the
group of pedagogical education and education science specialisation group, where 81% of students
pay for their studies. This is mainly due to the fact
that most of the students in this group are practicing
teachers, who have undertaken studies to advance
their education. Currently, the number of tertiary
education students in Latvia is the highest in Europe
– 5.4% of the total number of the population. The
data of the Ministry of Education and Science testify
to the fact that in the last decade the number of
students enrolled in tertiary educational establishments has increased (in 1993 there were 6.97 thousand students enrolled, but in 1998 – 22.67), the
corresponding number for 2005 is 32.9 thousand
students.
Despite the fact that the number of students is
constantly growing, it has to be mentioned that part
of students undertake their studies repeatedly to
acquire a second diploma, but many resume their
studies several times or prolong the study duration
without any substantial reason. At the same time,
the number of secondary school leavers undertaking
studies in tertiary education establishments has been
constant for already many years. This may raise concerns, since in 1-2 years, due to the demographic
situation, the number of school graduates will gradually decline, reaching its lowest level after 10-12
years.
At the same time, employers are complaining
that the knowledge and skills of graduates do not
meet contemporary requirements, especially, in information technologies and other engineering sciences. Thus, for instance, Programme 2005 – 2008
envisages the following principal objectives with regard to upgrading of knowledge and skills:
• to consolidate cooperation between state governance institutions, educational establishments and
employers for adjusting the supply of the education
system in accordance with the requirements of the
labour market;
• to enhance cost effectiveness at all stages
and types of education;
• to improve the availability of education at all
levels and to reduce the number of students which
discontinue studies or fail to obtain professional qualification;
• to increase availability of life-long learning and
to enhance motivation of the population in this area;
• to raise the overall level of technological skills
and knowledge of natural sciences, to improve the
system of professional orientation, and to ensure
availability of professional orientation services for all
inhabitants in terms of life-long learning [4].
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The Programme highlights the necessity of implementing measures to attain the above objectives and
specifies the measures for improving the availability
of tertiary education and its compliance with the requirements posed by the labour market. This calls
for an increased allocation of state budget-financed
study places in natural, engineering and environmental sciences, as well as an increase of study loans
granted to students and the scholarship fund of tertiary education establishments, establishment a set
of normative measures for ensuring practical placement opportunities for students, procurement of upto-date technologies for research institutes ensuring
educational process and innovations, support of employers hosting practical placement, and establishment a system of cooperation agreements between
employers and employees [4, 85-86].
After Latvia’s entry in the European Union,
Latvian science and education has access to financing from EU structural funds intended for education,
elimination of alienation etc. (the European Social
Fund), as well as upgrading of material and technical
base of tertiary education establishments and research institutes (the European Regional Development Fund). For example, the co-financing from the
ESF for 2004 – 2006 is 138.56 LVL from the ERDF
for activities related with education and science, e.g.,
“Support to applied research in state research institutions” – 4.8 mln, “Renovation of professional education establishments and upgrading of training” –
2.3, “Provision of tertiary education establishments
with up-to-date equipment and technologies” – 4.4
mln etc. [7]
Human resources is the key national wealth,
therefore education is the driving force of economy.
The problems with regard to tertiary education highlighted in the article are relevant, since they feature
the current situation; their analysis allows finding the
required solutions and promoting the development of
the system of tertiary education and the development of national economy.
Literature
1. Augstākās izglītības gada pārskats 005. – www.izm.lv
– 07.03.2006.
2. Delors Þ. Mâcîðanâs ir zelts. – UNESCO LNK, 2001. – 255
lpp.
3. E. Karnîtis. Zinâðanas kâ resurss dzîves kvalitâtes
uzlaboðanai. – www.lu.lv –17.02.06.
4. EM Ziòojums par Latvijas tautsaimniecîbas attîstîbu. –
www.em.gov.lv – 05.03.06.
5. 2005 Statistical Yearbook of Latvia – R.: Central Statistical
Bureau of Latvia. – 2005 – 302 p.
6. Zimmermann P. Grundwissen Socialisation. – Opladen,
Verlag Leske, Budrich GmbH – 2000. – 216 S.
7. www.esfondi.lv – 15.03.2006.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)
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В статье, с позиций синергетического подхода, исследованы феномены глобализации, постмодерна,
бифуркационного типа личности, как модусов переходных эпох в истории человеческого рода. Проведен
историософский анализ наличного состояния и перспектив развития человеческого рода. В том числе исследованы
состояние и перспективы этно-культурного и социально-экономического развития Балканского сообщества
государств и народов в условиях новой культурной и цивилизационной формы жизни народов мира.

Прежде чем рассмотреть проблему современной социально-экономической, социально-культурной ситуации на Балканах и возможных рекомендациях по ее преодолению, нам необходимо осмыслить общие контексты существования всякой
культуры и всякой цивилизации, которые сегодня
представлены феноменами глобализации и
постмодерна.
Наблюдаемый в современном обществе процесс глобализации, уникален. Нельзя не заметить,
что его новые, сильные черты есть показатель наступления совершенно Новой истории, истории от
рождества глобализации, перед которой все прочие истории, культуры, цивилизации становятся не
более чем уделом застывшего исторического
прошлого, культурно-цивилизационным фольклором. Но одним из первых мыслителей в европейской философии и социологии, кто зафиксировал
этот новый феномен в понятиях массовой цивилизации, культуры и массового типа человека на заре ХХ века, безусловно, был испанский философ
Х.О. и Гассет. Открытому им человеку массы в
значительной степени свойственны все те культурные ценности и установки жизни, что были в нем
на протяжении всей его истории как существа служителя (обслуживателя) аристократии. Ему свойственны в гораздо большей степени эмоциональность, но не рациональность, подражание, но не
истинное служение ценностям, это больше человек насыщения, удовлетворения телесных потребностей, нежели человек аскезы и служения духовному. Таков тип буржуа и пролетария пришедший
на смену аристократу и воину.
Наступление новой массовой культуры, наряду с наступлением такой же массовой цивилизации,
со свойственным ей технологизмом, мы сегодня
фиксируем в новом, соответствующем духу глобализации понятии – постмодерне. Постмодерн, изначально как феномен протестного искусства (против классических канонов творчества), проявивший
себя в экспериментировании материалами, обра-

зами и целями искусства, к нашему времени уже
давно перерос свои начальные формы и истоки,
стал достоянием всех сфер культурной жизни современных народов.
Постмодерн, как смешение понятий, ценностей, установок, стилей мышления и деятельности,
в форме всеохватывающей творческой игры,
эксперимента, проник в науку, образование, в политику, в экономику, юриспруденцию, архитектуру,
в религию, во все сектора социокультурной жизни
народов. Здесь чрезвычайно важно понять его единство с современной экономической цивилизацией.
Дело в том, что, в конечном счете, постмодерн проявил себя как дополнительный инструмент цивилизационной экономической глобализации мира, подчинившей себе сферу сознания и мировоззрения
народов. В которых получили бурное развитие процессы смешения или миксиризации понятий,
установок, ценностей, стилей жизни людей, стремящихся адаптироваться в новых социокультурных,
цивилизационных условиях. В значительной степени этому способствует именно массовая культура,
со свойственной ей мифологизацией, мистификацией, натурализацией и абстрагированием от реальной истории, от реальных социокультурных явлений и процессов. Постмодерн дал точек к созданию самой невероятной из лабораторий социокультурного “скрещивания”, экспериментирования и селекции, объектом которого стали самые различные социокультурные субстраты, до сих пор не ведавшие о существовании друг друга. Наступила
эпоха всеобщего “социокультурного кровосмешения”.
Жизнь в ситуации всеобщего мировоззренческого смешения, рождает совершенно новое сознание, с которым к нам приходит и совершенно новая реальность – жизнь в пограничном, нестабильном мире. Люди в складывающейся ситуации не
сознают себя уже больше носителями традиционных социальных институтов - этноса, нации,
общества, языка, какой либо конкретной культур-
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ной формы. Они во все большей степени живут реальностью нарисованного (созданного) новой
культурой, новыми культурными средствами иллюзорного мира, за которым просматривается диктующее новую объективность влияние глобальной
цивилизации. В своем сознании граждане этого нового глобального мира – это люди нового мира ценностей – мира постмодерна.
Складывающаяся ситуация постмодерна в
сознании, необычным образом соответствует тому,
что в синергетике принято называть бифуркацией особым состоянием систем, отличительными
свойствами которого является в высшей степени
нестабильность и неустойчивость, крайняя степень
чувствительности к внешним и внутренним воздействиям, малым флуктуациям, способных изменить общую направленность развития системы в
нестабильной среде, на макро уровне. С позиций
синергетики бифуркационным является сознание,
находящееся, во-первых, в ситуации крайней степени неустойчивости, нестабильности. Во-вторых,
оно принципиально неопределенно в путях своего
дальнейшего развития. В-третьих, такое сознание
чрезвычайно чувствительно к внешним, идущим от
общества и внутренним, идущим от чувств и эмоций, малым воздействиям. Тем самым, объективно, в этом состоянии сознание оказывается игрушкой в руках внешнего, пусть малого, но организованного воздействия.
Человек с этим сознанием - это чрезвычайно
управляемый человек, в значительной степени подверженный внешним манипуляциям над своим сознанием и поведением в обществе. Этой повышенной управляемостью и манипулированностью бифуркационный человек обязан, прежде всего, своему смешанному, миксированному сознанию. У
него развитая культура потребления, направленная
на самоудовлетворение, насыщение самых
простых потребностей и инстинктов, на фоне неустойчивой системы знаний и ценностей жизни, с
сопутствующими им беспринципностью, индивидуализмом, прагматизмом, профессионально ориентированного индустриально-информационного
общества.
Высшей ценностью этого общества стала не
этика и этическая система ценностей, а профессиональная принадлежность, способность быть квалифицированной рабочей силой в условиях глобализирующегося сообщества, в наибольшей степени восстребующего из всей многообразной совокупности человеческих качеств именно профессионализм и способность быть рабочей силой, трудовыми ресурсами. Сознание индивида этого
общества, впитавшее идеи массовой культуры, не
имеет четких политических, экономических, эти-
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ческих ценностей и установок. Для него высшей
ценностью и установкой жизни стало привитое цивилизацией чувство собственной исключительности,
жажды самоутверждения и насыщения отдельного
индивида, независимого от других индивидов, соединенное с устремленностью к финансовому успеху и благополучию, становящегося его главной
целью и ценностью жизни.
Это тем самым больше человек цивилизации,
чем культуры, если под цивилизацией понимать
больше практические достижения человечества
(промышленность, городской образ жизни, высокий уровень потребления и т.д.), а под культурой
понимать духовные, этические ценности и их практикование. Для глобализации в ее нынешнем экономически ориентированном исполнении, бифуркационный человек – базисный тип личности. Здесь
его цели и цели цивилизации совпали. Не национальная, а интернациональная экономика, не культура, а интеркультурная общность, не общество, а
глобальное сообщество, в котором теряются рамки национальной культуры и традиции, не этика, а
потребление. Чтобы строить такую цивилизацию,
необходим совершенно новый тип человека, человека вне своей традиции, вне своей культуры, необходим наднациональный человек.
Происходящая на наших глазах попытка социумной интеграции народов мира на основе западных образцов ценностей и технологий организации общественной жизни (в этом смысле глобализация для нас всего лишь тиражиарование западной модели общества), безусловно, вершина в этом
социумном, внешнем движении на путях к единству человеческой сущности. Эта попытка несравнимая по своей мощи ни с какой другой, когда-либо
бывшей в истории человечества и превосходит своим общепланетарным масштабом все бывшие до
сих пор локальные попытки (Римская империя, великая арабская волна, татаро-монгольская волна и
др.).
То, что происходит с миром сегодня вооружено теле-радио-коммуникациями, ИНТЕРНЕТ, системами связи, мобильным авиа-железнодорожнымавтомобильным транспортом, мощным экономическим, политическим и техническим влиянием западной цивилизации, начавшей свой очередной, со
времени крестоносцев, цивилизационный, технотехнологический, политико-экономический, но отнюдь не культурный поход на страны и народы
мира. Мотивацией такого похода вовсе не является стремление к равноправию, справедливости, гармонии стран и народов мира, но к равноправию,
справедливости, гармонии как она понимается в западной системе организации общественной жизни,
в системе производства и потребления как движу-
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щей силы этой цивилизации, через дифференциацию, специализацию и иерархиезацию стран и
народов в этой общественной жизни.
Какова в этом смысле историософская судьба глобальной цивилизации, по сути своей проявившая себя как цивилизация тиражирования западной
модели организации общественной жизни, по
прежнему разделяющая страны и народы на своих
и чужих, партнеров и ресурсов потребления для
удовлетворения растущих потребностей собственного населения? Как нам представляется у глобальной экономической цивилизации, основанной на
принципе экономической и политической прибыли
и девидентов (своеобразной превращенной формы
К.Маркса), есть единственный историософский
смысл. Он в том, чтобы выйти на рубежи общепланетарного диалога всех культур и цивилизаций
мира. Диалог этот есть естественный шаг к новой
системе ценностей и новой цивилизации, которая,
быть может, станет основой для очередной попытке возвращения к единству человеческой сущности,
возвращения человека к себе самому гармоничному.
Более четкого понимание историософской сути глобализации и посмодерна, как особых этапов
цивилизационного и культурно-исторического развития народов, мы можем достичь через синергетическое понимание тезауруса человеческой истории. Синергетика, исследующая сложные самоорганизующиеся системы, являет нам в этом смысле
благодатную методологическую, общенаучную
форму понимания сути такой сложной системы как
человек и человеческая история. Тезаурус как направленность развития явления к сложности на основе сохранения, единства и освоения в себе всех
предыдущих этапов развития явления, глубоко философское понятие. Он также близок понятию
автопоэзиса, описывающего процесс развития явлений как процесс их адаптации к меняющейся
среде, на основе непрерывного творческого вживания в нее. Близко этому и понятие сократовской
майевтики характеризующеее процесс познания,
как путь малых шагов, в ходе которых через преодоление односторонних суждений открывается
(рождается) целое.
С позиций синергетического подхода, тезаурус
это процесс развития человечества в направлении
все более сложных форм его биологического и социального бытия, к вершине своего собранного воедино многообразия, позволяющего открыть свою
сущность. Являясь междисциплинарным понятием,
тезаурус, позволяет “схватить” сущность процессов общественного развития как непрерывного процесса самоорганизации, устремленного к сложности более высокого порядка через состояния неста-

бильности и необратимости, получивших имя динамического социального хаоса, являющегося необходимым условием развития явлений к новым
состояниям все более сложного динамического
порядка.
Ключевым понятием творческого наследия
французского религиозного философа П.Тейера де
Шардена, выступает понятие точки Омеги, характеризующее высшую точку развития мироздания,
как точку наивысшей гармонии всех его составляющих. Тезаурус, понимаемый синергетически,
это и высшая точка и направление развития всякого явления, как его обогащенное, опредмеченное
возвращение к самому себе, как сущности. Как
оценить с этой позиции наступающую на человечество глобализацию и посмодерн? Есть ли они
конец человеческому универсальному развитию,
или они всего лишь один из этапов динамического
хаоса, преодолевая который человечество испытает очередной шаг к дальнейшему обогащению своего опыта, приближаясь на шаг к своей сущности?
Синергетика, безусловно, склоняется в сторону второго ответа на этот вопрос.
Человек становящийся в основе этой новой
эпохи, понимаемый как бифуркационный человек,
это та плата классической духовной культуры и общественно-ориентированной цивилизации, за тот
прессинг, который она применяла в своей истории
против этого маленького человека, который никогда не переставал быть личностью, стремящийся к
самореализации, по определению человеческой сизифовой сущности. Маленький человек, осознавший себя в пору высшей стадии развития классической духовной культуры и общественно-ориентированной цивилизации как личность свободная, получившая на основе этой классической культуры и
цивилизации условия своей самореализации. Эта
личность в эпоху буржуазной демократии не могла не выступить в качестве массового интеллектуально-духовного бунтаря за свое самоосуществление (экзистенциализм, персонализм, психоанализ,
футуризм, постмодернизм в целом и т.д.).
Маленький человек, стоящий в истоках “восстания масс” (Х.О. и Гассет), вместе с тем не только плата за многовековой прессинг личности со стороны классической формы культуры и цивилизации,
но и проявление неклассического типа личности,
стоящего в истоках смены всех классических эпох.
Маленький или бифуркационный человек проводит
очистительную функцию сознания и психологии личности и общества, демонстрируя возможность воли и свободы личности, в форме реализации самых
невиданных, с позиций классического знания и
практики, форм познания и практики. Допустимо
все, что тождественно творчеству и свободе
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личности. Этот принцип есть вместе с отрицанием,
прошлого, который он в себе несет, и путь в сторону нового потенциально более сложного позитивного знания и практики, вбирающих в себя подобно
тезаурусу, все лучшее, что создало человечество
на путях к своей сущности, на путях к своей точке
Омеги.
На противостоянии классической и неклассической форм культуры и цивилизации, человека
классического духовного и человека неклассического отрицателя, человеческая история получает
очередной уникальный шанс своего дальнейшего
развития, через отрицание отрицания, на пути к более сложным ценностям, знаниям и практики. Этот
уникальный шанс, в том, что маленький бунтующий
человек есть предвестник того, что классическая
форма культуры и классическая форма цивилизации как она сложилась и кристаллизовалась в странах и среде западных народов, исчерпала свой потенциал к дальнейшему развитию. Это показатель
к тому, что назрела объективная необходимость изменения мировоззрения и идеологии современного западного общества в целом, которое, беря на
себя сегодня ответственность за будущее человечества, в форме глобализации, столкнулось с проблемой своей собственной несостоятельности, по органичному сохранению мира человека, в форме динамического порядка.
Проблема, с которой столкнулась ведущаяся
западными миром политика глобальной экономической цивилизации и постмодернистской культуры,
прорастает сегодня многочисленными глобальными угрозами стабильности и будущности человеческого рода (угроза мировой войны, мировая экологическая катастрофа, угроза энергетических и
продовольственных ресурсов, угроза человеческого психо-физического здоровья, человеческой идентичности и т.д.). В этом смысле именно глобализация и ее мировоззренческое основание
постмодернизм, могут считаться двумя необходимыми условиями построения нового мирового
общества, как еще более сложной, но устойчивой
в своих неустойчивостях, динамической системы
отношений внутри и вне этого общества.
Бифуркационный человек оказывается
человеком, объективно обусловленным и необходимым для развития человечества на новом витке
своей истории на пути к сложности. Бифуркационный человек и бифуркационное общество, строящееся на его основе – поразительным образом выступают в качестве необходимых условий дальнейшей
человеческой истории, очищенной от скрижалей,
сдерживающих его разностороннее творчество.
В принципе, являясь открытой системой, человек и общество, безусловно, будут соответство-
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вать своему тезаурусу сложности, будут бороться
за свою сложность, так как если бы они боролись
за свою собственную сущность Сизифа-борца, постоянно живущего в ситуации абсурда, в ситуации
борьбы против целого мира, борьбы за себя. Но в
этой борьбе невозможно просчитать, какие бы то
ни было окончательные механически выверенные
результаты. Исход в принципе остается открытым
вопросом, вне линейного восприятия. Потенциально,
человечество может не только продлиться в новых
более сложных формах, но и прекратиться, возможно, начавшись с начала, в случае, если принцип
тезауруса, пойдет по варианту, глубинного очищения социальности, т.е. по пути упрощения социальной системы.
При этом, быть свободным Сизифом на поверку, оказывается, быть одновременно свободным и
от уверенности в своих силах и исходах своего
бытия. Единственной формой преодоления этого
сомнения человек избрал для себя деятельность, в
полном соответствии со своей антиномичной,
неспокойной, мятущейся сущностью. Деятельностная проявленность человеческой сущности (направленная на мира или на себя, изменения вне себя
или внутри себя) и есть, пожалуй, единственный
путь к самому себе, через единство и борьбу тела
и духа, чувств и разума, индивидуализма и коммунитарности…Путь к сложности, ведущий человека
по тезаурусу его смысла. Иными словами “быть
человеком”, тождественное понятию “быть свободным”, означает также обреченность человека на
открытость своего бытия в мире.
Понимание этого модуса человеческой сущности с синергетической точки зрения означает
принципиальную незавершенность человеческого
существа. Существа, обреченного на поиск себя в
бездне возможностей и путей дальнейшего развития. Быть свободным и открытым значит тем самым быть ответственным за свою дальнейшую
судьбу в мире, а быть может ответственным и за
мир в целом. Нелегкая дилемма: быть человеком,
рождающим и быть человеком, убивающим свои и
мировые перспективы развития. Но все это и означает быть человеком, в сущности, существом противоречивым, конечным и одновременно бесконечным по своим возможностям саморазвития и
влияния на развитие мира. Точка, каковой человек
является в бытии, есть тем самым живая творящая
пути развития себя и мира, точка. И в этом еще
одна диалектическая идея синергетического прочтения непрерывно меняющегося мира, в котором
отдельные точки этого мира, в том числе и активность социальная, способны на локальные творческие акты, не обязательно ведущие к фиаско.
Это означает, что творчество отдельных лич-
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ностей и народов, в поисках компромиссных путей по линии своего тезауруса к сложности, как
пути к своей собственной нетривиальной, неразгаданной сущности, не обязательно обречено на
неудачу. Подтверждением этому является вся прожитая человеком и осмысленная в понятиях и чувствах его собственная история, как история вызовов
и ответов, в сущности своей делающая человека
все более развернутым, содержательно сложным
существом. Справится с этой сложностью в эпоху
глобализации и постмодерна сегодня и в будущем,
таков по нашему мнению новый фундаментальный
вызов, объективно формулируемый проживаемой
человеком реальности глобального мира.
Что касается проблемы Балканского полуострова, то она находится в прямом соответствии
с общими процессами глобализации и посмодерна на евразийском пространстве. Первое из возможных синергетических обобщений связанных с
конфликтностью балканского сообщества государств и народов, с нашей точки зрения заключено
в том, что исторически на Балканах сложилась внутренне некомплиментарное сообщество стран и
народов. Т.е. Балканы это внутренне неустойчивое
сообщество стран и народов, т.к. входящие в него
по географическому признаку государств и народы,
не совпадают друг с другом ни по принципу религии, ни по принципу этноса.
Именно по этой фундаментальной причине,
исторически на Балканах так и не возникло устойчивой социокульутурной географически, соседски
обусловленной общности. Слишком разными оказались те начальные этно-религиозные прививки,
что были здесь сделаны на ранних этапах истории
этого региона. Бунт, протесты, конфликтогенность
региона в своей сущности здесь были заложены
исторически, изначально этими различиями, которые в экномических и политических интересах различных партий и движений являются благодатной
почвой для ее возбуждения, эксплуатации в практическом ключе.
Ситуация усугубляется также и тем, что к этнорелигиозному фактору добавился и фактор исторической памяти, изобилующий многочисленными
фактами взаимного насилия. Немалую роль в нестабильности этого региона играют и активные внешние факторы, заключающиеся в высоком уровне
интереса экономически развитых государств и регионов мира в устойчивых позициях влияния в этом
регионе, чрезвычайно богатом полезными ископаемыми, природными ресурсами и его важностью как
стратегического пути на пересечении Востока и
Запада, Востока-Востока, Запада-Запада.
Все это позволяет нам сделать и следующий
вывод о том, что Балканы как взрывоопасный с ши-

рокой социокультурной точки зрения регион Мира
и Европы, в некотором смысле обречены на свою
историческую судьбу. Преодоление исторически
заложенной розни в этом регионе, возможно лишь
через систему компромиссов и с участием внешних Игроков (других государств и народов), как гарантов относительного равновесия между некомплиментарными балканскими этно-кульутрными, полико-экономическими частями. Как в прочем, и
было до сих пор в истории этого региона, с момента его проявления как самостоятельного культурного и цивилизационного полотна народов. Балканы
не имеют внутренних оснований к стабильности своего региона. И тем самым роль внешнего фактора
для них становится фаталистической. От того, каков характер этого побеждающего, доминирующего внешнего фактора на внутреннюю и внешнюю
жизнь Балкан, зависит и характер временного решения их внутренних проблем.
В ситуации глобализации и постмодерна, победно шествующей сегодня по миру, Балканы, в
силу внутренней разобщенности и относительной
слабости своих государств, как самостоятельных
политико-экономических игроков, наверное, в некотором смысле обречены на крайнюю форму
инверсии, в отношении этих процессов. Адекватнее
будет сказать, что Балканы обречены на быстрые
метаморфозы, приспособительного характера, в
области своей самобытной культуры, политики и
хозяйства, и именно, по причине своей внутренней
разобщенности и слабости отдельных государственных субъектов на ее территории.
Эти приспособительные метаморфозы в ближайшее время, как бы не было жаль, станут важным
фактором их ослабления как самостоятельного
Игрока на политической карте Европы и мира.
Некоторые из этих негативных последствий мы уже
наблюдаем в вопросах политики, экономики, на условиях Евросоюза, например, в области сельского
хозяйства, как исконной отрасли дающей значительные доходы в национальный валовой продукт, превратившейся в разоряющуюся, убыточную отрасль.
В этой связи перспективы решения многих
проблем социально-экономического и этно-культурного характера, с которыми балканские страны
остаются сегодня один на один, нам представляются, возможны лишь через их взаимные прагматические союзы и объединения, способные интегрировать и возбудить в позитивном направлении
не только экономические, политические, но и культурные ресурсы этих народов. Культурные ресурсы
(духовно-нравственные, религиозные), а не только
экономические и политические, при их умелом, ответственном и продуманном возбуждении могут
выступить в качестве важнейшего проявленного
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потенциала, на консолидированной основе направленного на решение, многих из стоящих перед этими народами и странами проблем, в том числе
проблемы этно-национального мира.
Иными словами, Балканам, для решения их
проблем сегодня необходимо приоритетным образом сконцентрировать усилия на выстраивание мировоззренческих барьеров против разрушающей,
разобщающей идеологии экстремизма и противоборства и одновременно возбуждения духовно-культурных потенциалов своих стран и народов на взаимную миротворческую деятельность. Синергия или
единение не дадут себя долго ждать. С нашей точки зрения только этим путем, возможно, сегодня,
говорить о хотя бы стабилизации всей системы внутренних и внешних отношений балканских стран друг
с другом и внешним европейским и глобальным
миром. Тем самым необходимо ставить вопрос не
об интеграции в Европейский союз, но об интеграции в Европейский союз и мировое сообщество через свою взаимную интеграции.
Выражу научную уверенность, что эта внутренняя интеграция Балкан имеет все предпосылки
к реализации, хотя и не сразу. Залогом этому являются все те многообразные испытания, что легли на этот регион в последние два десятилетия.
Диалектический маятник в сознаниях людей уже готов качнутся в противоположную от противостояний
сторону, нужно только найти нужные слова и определиться с начальными лидерами этого движения,
как на уровне интеллигенции, так и на уровне
политики. Иными словами, объективная потребность к новой форме социокультурного порядка и
мира, с научной точки зрения уже начала складываться на уровне исторической необходимости. И
это тот случай, когда новая миротворческая, при-
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меряющая различные стороны, прагматически и духовно выверенная “революция” уже становится возможна. И чем скорее политика это осознает, тем
будет лучше, пожалуй, и для самой политики.
Загадка стабилизации и успешного практического и духовного будущего Балкан тем самым заключена в потенциально сложившейся возможной
новой, духовно-культурной и взаимно-прагматической революции единства самих Балкан.
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ABSTRACT
The phenomena of globalization, post-modern, bifurcational type of personality as transitional periods modi in the
hisrory of the human race are investigated in this article according to the sinergetical positions. The historiosofical
analysis of present state and future trends of the human race is given. Also the state and the future trends of ethnocultural, social and economic evolution of Balkan confederacy and community of nations under conditions of new
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ABSTRACT
The ongoing sophistication and escalating complexities of information and communication technologies has, in
various aspects, led to extensive changes in society, science and business. During this fascinating transformation,
which has been characterized by both rapidity of ascent and decentralization of purpose, knowledge has played a
paramount role. Part of this vital role derives from two key facets of knowledge – not only does it generate value, but
it is unique and inimitable as well. These facets are crucial, but not exclusive, in supporting the premise that a
company’s only enduring source of competitive advantage is knowledge.
Because researchers, marketers and pundits have come to recognize the importance of knowledge, they naturally
look to acquire a knowledge advantage by specifically tending to focus on understanding and utilizing knowledge.
McKinsey consultants agree, stating that knowledge has indeed become, “one of the trendiest topics in management
circles.” These factors have led forward-thinking businesses to focus their endeavours on developing knowledge
intensive products (product intelligence) and processes (process intelligence), as well as better management of marketing knowledge.
The purpose of this paper is to not only provide an introduction into the burgeoning field of knowledge management, but also to delve into how knowledge management particularly juxtaposes with marketing areas of business.
This paper looks specifically at the marketing aspects of knowledge management by providing analysis of the abundance of quality research articles on knowledge management composed in either English or German. To begin, an
observation of the importance of knowledge as basis for competitiveness is discussed. An important distinction
between data, information, and knowledge is then made, followed by comprehensive typology of knowledge as it is to
be found in business. Next, the terms “market knowledge” and “marketing knowledge,” along with its family of related
terminology, are defined and their nuances clarified. A brief report on the development of the knowledge management
research and its numerous facets is then made. The core of this paper, which follows, is structured around a comprehensive overview of the core concepts of knowledge management and their relevance for the marketing field. Key
implications of knowledge management on marketing in profit and non-profit organisations are also briefly discussed
within this core. To conclude, this paper proposes additional materials for further research.
Key words: knowledge management, typology of knowledge, marketing knowledge, market knowledge, knowledge management concepts

1. Introduction
Knowledge obviously plays an extremely important role in business in regards to obtaining and maintaining a competitive advantage. Perhaps not as
obvious, however, is the direct correlation between
knowledge and the bottom line. This financial correlation can be strongly linked by the fact that 80% to
90% of production costs of products and services
can be attributed to knowledge intensive construction and development (Scherrer, 1999, p.131). About
one third of the workforce is comprised of knowledge workers whose primary function is to transform data and information into valuable knowledge
(Drucker, 1993, p.99; Oelsnitz/Hagmann, 2003,
p.17). When the sheer numbers of this workforce
are considered, along with the crucial role they carry
out, it’s easy to perceive how this subsection directly
influences their respective companies’ present and
future income and market share potential.
In order to remain competitive in ongoing globalization, the companies that serve as the backbone
in leading world economies are striving to utilize
knowledge more efficiently (North, 2002, p.1) and

learn from international markets (Doz et al., 2004,
p.2). Although knowledge is all-important to powerhouse companies that are pillars of the world
economy, knowledge is at least as important for businesses in developing countries (Thorow, 1997, p.96).
In other words, for both stabilized and burgeoning
businesses in all parts of the business world, the age
of the knowledge society has truly come to fruition
(Drucker, 1993).
In order to understand the age of the knowledge society that Drucker and other experts recognize, it’s useful to give some relevant historical context to how this society has come to be in existence.
The term “knowledge company” was introduced by
Sveiby in the mid 1980s, and since then it has been
a permanently discussed topic in business and academic circles (Starbuck, 1992, p.717; Hansen et al.,
1999, p.106; Birkinshaw, 2001, p.11). Here are just
a few milestones:
• Price Waterhouse Coopers incorporated
knowledge management into their strategic plans in
1989
• Skania, a prominent Swedish insurance com-
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pany, blazed a new trail by being the first to include
a knowledge balance in its yearly report
• the first research paper on knowledge management (Nonaka, 1991) appeared in Harvard Business Review (APQC, 1999, p.17)
Once the historical context of knowledge is
considered, there’s a logical segue into an important
question: so just how important has knowledge become in business today? In fact, its importance cannot be overstated. Knowledge companies today regard knowledge as their most valuable resource
(Starbuck, 1992, p.715; Edvinsson/Sullivan, 1996,
p.361) and they are perfectly aware that knowledge
requires the same careful treatment as all other company resources (Probst/Eppler, 1998, p.148).
More efficient and effective deployment of a
company’s internal and external knowledge strives
to improve organisational performance (Bьrgel/
Sдubert, 1998; Almeida, 1996; Bierly/Chakrabarty,
1996), i.e. indirectly acquiring competitive advantage
through novel or improved products and processes.
The raison d’etre of the firm is no longer the saving
of transactional cost, but rather the company is seen
as a knowledge generation unit (Foss, 1996, p.471;
Shin et al., 2001, p.335). The firm’s modern purpose, in stark contrast to the days of old, includes
both building up of competences and staying flexible
in order to be able to react quickly and cost efficiently to market signals (Leonard-Barton et al.,
1994, p.121). Of course, the final objective of the
firm hasn’t changed - to increase the company’s
value, market share, and bottom line (North, 2002,
p.3; Bach/Homp, 1998, p.139f.).
Up to now, the discussion has been broad, but
it’s equally valuable to consider the firm on a more
micro level - where there is marketing, there is of

course a need for marketers. So what role do marketers play in knowledge and knowledge management? Marketers both demand and supply knowledge intensively. Marketing managers today are facing a tougher climate in which to make decisions,
and this climate is characterized by increasing complexity and the continuously shortening of time intervals between decisions. Therefore, marketing managers today understand that their job requires careful market monitoring, which in turn facilitates both
the acquisition and generation of new marketing
knowledge, and also to significant trendsetting. This
knowledge is utilized and transferred throughout the
organisation, and thus adequately answers to the
dynamically changing environment being conceived
(Schlegelmilch/Penz, 2002, p.5).
2. Definitions
Because knowledge has a dynamic, subjective,
and context-dependent nature, it simply cannot be
uniformly defined (Krogh/Venzin, 1995, p.418).
Knowledge, in fact, shouldn’t be thought of in terms
of being an objective absolute, but rather its definition varies depending upon the specific theory (such
as relative, constructive, or post-modern points of
view) in which the prevailing context uses it (Blackler,
1993, p.854ff.).
This paper assumes the following classification
of knowledge: data are raw materials of signs; information is data that gains meaning through preparation and embedding in certain context; knowledge
arises through the connecting and interpretation of
information and is used as a basis for further proceedings. Figure 1 below illustrates the pathway data
follow from being a sign to an actual competitive
advantage:

strategic knowledge
management
action

competitive advantage
+ unique or/and
competency superior
solution
+ proper
acting

+ willing
to do
+ application
referrance

capability
knowledge
information
data
sign

+ syntax
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+ cross linking
(expectations, context,
experiences )

+ meaning
Data, information and knowledge
management (operative)
Figure 1. Knowledge Stages (North, 1991, p.41)

70

Market knowledge focuses on customers and
their individual and collective preferences and
behaviour. Market knowledge, which marketers use
in their decision making process, can be derived from
customers through retailers, from consumer-based
market research, or it can manifest into market
knowledge supplied by third party providers (Shaw
at al., 2001). Marketing knowledge comprises a set
of instruments and concepts that is used to understand customers, and during the process, to persuade
them. Therefore, this particular type of knowledge
delivers strong foundations for a well-defined marketing strategy (Simonin, 1999).
Organisational knowledge is manifested among
others in patents, processes, technologies, management skills, technical expertise and experience about
customers, consumers, and suppliers (Jordan/Jones,
1997, p.322). This type of knowledge is value-generating, unique, difficult to imitate (Barney, 1986b;
Reed/De Fillippi, 1990; Shoemaker, 1992; Amit/
Schoemaker, 1993; Black/Boal, 1994; Teece, 1998)
and transfer (Grant, 1991; Chi, 1994), and is distinctive in that it’s the only economic resource that
doesn’t get exhausted after being shared
(Riesenberger, 1998, p.96 ; Jдnig, 2004, p. 237f.).
This makes organisational knowledge a crucial source
for competitive advantage (Prahald/Hamel, 1990;
Drucker, 1992; Quinn, 1992; Conner/Prahalad 1996;
Grant 1996b; Prusak 1996; Roth, 1996; Spender/
Grant, 1996; Grayson/O’Dell, 1998; Zack, 1999; Soo
et al., 2002).
Kanevsky takes a creative and personified approach and figuratively compares organisational
knowledge with the company’s genome: getting hold
of it would enable cloning of the organisation, or
reengineering and adjusting of the organisation to
create a better version of it (Stewart, 1994, p.34).
The organisational knowledge base comprises all cognitions, whether they are acquired through experience, imitation, value insights, communication, or
deduction, and those which are gathered, organized,
or embedded in a single context (Maier, 2002, p.66).
Knowledge Management (KM), which this paper focuses on in the greatest detail, is defined as an
integrated, intervenient concept, which deals with
the possibilities for design, handling, and developing
of the organisational knowledge base (Raub/
Romhardt, 1998, p.152) as well as the providing of
a KM supportive environment, such as information
and communication networks (Maier, 2002, p.48).
It’s important to note that there is a differentiation
between strategic and operative KM (Rehдuser/
Krcmar, 1996, p.17) as shown in the preceding Figure 1. The main difference between information and
knowledge management is that the latter places
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higher value on utility for the user by means of careful synthesis, interpretation, and selection of the content, as well as constant feedback and users’ contributions. KM strives to innovate, whereas information management focuses on already existing processes. Therefore, KM holds a more pivotal role to a
burgeoning business, while information management
and KM are of more equal importance to a business
that has achieved a level of growth stasis.
KM is strongly related to business processes,
and marketing can be viewed as an interrelated group
of highly complex, knowledge intensive, and dynamic
business processes (Heisig, 2001). Thus, marketing
appears to be a perfect implementation field of KM
concepts.
3. Typology of Knowledge
As previously pointed out in the definitions section of this paper, knowledge is a complex concept
that has multiple definitions, and consequentially, has
multiple typologies that can be applied to it. Here
are some typologies that some of the luminaries in
the field of knowledge have authored:
• 1949 - Ryle divides knowledge into two categories: knowledge about the existence of something,
and knowledge of how something functions
• 1983 - Based on Ryle’s division, Anderson uses
the separation between declarative and procedural
knowledge
• 1997 - McAulay et al. take a different approach and differentiate between distal and proximal knowledge
• 1997 - Nonaka/Tachauchi modify McAulay’s
approach and define tacit and explicit knowledge,
which is the most common differentiation today
Now that tacit and explicit knowledge have been
pointed out as being the de facto standard in the
labelling of knowledge, some clarification needs to
be made between the two. Explicit knowledge can
be presented in formal and systemized language, and
can be saved in the form of information sheets, specifications, manuals, or formulas. Oppositely, tacit
knowledge is very difficult to formalize and express.
Mostly tacit knowledge can be gained through observation and it is contextually and culturally bound
(Reed/DeFillippi, 1990, p. 89; Inkpen 1996, p. 126;
Nonaka/Konno 1998, p. 42).
Examples of tacit knowledge are values, intuition, relation networks, skills, and abilities (Snowden
1999). Organisational knowledge, as well as marketing knowledge in particular, can be divided into
two parts (Lyle/Schwenk, 1992): stable and long-term
core (understanding of mission, vision and competition) and the periphery knowledge (interpreting signals from the surrounding environment).
Much of the prolific research during the past
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15 years or so has led to a wide spectrum of knowledge types that partially overlap. A comprehensive
overview of the typology of knowledge, as it applies
to organisational science, is presented in Table 1 on
the following page.
It’s interesting to note that Sveiby differentiates between two aspects of the knowledge capital:
on one hand individual competences and internal
structure predominantly researched by managers,
and on the other hand the external structure, which
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is a research focus of marketers. To the external
structure belong both market knowledge (Jaworski/
Kohli, 1993; Moorman et al. 1993; Day, 1994), which
is declarative in its nature, and marketing knowledge
(Simonin, 1999), which is procedural in nature. Marketing knowledge is very important, because simply
to have market knowledge is not enough to implement marketing strategies (Andreasen et al., 2005,
p.50).

Table 1. Typology of Knowledge
Knowledge Type

Definition

Author(s) (Year)

strategic

Knowledge about knowledge, f.e.
knowledge charts, transactive memory
system

Krogh/Venzin (1995), Wiedemann (1999),
Borgatti/Cross (2003)

encoded

Polanyi (1966), Collins (1993), Blackler (1995),
Human dependent documented knowledge Zander/Kogut (1995), Teece (1998), Lam (2000),
Schulz/Jobe (2001) Argote et al. (2003)
Polanyi (1966), Nonaka (1988, 1991, 1994),
Reed/DeFillippi (1990), Spender (1993), Hedlund
(1994), Hill/Ende (1994), Bohn (1994), Howells
(1996), McAulay et al. (1997), Nonaka/Takeuchi
(1997), Nonaka/Konno (1998), Teece (1998),
Lam (2000), Lubit (2001), Ambrosini/Bowman
(2001), Schulz/Jobe (2001), Takii (2004), Argote
et al. (2003), Droege/Hoobler (2003)

tacit

We know more than we can verbally
express. Focuses on knowledge
development and transfer

embodied

Acquired through experience gathered
Prahalad/Bettis (1986), Collins (1993), Nonaka
while physically being present. Focuses on (1994), Blackler (1995), Nonaka/Takeuchi
knowledge generation
(1997), Madhavan/Grover (1998), Lam (2000)

embrained

Dependant on cognitive skills: recognizing
Fiol/Lyles (1985), Prahalad/Bettin (1986), Senge
superior patterns, synthesis, abstraction,
(1991), Collins (1993), Blackler (1995),
and reconsideration of fundamental
Argyris/Schon (1999), Lam (2000)
prerequisites

encultured

Achieving shared understanding. Focuses
on the elements of corporate identity

Srivastva/Barratt (1988), Collins (1993), Blackler
(1995)

embedded

Potential result of the combination of tacit
knowledge of team members. Focuses on
the construction process

Prahalad/Hamel (1990), Brown/Duguid (1991),
Walsh/Ungson (1991), Astley/Zammuto (1992),
Kogut/Zander (1992), Collins (1993),
Rebentisch/Ferretti (1995), Blackler (1995), Lam
(1997, 2000), Madhavan/Grover (1998),
Tuggle/Goldfinger (2004)

event

Knowledge about events and trends

Krogh/Roos (1996)

procedural

Knowledge on processes and causalities,
f.e. marketing knowledge

Anderson (1983), Bohn (1994), Zander/Kogut
(1992), (1995), Krogh/Roos (1996); Simonin
(1999)

declarative

Knowledge on markets and customers

Anderson (1983) Jaworski/Kohli (1993),
Moorman et al. (1993), Day (1994)
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4. Scientific Background
To better understand knowledge and how it juxtaposes with knowledge management, it’s useful to
delve into the scientific background of both knowledge and KM. The breakthrough work of Porter
(1983) dismissed the dominant industrial economics
paradigm, and instead introduced the contemporary
valid understanding that competitive advantage is to
be explained by different product-market positioning. Furthermore, the resource-based theory states
that competitive advantage is a result of different
resource endowment and integrated approaches to
use one’s critical resources (Wernerfelt, 1984;
Dierickx/Cool, 1989; Prahalad/Hamel, 1990; Barney,
1991; Grant, 1991; Amit/Schoemaker, 1993;
Bamberger/Wrona, 1996).
Companies that do not consider their stockpiled
resources when making decisions are not able to

achieve higher than average returns (Barney, 1986a,
p.1232). Knowledge is acknowledged as the crucial
source for competitive advantage from a plethora of
researchers, and several (among others Nonaka,
1991; Thurow, 1997; Birkenshaw et al., 2000) claim
that knowledge is the only resource that is able to
provide sustainable competitive advantage.
Although KM is regarded as a relatively young
field of science, its corresponding research work is
characterized by very diverse disciplines that are used
as a theoretical foundation (Maier, 2002, p.42). Published papers in the field of KM range widely from
psychological research on learning, cognition and
social structure, to the economic problems of competition and market structure (Argote et al., 2003,
p.572). Figure 2 below shows just how diverse the
field of KM has become in a relatively short amount
of time.

Figure 2. Research Areas Closely Connected to KM
The development of the term “KM” can be seen
as a movement from abstract to the concrete. This
is similar to the research on organisational learning:
to begin with general concepts are developed and
afterwards the evolving processes within the
organisational knowledge are monitored (Probst/Raub,
1998, p.132). Researchers focus mostly on efficiency
and on management of knowledge, which originates
within the company. However, in the long term it is
much more important to succeed in importing and
utilizing company external knowledge (Birkinshaw,
2001, p.16).
Part of what makes KM an interesting and stimulating field is that it is not fully established in its
interpretation and is constantly undergoing metamor-

phosis. Since KM can be interpreted in such broad
terms, naturally cultural borders further widen this
interpretation. For example, although Japan and the
United States share similar economic stability and
growth, there is a significant difference between KM
papers of Japanese and American researchers. In
Japanese papers, the most discussed issues are the
building up of a proper KM supporting environment,
such as approaches that assure the employees’ commitment as well as building up supportive company
culture. Special attention falls on knowledge creation
and on transfer of tacit knowledge (socialisation),
which is characterized by long-term perspective
(Nonaka/Takeuchi, 1997). This line of thinking directly relates to the Japanese culture as a whole.
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American researches, however, deal mostly with the
distribution and reuse of explicit knowledge and focus on using technologies, knowledge projects, and
markets. Americans regard efficient knowledge transfer as the main source of competitive advantage
(Zander/Kogut, 1995; Schulz/Jobe, 2001). It can
therefore be concluded that KM takes on a different
shape depending upon the social and business culture in which it’s being applied.
Early research papers state that marketing
knowledge is very difficult, or even impossible to
transfer, because of its endogenous character
(Pfeffer/Sutton, 1999). In today’s business climate,
KM, along with e-business, customer relations, and
branding, is acknowledged by marketers as a crucial
area to work with. Marketing knowledge is just beginning to be successfully transferred from the commercial to the savvy realms of the non-profit sector
(Andreasen et al., 2005, p.48).
5. KM Concepts and their Relevance to Marketing
Up to now, KM and marketing have been discussed in detail individually, but this section aims to
put these two essentials of business in more of the
same plane of thought. KM concepts are integrated
management concepts that are supported by technical and non-technical systems, and they should assure the effective and efficient handling of knowledge (Achtenhagen/Wagner, 1998, p.79). Characteristically, for the importance of resource knowledge, there are a variety of perspectives that are
used by the development of KM concepts, for example: strategic management (Morin, 1995; Probst
et al., 1997), organisational learning (Schьppel 1996;
Reinhardt/Pawloski, 1997), knowledge transformation processes (Nonaka/Takeuchi, 1997), system
theory (Willke, 2001), internal markets (North,
2002), technocratic life cycle (Rehдuser/Krcmar,
1996), as well as deploying concepts as foundation
for diagnostics tools (APQC, 1999).
These integrated KM models have the advantage in that they illustrate relations and links between
various management activities (Probst/Raub, 1998,
p.133). KM processes, along the whole KM value
chain (creation, storage, distribution and application),
are integral parts of marketing tasks (Schlegelmilch/
Penz, 2002, p.12ff.). Each of these models will now
be discussed in detail, along with the years in which
they came into prominence.
5.1. KM Phase Models
Krogh/Venzin (1995) develop an integrated activity model that comprises the following interdependent KM activities: knowledge identification and generation, along with competences development and
innovation management. Central is the interrelation
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between organisational knowledge and competence
development. The process from knowledge identification to implementation of the acquired competitive advantage is called knowledge transformation
path. However, these activities only provide a potential to acquire competitive advantage. A priori,
their contribution to the organisational success is
unclear. If at all and to what extent those advantages will be realised depends on the quality of the
KM itself (Krogh/Venzin, 1995, p.426).
Probst et al. (1997) develop the building blocks
concept, anchored in strategic management. Knowledge identification, capturing, development, distribution, utilization, and storage serve as building blocks
– all of which are attributed to a further block called
knowledge objectives, which in turn are implicitly
referred to by the company’s objectives. Because of
this, the knowledge objectives block is a related
means of a feedback channel to the final building
block- knowledge evaluation. The general conditions
are implicitly and judiciously considered in each single
building block.
Reinhardt/Pawlowski (1997) present KM processes from organisational learning point of view.
Their Model of Integrative KM includes various knowledge carriers (individual, group, and organisation),
learning methods (single and double-loop learning),
objectives (operative and strategic level), and learning levels (knowledge, culture, and behaviour). This
model presents the cycle of organisational learning
in four phases: identification and generation of relevant organisational knowledge, knowledge diffusion,
integration, and modification of knowledge and action, all of which support KM effect measurement
and scanning activities, such as climate analyses,
learn barriers identification, etc.
Raub/Romhardt (1998) develop the concept of
the Interventional Quadrates based on the concept
of building blocks. The concept of Interventional
Quadrates visualizes the areas of conflict in the different interventional dimensions of the KM activities. The authors state that there is not necessarily
a right intervention, and KM is always living in conflicting areas.
Arthur Anderson and the American Productivity and Quality Centre (1999) construct a KM Framework Concept (APQC, 1999), which comprises seven
KM processes: identification, creation, distribution,
implementation, organisation, adjustment, and storage. Crucial for the effectiveness of these processes
is the provision of favourable general conditions, such
as knowledge supporting organisational culture and
management, technology, and ongoing feedback on
KM effects (APQC, 1999, p.8). The Framework Concept is merely a normative checklist and not an imple-
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mentation model.
Bennett/Gabriel (1999) determine that better
results are achieved by shared responsibility and formal channels of communication. Eugster/Jacob
(2001) conduct an empirical research that shows
that there is wishful thinking concerning KM activities. The biggest future potential belongs to knowledge storage and transparency (or knowledge creation in the building blocks concept, Eugster/Jacob,
2001, p.45).
All the previously mentioned KM Phase Models
comprise the parts of the knowledge chain: knowledge identification, generation, transfer, and utilization. The first step marketers should make is to identify all the knowledge intensive processing tasks
people perform, along with the gathering of strategic knowledge. The creation and transfer of marketing know-how is considered the most important function of marketing in the knowledge society (Achrol/
Kotler, 1999; Shin et al., 2001, p.341). Marketers
also need knowledge on customers, consumers, technologies, competitors, regulations, etc. (Bennett/
Gabriel, 1999; Demarest, 1997; Shaw et al., 2001).
Marketing knowledge transfer can follow either formal (feedback reports) or informal (conversation)
ways of communication.
5.2. KM Life Cycle Model
The KM Life Cycle, developed by Rehдuser/
Krcmar (1996), is based on the technocratic understanding of knowledge and it is handling of mainly
explicit knowledge. The model comprises five management phases: 1. management of knowledge and
information sources; 2. management of knowledge
and information carriers; 3. management of the
knowledge supply; 4. demand and management of
the infrastructure used for knowledge; and 5. information transfer and processing.
The KM Life Cycle Model presents a procedural,
technically driven point of view and is problematic
because the understanding of a self-controlling network conflicts with the idea that managers and marketers pursue a set of management objectives. Moreover, it is not clear how knowledge demand is to be
derived out of changing general conditions. As this
point is a very important one, marketing lives, in a
manner of speaking, through interaction with the
outer world, and of course this concept doesn’t have
an implication in marketing.
5.3. Four Acts of KM
Schьppel (1996) focuses his research on the
consumption of all principle achievable learning and
knowledge potentials within an organisation. His conceptual frame for design of KM is based on four sequenced acts of KM. Firstly, an overview of the
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organisational base is delivered. Secondly, the knowledge process and the knowledge type are being
analysed. Thirdly, learn and knowledge management
barriers are identified. Lastly, company specific KM
is designed based on the insights of the first three
acts (Schьppel (1996), p.192f.). These acts closely
resemble the marketing planning process with situation analysis and action planning.
5.4. Knowledge Market Concept
Halal (1994) recognises that hierarchical and
matrix organisational structures are not suitable for
the contemporary business environment (Halal, 1994,
p.69) and proposes a concept introducing the idea of
a market within the organisation based on three principles. To begin with, departments are transformed
into company units, which are strictly controlled regarding their business performance, however, they
receive a considerable amount of acting freedom.
Secondly, an economic structure is built up, which
provides an environment for the decision making processes similar to the market environment, just with
corrected market failures. The third principle is to
guarantee a leadership style, which supports synergies through collective work.
North (1998) builds upon the Market Concept
and introduces the Knowledge Market Concept. Its
central issue is the scarcity of knowledge as an
organisational resource. On one hand, the concept
comprises design and governance of market conditions. On the other hand, there are processes and
structures within it that belong to the operative KM,
as well as to the creation of corporate identity, leadership approaches, and incentive systems (North,
2002, p.223). The Knowledge Market Concept is a
holistic concept of the organisation and is especially
useful in the handling of the resource knowledge from
a business administration point of view.
5.5. Systematic KM
Willke (2001) applies the system theory to KM.
Systematic KM describes a set of components of a
systematic interrelation that have specific, systemrelevant, and system-relative characteristics, such
as system borders, resource development, structure
design, process flow creation, organisational learning, and the materialisation of a shared vision.
This vision is defined as system-specific layout
of the appearance of the future, in which the
organisation sees itself as an active and strategic
player. Vision is a relation between the organisation
and its environment. Marketers are aware that marketing knowledge is highly complex and specific, and
that various cultural contexts might require adjustments in the management of marketing and marketing knowledge. The expertise needed to master this
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dynamic relation is mostly not available and therefore needs to be looked at from the ground floor.

relationship network that is the result of internal
marketing actions.

5.6. The Knowledge Spiral
he Knowledge Spiral, created by Nonaka (1994),
is a non-deterministic concept that depicts ongoing
alternation between knowledge internalisation and
externalisation along the various possible knowledge
carriers (individual, group, organisation, alliance). This
process is supported by communication, interaction
and technical systems. Usually, the process begins
with a socialising process among organisational members and customers, and it ends with the
internalisation of the experience that was gained
during the development and the production cycle
(Nonaka et al. 1996). Thus, marketers can use this
spiral process in all the elements of the marketing
mix in order to better meet customers’ needs.
In the Knowledge Spiral, Nonaka states that new
knowledge results by transforming tacit knowledge
to tacit or explicit knowledge, and he introduces the
SECI-Matrix. The SECI-Matrix demonstrates the dynamic connection between the different modes of
knowledge transformation: socialisation, externalisation, combination and internalisation (Nonaka,
1994, p.18f.). Solely the transformation of explicit
into explicit knowledge (combination) can result in
knowledge that can exist isolated from the environment, therefore it can be treated similarly to the way
information is handled (Nonaka, et al., 1994, p.341).
This characteristic of knowledge leads to special attention to the environment and the role of the
organisational members, their individual knowledge,
and personal commitment.
Nonaka (1994) is the first who intensively researches on the transformation (articulation, later
called externalisation) of tacit into explicit knowledge.
This aspect of the SECI-Matrix is important, as a field
study shows that 42% of the company’s knowledge
is tacit and about 46% is explicit (n.k., 2001, p.31).
Marketing knowledge is mostly tacit because of the
socially complex nature of marketing (Schlegelmilch/
Penz, 2002, p.12). The socialization, i.e. the transformation of tacit to tacit knowledge has the same
scientific domain as organisational culture. The transformation of explicit to tacit knowledge (internalisation) is to be found in the field of organisational
learning.
Inkpen (1996) researches the KM processes in
American-Japanese joint ventures, as depicted in the
Knowledge Spiral and filters success determinants
for the KM. Nonaka/Konno (1998) discuss different
possibilities to generate KM supportive context (Ba).
Ballantyne (2000) uses Nonaka’s SECI-Matrix as a
foundation to develop a concept of knowledge renewal, whereas knowledge is being generated in a

5.7. Management of Non-Financial Resources
The concept of the Management of Non-Financial Resources is a real life strategic management
concept, which is based on the MRT model (mamanagement des resources technologiques) of Morin
(1985) states that knowledge and capability should
be managed just like any other organisational resource.
De Geus (1988), Stata (1989), Prahalad/Hamel
(1990), Kim (1993), and Inkpen (1998) state that
the careful handling of non-financial organisational
resources in the organisation is the key to achieving
and preserving of a market leader position. Bennett/
Gabriel (1999) consider marketing knowledge as a
non-financial resource that might be stored in form
of brain-ware (personal experience), hardware (equipment incorporating knowledge), group-ware (stories),
and document-ware (databases). An important skill
of marketing management is to be able to unlearn
knowledge that has become obsolete.
The MTO Model, developed by Ulrich (1998),
builds the frame for the company’s overall analysis,
based on the idea that working systems are to begin
with socio-technical systems. People, technology, and
organisation, along with their corresponding intersections, should be understood as interrelated, and their
action should be seen as a whole, not as piecemeal.
The MTO Model is used as a foundation for analysis
of workflow on all levels (individual, group,
organisational unit, and the whole organisation). It
comprises both technical and social aspects of the
organisation, and it is a nifty approach to deal with
marketing as a social technique.
6. Conclusion
This paper discussed in pragmatic detail the
dynamic potential of knowledge management for
acquiring a sustainable competitive advantage, especially by deploying its approaches in the marketing
field. KM tools and methodology can be applied in
the knowledge intensive marketing processes, specifically marketing planning, organisation, and effect
control. Knowledge lies behind relational concepts,
as well.
KM is an essential marketers’ function in achieving competitive advantage, and it can be applied to
the whole marketing mix, as well as internal marketing. Therefore, marketing market research is per se
strongly bound to KM. As far as the implementation
of KM concepts in the marketing area goes, however, there are still a few open questions that need
further exploration and research.
In order for the reader to better understand the
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concepts of KM and its proven juxtaposition with
marketing, this paper has also aimed to pose a few
questions in the reader’s mind:
• To what extent is marketing and market knowledge in tacit form?
• How does management deal with tacit knowledge that should be made available in multi-international companies?
• Does KM need to be modified to the corresponding cultural context, and if so, to what extent?
• In which marketing cases should a more formal and structured way of communication take precedence over more informal and looser communication?
A further interesting research point would be
to analyse the transfer of market and marketing
knowledge in non-profit organisations. Are there any
differences in KM in the two types of organisations?
Are there approaches that are more suitable for the
non-profits?
Another further research point, this one quite
large in scope would be to find a way to standardize
the performance measurement of KM. How much
impact does management of marketing knowledge
have on overall business performance? Is it possible
to isolate its effect? Which option is better: striving
for quantitative or qualitative better market and
marketing knowledge? Are success determinants
of KM weighed differently in the various marketing
processes?
At first glance, this paper may appear to pose
more questions than answers, but that simply underscores the fact that KM is a growing and constantly
changing field. While some profound research has
been conducted in this relatively new and changing
field, there is lots of interesting research that still
remains. It will be interesting to see how new paradigms emerge in the field of KM, and what the future has in store for businesses worldwide.
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ABSTRACT
The commonly used terms of economic and financial risk are usually vaguely defined. Narrowing down economic
risk to only lending transactions or equity investments, which is often done, is considerably narrowing down the term.
The following definition can be offered for economic risk: the risk of a project or enterprise that the result can vary
due to different external and internal circumstances. For financial risk the following definition could be given: the risk of
a project or enterprise that the result can vary due to external conditions on the financial markets or internal reasons of
financial risk management.
As an example of internal financial risk could be mentioned the decision on the leverage level to be used. An
example of ether internal economic risks could be the decision on the technology and human resource management
techniques chosen, which will affect the profitability and thus the economic stability of the company in the future.
External financial risk is, for example, currency and interest rate movements on the world markets. As an example of
external economic risk of an enterprise can be mentioned the development of world and country economy.
The division between economic and financial risk, as well as between internal an external risks at times can be
hard to determine. However, in the offered definition as well as in the illustration, which will be inserted in the full text
of the article, these types of risks are strictly divided, which simplifies understanding.
Key words: Economic risk, financial risk, definition.

Introduction
Understanding and management of economic
and financial risk is important for all enterprises. The
economic results of enterprise operations are subject to fluctuations, and sudden decrease of the profit
can lead to bankruptcy. Commonly are used terms
of economic and financial risk, which, however, are
at times vaguely defined.
Common classifications of economic and financial risk
In literature many definitions of economic risk
in respectable internet sources can be met. Some of
them are:
In financing a project, the risk that the project’s
output will not generate sufficient revenues to cover
operating costs and to repay debt obligations.
A means of the possible eventualities which may
affect the operation result of an enterprise which
mean that this result cannot be guaranteed over time.
The risk that company economic value may
decline as a result of currency movements causing a
loss in competitive strength.
In some sources the term of economic risk is
not used at all, and it has given way to the term
business risk, which means approximately the same
as economic risk. For example, Brealey and Myers
(1994) define business risk as the risk of a common
stock.
The following definitions can be met in the same
internet sources for financial risk:
Risk associated with the chosen debt level of a
company (Brealey and Myers, 1994).
An assessment of the possibility that a given

investment or loan will fail to bring a return and may
result in a loss of the original investment or loan.
Uncertainty in financial transactions.
The uncertainty of the future financial abilities
of the issuer to pay stockholders and creditor’s principal and interest.
The risk that a firm may not be able to meet its
financial obligations.
The uncertainty associated with how a firm finances its business (that is, debt vs. equity).
The risk that is associated with a firm’s financial policies.
This is the risk arising form the method the firm
uses to finance its investments and it is reflected in
the firm’s capital structure. It is the risk that less
income will be available to the common shareholders
due to the use of fixed cost financing (debt and preferred stock). As financial leverage increases, the
risk inherent in operations (business risk) is spread
over a smaller equity base, thus increasing risk for
each share.
An increase in stockholders’ risk, over and above
the firm’s basic business risk, resulting from the use
of financial leverage.
Damodaran (1999), when investigating risk,
follows a completely different approach, and avoids
the common categories of economic and financial
risk. The author classifies risk in the following categories:
Project risk – the risk that affects only the
project under consideration, and may arise from factors specific to the project or an estimation error;
Competitive risk – the unanticipated effect on
the cash flows in a project of competitor actions (posi-
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tive or negative);
Industry specific risk – the unanticipated effects
on project cash flows of industrywide shifts in technology, changes in laws or in the price of a commodity;
International risk – the additional uncertainty
created in cash flows of project by unanticipated
changes in exchange rates and by political risk in foreign markets;
Market risk – unanticipated changes in project
cash flows, created by changes in interest rates, inflation rates, and the economy, that affect all projects
and all forms, though to differing degrees.
Most of these risks under the classification developed by the authors of this article would fall under the category of economic risk.
Rurane (1997) in her work defines credit risk
as:
Honesty of credit taker
Competitive situation
Overall economic situation
Management incompetence
Mistakes in market assessment.
Default risk in its essence is the same business,
economic, and financial risk, therefore, the classification can be compared to the classifications developed in this article.
The classification according to Holliwell (1997)
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Holliwell (1997) divides financial risk into four
categories: counterparty risk, funding risk, interest
rate risk, and currency risk, and explains this in much
detail. He also divides business risk into the following categories:
Competitors
Country
Criminal/fraud
Economic
Environmental
Financial:
Counterparty
Funding
Currency
Interest rate
Information
Legal
Market
Operational
Personal
Political
Product/industry
Public relations
Resources
Technological
War/terrorism
In fact, the division of Holliwell (1997) can
graphically be described as follows:

Economic risk

Business risk

Financial risk

Other risks
(country, crimial,
competitor, etc.)
Risk division according to Holliwell (1997) (Illustration 1)
Proposed definition
It can be seen that there is no unanimity on the
definitions of economic and financial risk, and clear
definition of these terms would be of benefit to understanding and managing this risk. This necessitates
new and clear definition of economic and financial
risk.
Taking into account the available information,
the most appropriate definition should be made. Narrowing down economic risk to only lending transactions or equity investments would considerably nar-

row down the term. The authors of this work propose a definition, which is a little bit different from
the definition of Holliwell (1997), notably in the fact
that financial risk is considered to be a subset of economic risk. Of course, this definition can be discussed. The question of whether financial risk is a
subset of economic risk, or is it purely independent,
is complex form a linguistic as well as scientific point
of view. Do we consider the word “economics” as
only “microeconomics” and “macroeconomics” as a
scientific discipline, or do we consider it to include
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also all financial and business aspects – all that happens in an economy.
The following definition can be offered for economic risk: the risk of a project or enterprise that
the result can vary due to different external and internal circumstances.
For financial risk the following definition could

be given: the risk of a project or enterprise that the
result can vary due to external conditions on the financial markets or internal reasons of financial risk
management.
These definitions can be illustrated also graphically:

1

2

Internal
risk

External
risk
4

3

Proposed risk classification (Illustration 2)
where:
1 – Internal financial risk
1 and 4 – Internal economic risk
4 – other internal economic risks
2 – external financial risk
2 and 3 – external economic risk
3 – external economic risks
1, 2, 3 and 4 – economic risk
As an example of internal financial risk could
be mentioned the decision on the leverage level to
be used. The higher the chosen leverage level, the
higher the risk. An example of ether internal economic risks could be the decision on the technology
and human resource management techniques chosen, which will affect the profitability and thus the
economic stability of the company in the future. External financial risk is, for example, currency and interest rate movements on the world markets, which
affect the profit of the company.
Conclusion
The division between economic and financial risk
and economic risk, as well as between internal an
external risks at times can be hard to determine.
However, in the offered definition as well as in the
illustration these types of risks are strictly divided,
which simplifies understanding.
The authors acknowledge also the strong rationale in the classification proposed by Holliwell (1997)

and recognize that it is a very complex decision
whether to include financial risk as a subset of economic risk, or to treat it as a separate type of risk,
therefore leaving some room for discussion on this
difficult decision. While it makes sense to say that
financial market fluctuations and default risk is something determined by the movements in the economy,
there is also a sense to define the terms based on
the root “economic” as something related to the micro and macro economics – the aggregated markets
for goods and services.
As the decision which way of classification of
economic and financial risk to choose involves not
only aspects of economic theory, but also many linguistic aspects, which determines that the decision
of favorable classification can be different in different languages depending on the semantics of the respective words.
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ABSTRACT
The aim of the present paper is to report the results of an academic English needs analysis carried out at the
Agricultural University of Athens and to offer a general overview of the learners’ wants and likes, their learning
strategies as well as their needs and objectives during their academic studies. It also suggests some teaching
implications for the improvement and development of the EAP course material presently used in EFL-EAP classes at the
AUA.

Introduction
The present paper reports the results of an academic English needs analysis carried out in the Agricultural University of Athens (AUA). The research
was conducted through an extensive questionnaire
administered to first-year students of Agriculture in
the beginning of the academic year 2004-2005 and
involved an investigation into the students’ views on
their learning needs and expectations, the difficulties they encounter in learning English, their preferences for language skills and their objectives during
their studies at the AUA.
The aim of the study is to look into ways of
improving the quality of teaching a foreign language
at tertiary level, to revise the syllabus and materials
so that they serve the students’ needs and objectives. The conclusions drawn refer mainly to the connection between students’ attitudes toward EFL
learning during their secondary school years and their
expectations of an EAP programme during their studies at the AUA.
Research background
A broad definition of needs analysis would refer to “the process of determining the needs for which
a learner requires a language and arranging the needs
according to priorities” (Richards et al.1992)
A needs analysis has a practical rather than
theoretical value as it refers to an analysis of the
aims and the teaching methodology and focuses every time on the teaching material and how on ways
of improving it. A needs analysis is not only a means
of looking into the teaching / learning reality but also
serves as a control tool of testing the suitability of
the teaching programme as well as the effectiveness of the teaching methods. In this respect, a needs
analysis operates as a diagnostic means of making
changes and modifications in the curriculum so that
it can be adjusted to the learners, the students of
agriculture in our case.
EFL courses at the AUA
According to a study on the Language Policy of
Greek Universities in Greece and in Cyprus (Tambanoglou, 2003), the language policy of Higher Educa-

tion Institutions in Greece is shaped by a number of
factors:
• The languages taught
• Whether the course is compulsory or optional
• The credit unit system
• The possibility of exemption and the relevant
prerequisites
• The existence of other terminology courses
A student who enters Tertiary Education generally already has some knowledge and communicative skills in the foreign language, thus the role of
the University is to enhance the already acquired
knowledge and to encourage the acquisition of further skills by the students. Today, the language policy
at the AUA is as follows:
English is the only foreign language offered at
the AUA. Students who have obtained (or who are
going to obtain during their studies at the AUA) a
certificate in a Foreign Language (English, French,
German or Italian) of at least the B2 level of the
European Council are exempt from attending the
English course and therefore are not obliged to sit
the exams.
English language courses have been taught at
the Agricultural University of Athens on an optional
basis since 1980. In 1994, following a Senate decision, English became a compulsory subject. It is taught
during the first six semesters of studies. The AUA
Rector’s Council (13/09/1994) decided that the
course is not to be graded on the basis of the typical
1 to 10 marking scale; instead, papers are assessed
as “pass” or “fail”. Students cannot graduate unless
they have successfully completed the English courses
offered by the University (with the exception of language certificate holders).
Objectives of the course
The English course is meant to train the students in the language skills necessary for agricultural
studies in Greece and abroad (post graduate studies). In particular, the course focuses on:
• agricultural terminology
• academic skills (academic reading and academic writing)
• translation of agricultural texts
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• basic grammatical phenomena
• discourse
At the beginning of the academic year students
are given a diagnostic test so that their level and
weaknesses can be identified and remedial work can
be planned beyond the regular teaching syllabus. In
general, the level of the AUA students ranges from
B1 to C1 of the Common European Framework of
Reference for Languages.

tices based upon such a small sample of students is
tentative. In fact, the numbers of respondents per
faculty are not representative in relation to the students’ total number. However, it was rather difficult
or impossible to have access to all students as class
attendance is not compulsory. No sampling techniques were used, which affects the internal validity
of the study. The results are a product of a descriptive analysis and no statistical analysis was done.

Questionnaire design and structure
The questionnaire contained 17 questions of
closed type (yes or no) and of multiple choice, based
on three axes: the students’ previously acquired
knowledge during their school years (Questions 1-6),
their experience in language use (Questions 7-11) and
their expectations in learning a foreign language during their studies at the AUA and later on. The results
are presented according to this structure.

Selected findings and interpretation
Looking into the students’ background we see
that 50% of the respondents have been taught English for 7 or 8 years, whereas 22% for 9 to 10
years (Chart 1). This could lead us to the conclusion
that the level of the students could be described as
quite high (C1). However, only 8% of the subjects
are C1 or C2 Certificate holders while 54% are B2
Certificate holders (Chart 2). Only 6% of the respondents have been taught English for 1 to 4 years
(mostly at school and private language schools). Very
few of the respondents (27%) have taken private
language lessons and 1.5% have been taught English
abroad . However, when the students were requested
to assess their English language knowledge on a 1-6
scale (levels A1,A2, B1, B2, C1, C2) the answers
were various. The students tend to overestimate their
knowledge since 24% assess themselves at C1 level
and 41% at B2 level (chart 3).
It is interesting that, when asked for a detailed
self assessment of their language skills (chart 4), almost 60% of the respondents claim that they have
very good reading skills whereas almost 50% believe
that they have very good speaking skills. Grammar,
writing skills and listening skills rank between B1 and
B2 level for 64% of the respondents. There is, of
course, a percentage of 11% to 17% who assess
their skills very low. A diagnostic test given at the
beginning of the academic year verified that some
students were extremely weak. We cannot ignore
this as it poses an issue of whether these students
are in a position to follow the English language courses
of the AUA.

The participants
According to the AUA records, 474 students
were enrolled in the six Faculties of the AUA in the
academic year 2004-05. The questionnaire was distributed on the first day of the English classes. 135
questionnaires were returned (49 Crop Science students, 18 Animal Science students, 8 Agricultural
Biotechnology students, 23 Rural Economics and
Development students, 20 Food Science & Technology students, and 17 Natural Resources Management
& Agricultural Engineering students. The age of the
participants ranged from 17 to 19 years old (75%
aged 18). 73 were female and 62 male and 72%
were born in Athens or in the wider area of Attica.
The questionnaire was written in Greek to ensure
better understanding.
Limitations
The number of students who responded to the
questionnaire constitutes a major limitation for this
study, as there is an issue of representativeness and
therefore any attempt to reach definite conclusions
or make general recommendations for teaching prac-
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In our attempt to look into the ways the students make use of the foreign language beyond the
classroom, we asked them if they read any English
leaflets, guides or scientific texts, if they write letters, e-mails, application forms or academic / technical texts in English, and if they listen to any English
radio stations (Chart 5). 53% of the respondents say
that they read guides in English and 55% that they
write e-mails. Not surprisingly, few of the students
read scientific texts (84% answered negatively)
whereas hardly any of them write academic essays
(96% answered negatively). These figures could be
considered normal since the respondents have just
entered university and it is unlikely they have any
experience in EAP. What these figures actually show
is the necessity to intensify the teaching of academic
writing and scientific texts and terminology at the
AUA.
Closely related to the above is the students’
ranking of the individual skills (chart 6). The great

majority of the respondents (84%) regard reading of
agricultural texts quite or very important. 78% of
the respondents regard terminology equally important. Listening and speaking skills, as well as presentation skills also rank quite high (73% and 82% respectively). As for grammar and discourse, there is
a percentage of 60% who consider them important,
and this can be attributed to the students’ experience in secondary school where great emphasis is
put upon grammar.
The issue of translation of scientific texts is quite
interesting. In the questionnaire there were two questions on translation. The first one was “Do you consider important to get practice on translation of scientific texts at the AUA?” to which the answers were
various. 61% of the respondents are positive whereas
26% consider translation of little importance. There
is also an 8% who consider it not important at all.
(Chart 6). In the second question the students’ were
asked to state their preference regarding translation
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Which is m ore im portant to learn during your studies at
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(chart 7). An extremely high percentage (83%) bestudents whose level ranges between B1 and B2 in
lieve it is very important to be able to translate from
most cases regard translation as a useful tool in orEnglish into Greek, 67% believe that translation from
der to deal with second language learning. It is also
Greek into English is important, and only 20% asknown that only advanced language users avoid transsume they will not need translation in their future
lating when they use a second language, which may
career. Given the fact that translation is a basic tool
account for the small percentage of students who
for low level learners, it is understandable that these
claim that they do not need to be taught translation.
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A number of questions concerned the students’
preferences for the individual language skills (chart
8). The majority of students are in favour of speaking (45% of the respondents favour speaking skills
“a lot” and 28% “quite”), which illustrates the students’ immediate need to communicate and apply
the knowledge they have acquired at school. Reading comprehension and vocabulary acquisition are
their second preference; 73% of the respondents
prefer studying texts “quite” or “ a lot” and 67%
prefer dealing with new vocabulary. However, the
majority of the respondents tend to put grammar and
writing at the bottom of the list. (over 50% say that
they prefer grammar “a little” or “not at all” and almost 45% that they prefer writing “a little” or “not
at all”). Such results may be attributed to the traditional pedantic teaching methods often applied at
secondary school and the overload of grammar exercises.

Now, the most popular answer to the question
“How do you think you can learn the English language
better?” was “in a group” or “in pairs” (84% and
71% respectively) whereas “learning in class” was
chosen by 44% of the respondents. Still, there is a
54% who choose to be taught individually. (chart 9).
We can see that individual student-centred teaching
is preferred. Moreover, it is obvious that the students’
preferences after 8 to 10 years of learning English
are oriented to small group teaching where more
practice and remedial work can be done. The students seem to feel more confident when taught in
small groups where there is more personal contact
between the teacher and the learner. Finally, the
option of learning the language outside the classroom
was not very popular (60% of the respondents gave
a negative answer).
Finally, it was interesting to look into the reasons why the students consider learning English im-
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portant (chart 10) Almost all respondents (89%) consider their future career as their first main reason,
whereas 75% consider reading and processing scientific texts a second main reason for learning English. 78% learn English because they need it for
using a computer and having access to the internet.
Among the popular answers were “for reasons of
studying abroad” (65%) and “for personal satisfaction” (45%). In contrast to what might be expected,
only 12% learn English because it is a compulsory
subject.
Conclusions – teaching implications
Taking into account the manifold role of the
EAP/ESP practitioner, that of a teacher, researcher,
evaluator, course designer and material designer, it
is obvious that the parameters which affect the
teaching of English as a foreign language in tertiary
education are various and complicated. In other
words, given the context in which the language
taught is used, teaching should be adapted to meet
the learners’ specific needs in their specific purposes
as much as possible. The students’ motivation is also
greatly influenced by their interests and needs; therefore it is essential that teaching be focused on these
needs in order to be as effective as possible.
A needs analysis is one of the first steps of a
course design, and its findings should determine the
objectives of the course (West, 1994). However, a
small scale study like this cannot lead to generalized
suggestions on teaching practice; what it only serves
as is a touchstone for the selection and organization
of the teaching material and strategies. The questionnaire revealed many of the students’ views; even
though they don’t differ greatly from what we expected they give us a lot of data for the necessary
modifications and adaptations of the teaching material and the English course in general at the AUA.
It seems that the students, after eight to ten
years of learning English express the need to focus
on topics closely related to their field of studies in
the AUA, that is, they strongly express the desire
and need to learn agricultural terminology, to analyze agricultural texts, to get familiarized with presentation skills and on the whole to explore material
through academic skills. Furthermore, the students
ranked speaking skills and language use quite high
together with the acquisition of better reading skills
for scientific texts and new specific vocabulary, as
opposed to mere grammar and discourse. This means
that the use of authentic material – scientific journals or textbooks should be enhanced in the AUA
curriculum. In this way the learners -besides being
familiarized with agricultural texts - will be more
highly motivated during the sessions, since the teaching material will meet their expectations. However,
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given the fact that they are mostly a mixed ability
group, it is upon the teacher to adapt the material to
the students’ average level. In addition, the preparation and presentation of scientific projects in English
being an integral part of academic life, it would be
very useful for the students to have more opportunities to make class presentations on topics connected
to their scientific field or take part in global simulations of communicative tasks on agriculturally oriented topics.
On the other hand, although the methodological usefulness of translation has been criticized by
the proponents of a communicative approach in recent years, using translation in L2 teaching is among
the most common practices of ESP in tertiary education (Sewell, 1996). In fact, the acquisition of new
L2 language items through translation is fostered as
it is based on transfer of L1 existing competence
(Tudor, 1987). Of course, the aim in using translation is not to make language students professional
translators. In contrast, if we consider the fact that
every language bears a cultural load, it is vital that
through translation we introduce learners to L1-L2
differences and help them survive in real academic
and professional situations. Therefore, teaching students the basic techniques of translation is considered necessary and so a variety of translation tasks
should be included in the EAP/ESP syllabus in accordance with the students expectations shown in the
questionnaire.
The use of portfolios is regarded as a very useful tool which promotes the active participation of
learners. It facilitates student-teacher interaction, it
is an alternative way of recording learners’ achievements as well as a means of promoting learner reflection. The portfolio can include new information,
advice, feedback and corrections which are to be
enriched every now and then. Therefore, the use of
portfolios in the teaching process could be a means
of communication between the teacher and the
learner especially in the case of students whose level
is not sufficient for them to follow the regular teaching syllabus. It could also serve as a diagnostic tool
for student weaknesses on which remedial work can
be offered. Portfolios seem to promote a deeper involvement of the learners, offering opportunities for
self-assessment, fostering student autonomy and
shifting the focus of teaching in tertiary education
from a teacher-centred approach to a more learnercentred one.
The use of case studies could also be included
in the English language curriculum in the AUA. The
students deal with authentic, real life situations; they
are confronted with a problem to which different
possible solutions exist and they are trained in grasp-
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ing the global idea of texts and situations. Case studies can easily be incorporated in the regular teaching
syllabus. The role of the teacher is that of a coordinator or advisor. The advantage of this type of approach is that it stimulates the students’ motivation
to speak and prepares them for real life situations in
their future job, which is what the students expect
and need.
Finally, the use of the e-learning technology
presently available at the AUA would enable us to
create intra- or even inter- university groups according to the student’s specific scientific field, their specific interests or their level. “It should be stressed
that the use of e-learning technology opens further
possibilities of cooperation among universities of common academic fields such as the AUA and the Sofia
University of Forestry since it does not require the
physical present of the instructor. Through the use
of e-class technology the students have access to
authentic material on the internet, which they can
explore individually in collaboration with the teacher.
Furthermore the need of students to work in small
groups or individually could be met.
Further research
The use of an academic needs analysis can be
instrumental in becoming aware of the specific needs
and priorities of the learners. Considering the fact
that the learners are different from year to year and
as a result their needs and expectations may vary, it
is necessary to conduct an ongoing needs analysis so
that the teaching/learning process could be more effective. In addition, a more objective survey on a
greater scale, based on more detailed questionnaires,
interviews and / or teacher and learner diaries would
give more reliable data.
It would also be useful if this same group of
students were given the same (or similar) questionnaires at various points during their studies. This
would give us an insight into: a) whether and how
their needs and wants have changed and b) whether
and to what extent their needs and expectations have
been met in the course of their studies at the AUA.
Finally, it would be interesting to have a needs analysis of graduate students of the AUA or of people
working in agriculture, so that a comparative analysis of their needs can be done; in this way the teaching syllabus could be better lined with the real life
expectations of the job market.
Conclusion
What is explored in this short study is the learners’ needs and expectations, the possible difficulties
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they may encounter during the learning process, and
their desires and potential in language learning so that
the teaching approach and the English language curriculum at the Agricultural University of Athens can
be improved. What was shown to be of importance
was to give more emphasis on terminology, agricultural texts, presentation skills and academic writing
skills. The use of authentic material, global simulations and case studies, various translation tasks, portfolios and e-class technology are some of the teaching suggestions for the enhancement of the English
language curriculum in the AUA.
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Introduction
Taking the results gained up to now, in the course
of the mechanical investigations on comminuting
machines (first of all impact mills) as a basis, a new
measurement system was constructed. The system
is suitable for investigating the states in continuous
regime ranges as well between the earlier set discrete parameters as against that in the former
stepped measurements. Besides the infinitely variable rotary-speed adjustment, the measurement assembly is usable and indispensable to the work on
understanding better the comminution process and
grounding its comminution-kinetic description. On the
basis of the analysis of the experiments carried out
and the conclusions drawn, a mechanically and energetically well-founded control and regulation circuit,
utilizable in the practice as well, can be elaborated.
The system with its present form, through using the
independent parameters revealed during the investigation, is already capable of operating as a feedback
regulation circuit (it may be considered a pilot-scale
control device as well).
Directly measured and influenced variables
The performance of the mill is given as the mass
flow rates of the feed (input) and/or the outflow (output) material (kg/s or t/h), which are alike in the case
of the stationary running, at an actual grits fineness.
The particle fineness is a datum that can be defined
and given from indirect measurements (sieve analysis) effected on samples, with the knowledge of the
particle-size distribution curve. Its direct measurement in the process has not been solved yet; at
present it can be carried only by manual input in control program for the reference-signal creation. One
of the objectives of the research is to create such a
fineness-dependent physical-mechanical property
which can be measured directly and to which a suitable electrical measuring transducer (transmitter)
might be developed. This is allowed by the improved
measurement system. The built system completed
with the computer data processing is alike capable
of taking the characteristics necessary for transformation of the non-stationary regime (when the input
and the output material-mass flow rates are not equal
and they vary as a function of time).
The comminution process, besides the design
of the crushing elements, the grinding chamber and
the liner, is determined by the mass and the motion
state of the charge (the material being instantly in

the grinding chamber). The mass of charge can be
determined exactly through comparing the diagrams
of the input and the output masses (kg) against time.
To this, the measuring system continuously detects
the weight of the material to be fed namely its decreasing and the weight of the output (its accumulation) and the computer records the gained mass-time
functions in a form for processing.
The state of motion of the charge is a complex
of the motions and collisions of the single particles
that are determined by the superposed elementary
interactions. For its examination, the most important
dynamic parameter, besides the charge mass and the
particle-size distribution by mass, is the peripheral
velocity of the rotor which at once is an input property as well. The discrete records of the earlier research (carried out at some velocity i.e. rotary-speed
stages several times respectively) have proved that
the dynamic functions of the impact mills (mass-flow
rate, grits fineness and loading torque as functions
of rotary speed) have extreme values at well-defined
places of which comminution-kinetic analysis is of
cardinal importance and interest for us. By that
measurement system in a greatly widened and increased rotary-speed range, taking continuous dynamic functions, the comminution-kinetic analysis of
the significant values or value-pairs including the
model creation too has been made possible. At once
and only through the measuring circuit built now, it
has been made possible to study the effect of the
infinitely adjustable rotary speed as a control variable as well as to elaborate the mechanical and control-technical conditions of its utilization.
For the kinetic examination of the load as a function of the dynamic properties of the charge, the
torque developed on the rotor shaft is measured and
the recorded information or torque functions are applied in the theoretical analysis of the comminution.
One of the most important objectives of the
research is the detailed effect analysis of the constructional, dynamic and process properties determining the energetic conditions and the efficiency
(which is extremely bad at the mills) of the comminution. For that, records of large number with several constructional version, settings, material states
and product fineness are required that, with the help
of the measuring system built, with effective manyparameter tests, is possible.
Measurement assembly
The transmission of the hammer mill Zenit Jun-
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ior driven originally by V-belt of three stages was
modified (Figure 1). To the three-phase asynchronous
motor type Leroy Somer (LS132ST) of 5.5 kW
power, with one pair of poles, a frequency converter
(OMRON 3G3MV) fitted to the motor in power and
load capacity as well was chosen (Figure 2). With
the help of the frequency converter, the rated synchronous rotary speed of motor 3000 rpm is infinitely adjustable theoretically between 0 and 400
Hz. Arising from the design of the motor and some
other reasonable parameters, it was temporarily expedient to limit the output of the frequency converter
to 60 Hz that slightly higher than the rated rotary
speed. Now the range to be tested will be 0 to 3600
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rpm as to the motor-shaft rotary speed. However,
the range for the motor rotary speed to be tested
will be much wider.
In the course of the experiments, the rotary
speeds of the driving and the driven shafts, the power
supplied by the frequency converter will be measured.
With the help of the strain gauges glued on the shaft
of the mill, the mechanical torque can be measured
(Figure 3). To determine the mass-flow rate of the
material (now cereal grains), the variation in mass of
the input and output is recorded with the help of
electro-tensometric dynamometers (Figure 4).
The gained data are recorded by a measuring
and data-acquisition device (SPIDER 8).

Figure 1. Zenit Junior hammer mill
The frequency converter is used in the application accordant to the instruction manual provided by
OMRON. The power value is selected on the programmable transmitter (0 to 10 V = 0 to 5.5 kW)
(Figure 2).
To determine the mechanical torque, strain
gauges were glued on the shaft of the mill. The calibration of the torque measuring circuit was carried
out in static state in such a way that weights of known
mass were placed at a 0.5 m distance from the shaft
axis and the voltage between the bridge arms was
measured. The terminals of the strain gauges were
led in a groove milled in the shaft to the shaft end
(Figure 3).

The measurement of rotary speed was provided
with the help transmitters working on reflection principle (Figure 3.b).
The measurement and data-acquisition device
SPIDER 8 is capable of simultaneously collecting
samples 8 independent parameters (variables). The
first two channels (0 and 1) are capable of receiving
impulse-like quantities, the channels 6 and 7 – outputs of universal transmitters (0 to 10 V; 4 to 20
mA) and full, half- and quarter bridges can be connected to the other channels (Figure 5).
The schematic diagram of the measurement
assembly is shown in Figure 6.
Before the elaboration of the experimental
project, an idle-running measurement series was also
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Figure 2. Terminal connection diagram of the frequency converter type OMRON 3G3MV

a.)
b.)
Figure 3. Torque meter assembled with slip-ring pickup

Figure 4. Electro-tensometric dynamometer Hottinger PW2KRC3

Figure 5. Channel assignment of data-acquisition device SPIDER 8
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Electro-tensometric dynamometer
Hottinger PW2KRC3
(Weight)

Hammer mill
Zenit Junior

Strain gauges R=120 Ω
(Torque)

Reflection transmitters
(Rotary speed)

Frequency
converter

Leroy somer
Typ: LS132ST

OMRON 3G3MV
Frequency converter
(Power)

Figure 6. Schematic diagram of the measurement assembly
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Idle-runing input
2

4000
3500
3000

Rotary speed of mill shaft 1/min
Rotary speed of motor shaft 1/min

1,8

Torque Nm
1,6

Power kW

1,4

1

2000

0,8

1500

0,6
1000
0,4
500
0
7571

P [kW] .

1,2

x10 M [Nm],

n [1/min]

2500

0,2

7572

7573

7574

7575

7576

7577

7578

7579

7580

0
7581

Time [s]

Figure 7. Evaluation of idle-running input
carried out. The data from the evaluation of a test
are shown in Figure 7.
The rotary speed of the motor shaft has been
adjusted to the 3000 rpm rated value, the rotary
speed of the rotor, according to the V-belt transmission, is 3600 rpm. The higher power required by the
starting can also be followed well in the preset 8 s
running-up period. In the stationary range, the value
of the power is 2.2 kW while, in the dynamic period
(speed-up), the power has reached the 3.4 kW instantaneous value. The increasing tendency can be
observed in the torque values as well but it is not of
a significant degree in the case of idle running.
The evaluation of the idle-running measurement
raises several ideas for making more exact the later
experimental presetting. Through an accurate selection of the starting boundary conditions, the process
will be enabled to start in operating states different
from the rated load. The incidental power peaks may
be eliminated on the basis of the data gained from
the test series.
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ABSTRACT
The most frequent questions concern the connecting to the main power network, the environment protection and
the economical efficiency. The present paper deals with the latter two in detail.
The protection of the environment, besides the natural environment in this case, involves the human surroundings as well. Several studies are permanently under preparation all over the world, investigating explicitly the impacts
of the noise emitted by the wind-power stations and the visual effects exerted upon the human beings. Amongst all the
others, these are perhaps the investigations that can hardly be determined since they include several subjective elements as well.
As against that, the economical efficiency is based on calculations containing concrete parameters from the result
of which anybody can make a decision whether an investigation is profitable or not for him.
Key words: renewable energy sources, wind energy, environment, costs

1. Impact of wind-power stations exerted upon the
environment
1.1. Comfort well-being and environment
During investigation of the local environmental
effects of the wind energy, the impacts exerted on
the well-being (comfort) have to be distinguished from
the environmental effects.
The ‘comfort well-being’ includes such factors
which may affect the human sensation or behaviour
– e.g. visual effect, landscape, sound and electromagnetic disturbances.
According to this interpretation, the environment protection involves all direct and indirect material effects exerted on the vegetable and animal
life. The birds, rare plant species, and the local hydrological, etc. conditions belong to these generally.
1.2. Avoiding CO2 emission
In the European Union, about the one third of

the CO2 emission is derived from the energy production. Through substituting renewable energy resources
for every each conventional energy producing capacity of 1 %, a decrease in CO2 emission of 0.3 % can
be achieved.
Yearly a 600-kW wind-power station protects
the environment from
– 7.1 t sulphur dioxide,
– 2.8 t nitrogen oxide,
– 1114 t carbon dioxide,
– 0.9 t carbon monoxide and
– 0.18 t suspended dust.
During its design life of 20 years it prevents
about 20,000 to 35,000 t CO2 emission in comparison with the similar energy output of the power station in Mátra (mountain).

Table 1. CO2 emission at two technologies

Technology
Coal burning
Wind

At fuel getting
At construction
CO2 emission (t/GWh)
1
1
Nothing
7

In operating

Total

962
Nothing

964
7

Table 2. Specific emissions of coal burning power stations and wind turbines

Polluting matter
SO2
NOx

Coal burning power station
(G/KWh)
2.5 to 16.4
0.89 to 5.3

1.3. Global advantages of the wind-energy utilization
In Hungary, the value of electric energy produced of renewables has been determined as 11.5%
by 2010. Of course, it is impossible to achieve that.
After negotiations reasoned by calculations, accord-

Wind-power station
(G/KWh)
0.087
0.036

ing to the EU Directive No 2001/77EK, Hungary has
to increase the present 0.5-% ratio of electric energy produced of renewables up to 3.6 % till 2010.
In Hungary, legal regulation (CXth law of the
year 2001) guarantees – in the case of current yield
produced from renewable – the obligatory accep-
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tance; the acceptance price is specified by the decree belonging to it, valid at present (No 112/2005
(XII.30.) GKM).
The estimation for the quantity of the polluting-

material emission avoidable in the EU for that case if
the development of wind energy would follow the
trend of the European Wind-Energy Association
(EWEA).

Table 3. Polluting-matter emissions avoidable through the planned wind-energy use in the EU*

Year

2005
2010
2020

EWEA’s
objectives for
installation of
wind-energy
capacity
20,000
40,000
100,000

Production

Decrease in
CO2

Decrease in
SO2

Decrease in
NOx

(TWh/yr)

(t/yr)

(t/yr)

(t/yr)

40
80
200

34,200,000
64,800,000
134,400,000

114,000
216,000
480,000

95,000
180,000
400,000

*Ref.: European Wind-Energy Association

1.4. Land-area use
The 99 % of the land area in which the windpower park is located is physically available alike as
before. The wind-power-tower bases of about 10-m
diameter are placed under the ground under normal
conditions so they allow the agricultural cultivation
right up to the column.
There is no evidence of that that the wind-power
parks would in a higher degree disturb the agricultural activity or the animal farming.
1.5. Visual effect
The reaction to the vision of a wind-power station is highly subjective. Many people consider them
as a symbol salutary to the clean energy while some
others count them to be unfriendly accessories of
the landscape.
A photomontage of computer has been made
to demonstrate the visual effect.

It is well documented that the decisive majority of the visitors of the wind-power parks gain a
pleasing impression. The designed wind-power device
is mounted on a long (high) conical steel tower which
appeals more to the most people.
The effects of the periodical reflection or interruption (shadow vibration) of the sunshine were taken
into consideration at the surface treatment of the
blade wheel. At the designed tower of 80 to 100 m,
these effects do not operate over the distance of
400 m.
The following figure shows an example of calculating the shadow effect. Since the village is in
the direction north-north-west from the power station, the shadow effect cannot appear in highlight
case and, in the case of diffuse light, it can be supposed to be one to two hours in a year that it is not
longer than 4 to 5 minutes even in the most disad-

Figure 1. Calculation of shadow effect
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vantageous period.
1.6. Noise effect
The modern wind turbines are silent. The sound
is measured in decibels (dB), using a logarithmic scale.
The decibel is the measure of the sonic pressure level
– the order of the pressure variation in air. A 3-dB
increase is equal to doubling the sonic pressure accordingly it is already a significant changing in volume of sound. A 10-dB increase is such an effect in
general as the doubling of the ‘loudness’. The measurement of the noise level of the environment is
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effected in dB(A) which includes the correction of
sensation of the human ear as well. The sonic-pressure level is 50 to 60 dB(A) at the distance of 40
metres from the designed wind-power station – in
general, it is as of level as that of a conversation. At
a house at the distance of over 400 metres, when
the wind blows from the direction of the turbine towards the house, the level of the sonic pressure is
30 to 35 dB(A) which corresponds to that in a quiet
building. When the wind blows towards the counter
direction, the level of sound decreases significantly
– by even 10 dB(A).

Figure 2. The infrasonic pressure (dB(A)) as a function of the frequency at 10 m away from the tower
(values cannot be detected at 600 m distance)

Figure 3. Audible sound effect edging away from the column
1.7. Electromagnetic disturbance
The experiences show that the wind-power park
does not cause disturbance of any kind in the communication systems. The glass-reinforced polyester
used for the modern blade wheels is partially subtranslucent for the electromagnetic rays therefore it

is in the medium range on the scale of electromagnetic disturbance.
However, there are consultations with the civil
and the military authorities for determining if electromagnetic disturbances are to be expected.
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1.8. Impact upon birds
Birds frequently collide with such constructions
which they can see hardly – especially high-tension
transmission lines, masts, columns or windows of
buildings but moving vehicles also kill them in the
road traffic. The behaviour of the birds, according to
species and locations, shows a specific trend.
Wind turbines rarely disturb the birds. Radar
tests concerning Tjaereborg on the western shore of
Denmark – where a 2-MW wind-power station with
a rotor of 60-m diameter is erected – show that the
birds are apt to change their flying route; to pass the
turbine at a safe distance of 100 to 200 m away
above or beside it. According to the observations,
this behaviour is as consequent by night as by day.
There are several examples of that as well in Denmark that falcons nest in cages mounted on the towers of wind turbines.
1.9. Other environmental effects
The effects exerted on the environment are
primarily the results of the construction activity, excavation of soil and hydrologic erosion. The abraded

soil is quickly restored by the surrounding system in
several places. Evidences imply that the wind-power
park affects neither the wild nor the domestic animals.
– Personal safety. There is not such a registered case with personal injury which would be caused
by blades or loosed ice. The International Committee
of Electric Engineering issued an international standard on the safety regulations of wind turbines.
1.10. Environmental considerations
– Visual aspect (public forum makes the decision).
– Due to the suitable distance, the wind turbines do not disturb the environment of the dwellinghouses by shadow vibration, vision or reflected light.
– Ecology. There are not protected – not even
in-season – species in the area.
– There are not civil or military airfields about.
Despite of that, consulting the aeronautic authority
about the project is necessary.
– There are not restricted areas (military, telecommunication etc.) about.

Table 4. Energy balance of a typical 600-kW wind-power station

Irregularity class of
the terrain of the
wind-power station

Electric-energy
production of the
wind-power station
(MWh/yr)

Class 1
Class 2

1393
1130

Primary energy
consumption of a
coal burning power
station
(MWh/hr)
3202
2598

These are conservative assessments as the estimated values of energy consumption concerning the
coal burning power station includes only the direct
costs of the fuel (energy content and transport of
coal). At the same time, they do not contain the construction and the operating costs of the coal burning
power station (that may be over 50 %) or the indirect energy use in the course of coal burning. Additionally, the comparison supposes a 45-% thermal
efficiency that is far above the average value experienced in the coal burning power stations operated
in the EU. In general, the time of return of the windpower station will be even shorter. The transport of
the wind turbines through a long distance (to the spot)

Energy use of the
wind-power station
(MWh)

Return rate of
energy use of the
wind-power station
(months)

821
821

3.1
3.8

causes a little difference in comparison with the above
values. E.g. even if a 65-t wind turbine has to be
transported to a distance of 10,000 sea-miles, this
will increase the net energy requirement by only 1.5%.
1.11. Material required
The table shows the weights of the materials
for the different part units of the wind-power park.
Below an alternative, the breakdown by materials can be seen.
On the base of those above, it is obvious that,
amongst the materials required for the wind-power
park, the concrete used for the base of the turbine
and steel for making the column are the dominant.

Table 5. Breakdown of materials by parts of the wind-power station

Unit of wind-power park
turbine
base
other infrastructure
total

Mass/power
(t / 1000 kW)
108
444
60
612

Ratio
(%)
17
73
10
100
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Table 6. Breakdown of the materials used by types of material

Material
Concrete
Steel / Iron
Glass-Reinforced Polyester
Copper
Gravel
Aluminium
Lubricants
Polyethylene (Pet)
Polyvinyl Chloride (Pvc)
Polyurethane
Others
Total
1.12. Environmental statement
On the base of the Environmental Statement,
the local building and other supervising authorities
have to agree to every each question and according
to the documents there is no objection to the plan.
1.13. Disassembly and re-cultivation
The all elements of the device can be cleared
away and the original conditions can be restored. The
most of the cost of disassembly can be recovered
from the metal-utility-waste value of the turbines.
The possibility of the simple hazard-free disassembly
of the wind-turbines – in comparison with other en-

Mass/power
(t / 1000 kW)
456
134
12
3
3
<2
<1
<1
<1
<1
<< 1
612

Ratio
(%)
74
22
2
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
–
100

ergy generating technologies – is the considerable
advantage of the wind energy.
1.14. Recycling
Blade wheel: Glass-reinforced polyester in destructor (waste burner)
Bases: Steel in steel-works. Rubble (broken
matter)
Tower: Steel, concrete-reinforcing steel as new
concrete, in deposing site
Copper: Copper in copper works (cast-house)
For the easy demolition of the bases, there are
shot holes in the bases.

Figure 4. Aspect picture of a planned wind-power station from north-east direction (Hungary, Erk)
2. Economical efficiency of wind energy
The economical efficiency basically determines
the volume of project. However, for a long term, it
has to be taken into consideration that it can be
counted the cleanest one amongst all the energy resources since it does not emit waste of any kind. In
the European countries, the carbon-dioxide is limited
one by one and, in terms of this, its usability increases
significantly for its erection is not limited in no way,

according to the international agreements.
For the compensation of the accidental losses
caused by the present price conditions, the wind energy is subsidized by state almost in every country:
• Either the produced energy
• or the investment i.e. the establishment of
equipment is aided.
At the same time, it can also be observed that,
in many countries, the acceptance price of the wind
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energy approaches the terms of energy produced by
other power stations. However, in all countries, the
unit price of sold by the energy suppliers to the resident population is higher by 20 to 40 % than the
cost of energy produced from wind. This indicates at
the same time that generating energy from wind for
own use is economical today already in almost all
countries.
By estimations, the wind energy is already competitive in many countries in comparison with the
fossil and the nuclear energy, and it is especially true
if the external costs too are taken into consideration.
The economical efficiency of the wind energy fed in
the main power network highly depends on the aspects by which it is evaluated.
The first is the aspect of the national energetic
supply. From the view-points of the economical efficiency and the reliable energy supply, the value of
the energy produced in a wind-power plant, proceeding from the random nature of the wind energy in
time, could be extremely low as well. In terms of the
cost of energy production, there can be very great
differences as well in accordance with the role of
the produced energy in the entire system:
• basic energy source
• or it serves for satisfying temporary load demands.
Remember that as well that, at calculating the
return rate of the energetic investments, a priori a
value exceeding 10 years is taken.
As to the technical side, the cost of power generation by wind energy is determined basically by
the following factors.
The total investment cost includes
– the manufacturing cost of the wind turbines
and the bearer construction, the costs of connection
and other additional costs;
– the costs of the project and the project-preparatory process, infrastructure etc.
2.1. Operating and maintenance cost
• The prevailing average wind velocity in the

actual place
• The condition of ground i.e. – if the bases of
the wind turbines and the service roads can be built
economically
• Accessibility
• Technical life
• Depreciation period
• Real bank-rate
The preparatory cost of the project highly depends on the local circumstances, social approaches,
the stances of locals and such other edge conditions
as the condition of the soil and the roads, the distance to electric power network.
The operating and maintenance costs include
the expense items of service, repair, insurance, administration, rent of land, etc. According to one of
the approaches, the annual operating and maintenance cost is the 2 to 3 % of the manufacturing
cost; the technical life is 20 years as an average.
According to the experiences, it is advisable to exchange the critical pieces under high load – such as
the main bearings, gear wheels and the generator –
at the half of the design life.
The annual average wind speed prevailing in the
actual area has a decisive importance for the energy
cost.
In Hungary, the decree of the Ministry of
Economy and Transport No 1112/2005 (XII. 23.)
determines the purchase prices of the electric energy. The effect of this law extends to the electric
energy under obligatory acceptance, determining its
price. Since 1st January 2006 the acceptance price
of electric energy produced of wind power has been
23.83 HUF/kWh all-in tariff independently of time of
day.
The conditions of the energy sale (the details)
have to be fixed in a separate contract. The attachment of the law conceives that the prices influenced
by the inflation effects that be have to be taken into
consideration at calculating the price.
3. Economical conclusions

Table 7. Break-down of project costs

Wind generator (generator, blade helices etc.)
Feasibility studies, design, authorization
Transport, founding, steel tower, transformer etc.
Effecting, land area, utilities
After the theoretical calculations, the final
statement concerning the economical efficiency of
the utilization of wind energy can be extracted. This
project cannot be passed on according to an economical basis alone; it has to be taken into consideration that the production of energy gained with the

70 %
3%
20 %
7%

help of wind takes place in an environment saving
way.
The concrete calculations are demonstrated
here through showing an algorithm used internationally; it, of course, is satisfactory for an orientation
only.
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Figure 5. By increasing the tower height, the specific cost (Euro cent/kWh) of energy production
decreases

Figure 6. At lower wind velocities, the specific cost of energy production can be reduced through
increasing the height of tower
In areas less rich in wind energy, the determination of the location and the height of the mast are
very important thereby the available amount of produced energy may be increased. The figure also directs the attention to that the lower wind velocity
due to the greater frictions in land conditions can be
compensated by increasing the height of the tower.
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ANALYSIS OF ARIDITY-IN-PROGRESS IN THE DANUBE-TISZA INTERSTREAM AREA
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ABSTRACT
Under the impact of the significant lack of precipitation explained by the supposable change in climate in Hungary
and the anthropogenic factors begun in the second half of the 19th century, and culminated in the second half of the
20th century, an aridity process has started from the second half of the 1980s in the Hungarian Great Plain. The
tendency to a moderate drought significantly grew in all seasons but the tendency to extraordinary droughts became
stronger in spring and in autumn only. The regional distribution shows a bad condition mainly in the regions of
Hungarian Great Plain. In international comparison, according to the definition of the UNO Agreement on struggle
against desertification and drought, the total area of Hungary can be qualified as an “area overtaken by drought”.
Key words: aridity, groundwater level, agriculture, precipitation

The climate of Hungary is being formed by the
oceanic, Mediterranean, and continental climatic effects together. These together with the topographic
effects of the Carpathian basin result in a climatic
variability. The variation in temperature in Hungary
follows well the global alterations, indeed it indicates
some higher warming-up value than that. The most
definite variation has been experienced in the temperature trend. The average on a country-wide scale
follows well the global alterations, it indicates some
higher warming-up value than that. Its breakdown
by seasons shows greater deviations anyway. While
the winter and the spring temperatures increase
mainly in accordance with the annual average, the
summers better (about 1 єC) and the autumns less
(0.4 to 0.5 єC) follow this warming-up.
The warming-up has accelerated during the 30
years past in Hungary. The minimum and the maximum temperatures have increased. Several local differences between the average temperatures of the
last two decades exceed half a centigrade degree as
well. The warming-up has been more significant
chiefly in the eastern and the north-western part of
the country. The number of the (summer) dog-days
exceeding the different temperature threshold limit
values that effects the living beings significantly.
The annual amount of precipitation has decreased considerably in the 20th century; first of all
in spring when the seasonal precipitation total is 75
% of that at the beginning of the century. The total
of the summer’s precipitation has essentially not
changed during the hundred years past. There were
dry summers previously as well but the harmful effect of the recent dry periods is much stronger. The
decrease in autumnal and the winter precipitation
has been of 12 to 14 %. The winter precipitation
does not influence seriously the annual precipitation
total since the average amount of precipitation of
the winter months is the least, in comparison with

the other months. However, its effect upon the vegetable world is very significant as its dominant part
soaks in the soil thereby its role played in the water
relations is important. If the top soil layer is not filled
with water at the beginning of the vegetation period, serious agricultural damages may be expected.
In Hungary, the main hazard point of the changeability in the atmospheric resources is the drought in
the agriculture but excess surface waters, floods,
frost-bites, hails, local deluges and thunderstorms as
well should be expected (Fig. 1), and it has to be
prepared for possibly preventing them, decreasing
and repairing the damages, making the legal background and the conditions of the recompense.
Az elemi károk kárnemenkénti megoszlása Magyarországon
2,65
16,04
Aszálykár
Jégkár
42,35
Vízkár
18,44

Fagykár
Egyéb elemi kár

20,52

Ref.: Z. Dezsény (2005)

Figure 1. Distribution of elemental damages by
damage species in Hungary (in 2005)
Localisms in the variations of groundwater in the
Danube-Tisza inter-stream area
From the second half of the 1980s very complex changes have affected the water resources of
the Hungarian Great plain. Besides the series of disadvantageous anthropogenic actions, a continuous
lack in precipitation had arisen in the region and as a
result of those a considerable degradation of ground-
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water-levels befell (Fig. 2 and 3). The significant degradation has caused farming difficulties in the agriculture and additionally it has induced essential
changes in the life of some areas. The serious environmental changes called a series of technical researches into action; it is accounted in the National
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Environment-Protection Programme (1997), too, to
be one of the areas requiring especial measures, however the investigations to explore the changes as a
function of time and area in detail have not been
available yet.

The change of the yearly mid groundwater surface
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Figure 2. Variation in the annual mean groundwater level in the Danube-Tisza inter-stream area
(location: Szank)

Figure 3. Decline of water-table in the Danube-Tisza inter-stream area
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Main causes of the decline of water-table
a) Lack of precipitation. From the beginning of
the 1980s till the middle of the 1990s the area was
overtaken by a continued lack of precipitation. During the period of over ten years the amount of precipitation fallen approached not even once the annual average precipitation of otherwise low value
below 560 mm or even it varied usually about 450
mm and, occasionally and locally, below that as well.
The decrease in precipitation in the Danube-Tisza inter-stream area is more or less is true as a long-term
trend – the major part of the measuring stations
verify that – however, as almost all the data series
gained, the evaluation of the precipitation quantity
includes problematic elements. The phenomenon of
aridity-in-progress as a process with its direct attendants (e.g. drought or decrease in crop yield) can
also be evaluated in a difficult way since there might

be a bad yield in a year with average precipitation as
well if the distribution of precipitation was disadvantageous or the less precipitation may be supplied with
irrigation.
b) The decade of the 1980s was the most intensive period of the groundwater withdrawal; the
groundwater withdrawal increased to its value of two
and a half in the Danube-Tisza inter-stream area. The
decrease of initial water-table happened to the
groundwater-bearing layers became more acute in
some regions. It was especially significant there (e.g.
in the periphery of Kecskemét, it reached 20 to 25 m
as well by 1990) where the seepage from the ground
is dominant (negative pressure-state areas). In these
areas, the high-degree lowering of the layer-waters
produced sucking action upon the groundwater above
as well (Figure 4).

Groundwater yield of the Duna-Tisza közi hátság
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Figure 4. Groundwater yield on the Danube-Tisza inter-stream table-land
c) In many places, by lack of surface-water
resources, the intensive agricultural growing was irrigated from the top groundwater or from the layerwater of less depth (B. Csatári – L. Csordás., 1994). After the decomposition of the large-scale-production
agriculture this effect became considerably stronger.
The effect practically ‘doubles’ the factors acting
towards the decrease of the groundwater since, if
there is precipitation available, it can be supplemented
from that and, as against it, if there is not available
precipitation, not only the supplement fails but the
water draw-off for irrigation also becomes more intensive.
d) Canals and other drainage works were built

for draining the waters counted to be superfluous, in
the former wet weather-periods. These ‘creatures’,
in the dryer period as well, ‘fulfilled their function’,
namely, in the case of a temporary water-cover, they
drained the waters, checking the seepage.
e) The land use has been changed in many
places. The forestation for improving the ratio of
wooded area was typical. However, it was effected
through planting quick-growing poplars but with high
water demand.
f) The earlier investigations hardly paid attention to that that the Danube-Tisza inter-stream tableland could scarcely receive supplement to the subsurface waters from the ‘hinterland’ areas for its
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especial character (its highest parts are above the
level of the rivers by 40 to 80 m) since there is not a
geomorphic background of that.
Only one factor has acted towards an increase
in the groundwater resources; because of the lack
of canalization, the communal sewage has seeped.
(This together with the unprofessional agricultural
activity has led to such a deterioration of quality of
the groundwater that the water resource can hardly
be used directly) (Rakonczai, Kovács 2005).
Irrigation – as one of the tools counted to be important for moderating drought damages
In the Danube-Tisza inter-stream area as well
as in the other regions of Hungary, the most current
irrigation technology is the sprinkler (rain) application system. However, this solution has its own disadvantage for it can be used only at an extremely
low efficiency in the case of a soil drought conjugating with dog-days. The water amount delivered is
not utilized acceptably since its one part evaporates
when spraying it out in the air and, as to its other
part, it – when contacting with the soil surface
warmed up; almost nothing reaches the rooting zone
of plants. In the case of atmospheric drought, irrigation does not mean a real solution because then the
problem is not that there is not water in the soil but
that the plants are not able to absorb water as at the
rate as they are forced to evaporate it. In that condition, better the humidifying effect of the irrigation
means a positive effect for the plantage. Another
negative effect of the sprinkler irrigation is the deterioration in soil structure of significant measure. The
water drops shot to the height up, impacting against
the soil surface, compact it and decays its structure.
Soil – as a factor influencing the tendency for
drought
The water supply of the plants and their sensibility against drought are determined by the pedological conditions. The packed layer close to the top soil
layer, that does not allow the water sprinkled to seep
into the depth, makes it to be apt for aridity thereby
the soil will be oversaturated quickly and then – might
be desiccated in a short time; accordingly, the water
budget of the soils is very extreme.
The soils of heavy composition, perhaps alkali
and expansive-contractible ones are of bad property
alike that are to be found in the region Jászság and
the Tisza-Zagyva inter-stream area in many places.
The major part of the water seeps through the soil
cracks without utilization (occasionally causing a
harmful increase in groundwater) and then, when
soaking, these cracks will be closed thereby they will
not allow the lower layers of the soil to be moistened
which cannot be filled suitably. Additionally, the
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water uptake of the plants is made difficult by that
that the water-supply capacity of these soils too is
significantly worse; their adherent-water content is
great and the usable water reserve is little.
As a general tendency, it can be told about the
soils of the Jászság, the plain of Heves, and the floodbasin of Szolnok that chernozem or meadow-chernozem soils could be formed on the highest loess terrains where the groundwater is quite deep and its
level elevates periodically only so quite a little water
effect acts upon the soil. As against that, the hydrologic conditions are determining in the evolution of
the meadow soils and this is a permanent water effect accordingly this soil type is characteristic on the
lower terrains. In terms of pedology, the building of
the storage reservoir in Kiskцre had had an importance of which attendant had been that the groundwater with high salt content elevated in the region
and the area of alkali soils increased there (Stefanovits
– Filep – Füleky, 1999).
Precipitation conditions
In the period from 1980 till 2004, the average
annual quantity of precipitation was 461 mm. The
annual precipitation amount varied between 307 mm
(1982) and 800 mm (1999) in the analysed period of
25 years. According to my calculations, the months
with the most precipitation were July, June and, after them in order, May. The average of July has been
increased by those four cases in the course of the
25 years when precipitations over 120 mm occurred
while, taking them out of the average, it decreased
from 59 mm down to 41 mm (Figure 5).
The trend of the climatic water supply can be
traced well in accordance with the course of the sum
curve of the monthly precipitation and the evaporation as a difference that can be corresponded to the
variation by time concerning the region. The difference of the precipitation and the real evaporation
shows the variation of the natural water supply in
the actual month (Nováky, 1999).
It can be seen well in Figure 7 that the area has
been suffering from a permanent lack of water since
1983, in comparison with the base year 1980, and
that has been worsened on through the droughty
weather of the 1990s. Between 1994 and 1999 the
level line varied about the lack of water of 800 mm,
in comparison with the beginning value and the years
after, with plentiful precipitation (800 mm precipitation fallen in 1999), were capable of improving the
conditions. The increasing trend was broken by the
years with significant lack of precipitation and then
the favourable year 2004 showed a climatic water
supply, starting with an apparent better trend again.
The key-questions for the future in the agriculture are the soil tillage taking the conservancy of
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Évenkénti és tenyészidei csapadékmennyiségek alakulása
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Figure 5. Course of annual and growing-season amounts of precipitation (1980 - 2004)
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Figure 6. Course of average yields of winter wheat and sunflower, and precipitation quantity
of growing season in the region of Jászapáti (1983 - 2004)
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Figure 7. Monthly sum of precipitation and evaporation difference in the region
of Jászapáti (1983 - 2004)
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precipitation as well as the drought, and occasionally the plenty of precipitation into consideration, the
improvement of the irrigation and the saving and
conservancy of the water resources related to that.
The technology fitted to the endowments of the growing area and the demand of plant, the introducing of
species proof against drought or extreme effects into
production as well as their improvement, the use of
species capable of accommodating themselves to the
local conditions, the modifications of the plant-growing structure ratios or growing plants for energy production mean a determinative role.
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ABSTRACT
Employees are common subject of each enterprise and they represent its resources. They make new values by
their performance in an enterprise. Increasing the efficiency of human resource performance is still one of the most
important tasks of management. Solution of this problem can be reached by appropriate and modern managing methods which positively impact companyґs performance and competitiveness. An employee with his/her features, needs
and interests is one of the basic assumption of successful business. All attempts to decrease employees importance at
work seem to be unrealistic. Evaluation of employees shows real situation of working potential in a company and
possibilities of its improvement or better utilization. Results from evaluation are important for effective realization of
various personal activities.
This paper is dealing with the proposal of evaluation for workers in KZLM TILIA Ltd. Liptovsky Mikulas. On the
base of reached results we expect that they will be chosen appropriate evaluation methods and periodicity of evaluation. Result of the survey is proposal of complex evaluating system for workers in KZLM TILIA Ltd. by which it will be
possible to evaluate a worker in all production divisions.
Key words: analysis of evaluation process, evaluation, evaluation of workers, criterions of evaluation

1. Introduction
We can see the growth of importance in human resource management during last years. It is
the result of new technologies growth, highly educated employees, dynamic movement in the products market and labour force market, highly pressure on employees, global changes and competition.
All these above mentioned factors impact contemporary managers and their organizations or enterprises. Managers are working under high pressure
and in stress what can cause that they have no time
to behave as leaders and sometimes they do not want
to be leaders. Employees are common subject of every company. They represent its resources and they
try to make the best performance which creates new
values and prosperity for the company. Increasing
the impact of human resources in the area of efficiency is still important and difficult problem. Solution of this problem can be found in modern managerial methods applied in human resource management.
This could lead to the higher working performance
and competitiveness of a company. Systematic generation, development and application of human resources requires managerial approach on the base of
strategic goals of particular company. Planning of
human resource development as the following step
after the analysis of job performance and evaluation
of the whole processes and results can be mentioned
as the basis for joining the goals in this area with
general strategic goals of a company including
changes of external and internal environment.
2. Analysis of actual situation
Human being with his/her characteristic features, needs and interests is one of the basic ele-

ment necessary for business success. Every tendencies to reduce an importnace of employee during his/
her working performance have been considered as
unreal. On the other side, as unreal we can take also
extreme kinds of work humanisation which have led
into false philantrophy. These both extreme approaches were helpful because it stimulated creation
of new theories dealing with the place and function
of an employee in the work. As the well-known
theory can be mentioned theory of human relations
– dealing with interpersonal relationships. Based on
this theory originated other ones which were modifying defects of the above mentioned theory or they
were increasing and processing some aspects of human relations theory. All that was done on the base
of experiences from managing and personal perfomance [Pichòa, 1994].
2.1 Principles of employees evaluation
Evaluation of employees shows real condition
of working potential in a company as well as abilities
for its better utilization. Results taken from employees evaluation are important for effective performance of various personal activities, e.g. awarding
of employees, identifing the needs of employees education and their career managing. When a company
use effective evaluating system which is acceptable
for all employees then it can be supported also such
employeesґ ideas which are positively mentioned
from the point of view of business culture. Appropriate choice of criterions and evaluating methods can
lead to the creation of managerial tool for regulation
of employees moral and performance [Kachaòáková,
2001].
According to traditional characteristics evalua-
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tion of employees can be understood as long-term
and complex evaluation of personal features which
highly impact their working performance from the
view of companyґs goals and for employeesґ personal satisfaction and their development. There are
evaluated the following features: level of skills, personal and character features and working performance [Koubek, 1996]. Emphasis must be given to
complexity of evaluation, so it cannot be evaluated
only employeesґ qualification level. Evaluation of
employeesґ qualification focuses whether this qualification respond to requirements of work performance. It doesnґt take into account characteristic
features of employees. So, it is only part of complex
evaluation. Other important term related to employee
evaluation is qualification of an employee. It can be
characterized as assumptions for realization of particular work, so it means required education in given
profession, professional practice and indivindual skills.
At the evaluation of employeeґs performance
it is evaluated (measured) working performance, intensity of employeeґs performance, his/her results
of the performance, how he/she meets performance
standards, production plan, whether he/she kept the
terms, how many material does he/she spent etc.
During this evaluation remains employee anonymous.
Evaluation of working performance is considered in
moder company as the important basis for improvement of its business running [Vetráková, Seková, Ïurian,
2001]. On the base of balance between real working
potential in a company and requied working potential given by goals, it can be developed employees
skills, values, opinions, creativity, motivation, cooperation and other features. Evaluation of an employee
can positively impact not only employees personal
development but also the whole managerial system
of human resources what could lead to higher efficiency of comopanyґs performance.
When a company tries to reach better results
it is necessary to integrate processes dealing with
human resource management [Stэblo, 1998]. In the
first, it must be created acceptable vision of
organizationґs goals which help each employee to
understand their contribution leading to given goals.
So that, management of working performance canґt
go wothout measurement and evaluation of performance results in the comparison to planned goals.
There is not measured only own working performance
but it is also studied if the performance was reached
by effective application of employeesґ competences.
Management of working performance contains
mainly expression of expected employeeґs duties
related to company plans and expression of competences needed for required performance. That is
transformed into concrete plans of working perfor-
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mance and personal growth of employees [Kuchárová
Maèkayová, 2005]. Plans realising require continual
monitoring and feed back information about reached
performance as well as problems solution. Evaluation of working performance can be characterized
as formal evaluation of reached results, problems and
reasons of given condition during particular time period [Armstrong, 1999]. This evaluation would be a
starting point for future plans. Evaluation of employees characterizes total situation in a company, employees perspectives and their potential of growth.
At the same time it would show them their reserves
and negatives but employees must know that they
will get confidence and truth to improve themselves.
Evaluation process also create mutual relationships
between managers and subordinates. When managers evaluate employees they must constantly monitor their activities and potential problems in order to
understand their work performance and to solve given
problems.
Evaluation is continual process. It begins when
an employee ask for a job in a company and it ends
when he/she retires. Rules of evaluation must be
known for employees. It is not enough only to praise
positive features but also negatives and failures must
be uncovered.
Manager has to interested in subordinates
behaviour, their opinions and ambitions. If he/she
wants to be a good leader he/she must know what
his/her subordinates do, why they do it and which
help does their work requires. New elements in the
system of evaluation are regular meeting among
managers and subordinates where they mutualy discuss about work, its changes, about successes, failures, ambition etc. A goal of such a discussion is to
growth working efficiency and satisfaction from this
work.
3. A goal of the survey
On the base of reached information it is necessary to choose suitable methods of evaluation and to
determine effective periodicity of workers evaluation. Suggestion of complex evaluation system for
workers in KZLM-TILIA Ltd. is the result of this survey. By this system it can be objectively evaluate a
worker in all production divisions.
4. Methodology of the survey
4.1. Contemporary situation of evaluation process
in KZLM-TILIA Ltd.
KZLM-TILIA Ltd. focuses its business into three
branches:
• Production of machines and its service
• Production of gloves
• Production of cosmetics
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Evaluation of employees in KZLM-TILIA is doing by the form of continuous evaluation by direct
superior. Production workers are daily evaluated by
their superiors (foreman, director of a division) who
evaluate mainly working performance. This form of
evaluation can be mentioned as leading by superiors
what means to charge a work for an employee and
to control this work. It can be considered as informal
evaluation. It is influenced by superiorґs feeling and
by actual temper. Given evaluation is not recorded
in written form. Itґs an important tool for control
and leading of workers but it doesnґt assure uniform
approach of superiors to all employees. It is often
very subjective.
In 2001 company implemented also so called
systematic evaluation by the method of schedule with
10 basic evaluation criterions. This evaluation by
schedule was valid for all employees, it means for all
divisions and for all managerial levels. Evaluation was
done by direct superior. Results of the evaluation
were not consultated with employees. This method
of evaluation was done annualy in December.
Evaluation schedule contains 2 basic groups of
criterions. The first group titled as „qualification criterions“ contains 4 criterions, the second group
„working skills“ contains 6 criterions. Because the
evaluation schedule was valid for all employees, some
present criterions seemed to be inapplicable for workers. And therefore we can consider actual evaluation of workers as only formal evaluation. At the end
of each year foreman or director of division filled in
evaluation schedules of their subordinates and then
they inserted it into companyґs database. It hasnґt
been analysed any results from the above mentioned
evaluation process of employees.
4.2. Proposal of evaluation for workers in KZLMTILIA
Evaluation must be considered as an intention
for the development of knowledge, experiences, skills,
working efficiency, flexibility, creative and innovation approach. All these above mentioned features
enhance competitiveness of the company. During the
proposal of new evaluation system in KZLM-TILIA
Ltd. we have monitored various goals but the most
important one focused on closely modification of the
system for workers. The same important goal focused
on effective utilization of reached information for:
• the evaluation of workers performance and
at the recognition of positive and negative aspects
of employeeґs behaviour
• the presentation of information to an employee
because of his/her improvement
• the decision making about motivation and different awarding of employees
• the planning of employeesґ needs and realiz-

ing of these needs
• the allocation (replacing) of employees or for
the detection of their firing
• the detection of reserves at working performance and for the finding ways to increase working
performance
• the detection of personal management efficiency.
Effective evaluation helps evaluators (direct
superiors) to better understand performance of their
workers and also it helps them to improve their managerial work.
Monitored employee gets iformation about his/
her performance from the view of direct superior.
These information support further incentives for improvement of working performance and how to reduce failures. At the same time this evaluation helps
employee to plan tasks and conditions for improvement realizing. During the evaluating interwiev an
employee can explain superior about his/her ideas in
the field of remuneration.
4.2.1. The choice of methods for evaluation
After complex analysis we have chosen to use
the following two methods in new evaluation system
for workers:
• method of questionnaire
• evaluating interview
So, we suggest to combine these two methods. As the first would be applied questionnaire and
then interview which would come out from the results of questionnaire. The main reason of these two
methods application lies in employee engagement into
the process of evaluation. Complex evaluation system would allow monitored employees active participation in the evaluation process. In the case of
disagreement between monitored employee and
evaluator just interview allows to explain or to correct some evaluatorґs results and opinions.
Evaluation by the method of questionnaire gives
the ability to evaluate employee on the base of the
choice from presented alternatives of verbal formulation dealing with working performance evaluation
and on the base of employeeґs personal features.
Method of questionnaire requires adequate amount
of criterions for particular employee category. When
the questionnaire is concrete and exactly elaborated
it can bring relatively precise results about working
performance and about personal features of monitored employee. Questionnaire represents point
method of evaluation which compares work performance by verbal definition described in points.
Evaluating interview represents the basis for
monitoring and complex evaluation of working performance and it gives also feedback information. It
would allow exchange of opinions between evalua-
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tor (manager, director) and monitored employee
(worker) in order to find the ways of improvement
employeeґs working performance. When managers
would like to improve workerґs performance they
must motivate him/her by adequate remuneration
system. Interview is the final step of the whole evaluation process. Result of the evaluation should be
agreement between manager and worker of how to
improve working performance. Interview should lead
to mutual definition of tasks and goals for a worker.
Worker is then motivated to focus on those goals
which were agreed with evaluator (manager, director). Interview is one of the most important tools for
reaching the positive results from employees (workers). An art to motivate by evaluation would manage
every manager or director.
Evaluating interview can be considered as official and formal meeting. Therefore it has contain
constant and definite structure. Effective interviews
lead to synergy effect which will be shown in the
following:
• positive changes of employeesґ attitude to
company and to work
• motivation to improve work quality and work
effort
• improvement of remuneration system and
employees satisfaction
• improvement of managers work performance
and mainly staffing
4.2.2. Assessment of evaluating criterions
On one hand, work performance is determined
by employeeґs effort, on the other hand, it is also
determined by his/her skills and by the degree of identification with required tasks and companyґs goals.
It means that good working performance is not im-
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pacted only by workerґs effort but this worker must
be equipped with required knowledge and skills, he/
she must understand importance of performed activities and their effect for a company. Very important assumptions of successful evaluation are: precision, objectivity and justice. Monitored and evaluated
employees must not feel that they are aggrieved
[Blašková, 2003].
The most important step of new evaluating
system is the choice of appropriate criterions. Criterions represent decisive condition for evaluation process but only then when there are objectively assessed. Criterions will be effective when they will be
derived from basic working activities, tasks and goals.
In the process of criterions choice we have
came out from analysis and description of working
performance and from required specifications on each
employee. After this we have chosen criterions (given
in Table 1) which will be applied at all three production divisions in KZLM-TILIA.
There are no generaly used criterions for particular workers. The choice of appropriate and right
criterions as well as measure of importance (significance) were impacted by value system in KZLM-TILIA
Ltd. We have selected evaluating criterions into three
basic groups:
A. required knowledge and skills for particular
working performance
B. personal features of a worker
C. working results
Each of these three basic criterion groups contains 5 concrete subcriterions. Workers will be evaluated according to these subcriterions. Particular criterions are described by the evaluation scale by which
a worker will be characterized.

Table 1. Criterions for workers evaluation in KZLM-TILIA Ltd.
A – REQUIRED KNOWLEDGE
AND SKILLS FOR
PARTICULAR WORKING
PERFORMANCE
A1.
Level of knowledge required for working
performance
A2.
Systematism and skills at work
A3.
Self-activity and independence at work

B – PERSONAL FEATURES
OF A WORKER

C - WORKING RESULTS

B1.
Level of communication and cooperation

C1.
Quantity of work

B2.
Relationships at work place
B3.
Creative and initiative performance

A4.
Responsibility and reliability

B4.
Working discipline

A5.
Positive attitude to work overtime

B5.
Level of self- confidence

C2.
Quality of work
C3.
Exploitation of work time
C4.
Handling with machinery, economy
and efficiency at work
C5.
Keeping the directions of safety at
work and health protection at work
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4.2.3. Range of evaluation scale and general interpretation of valued degrees
Literature says that the most often range of
evaluating criterions is between 3 to 6 degrees. Averaging and therefore lack of objectivity seem to be
a negatives of three and five degree range. Six or
more degree range can contain overlapping of particular characteristics what causes harder description. Because of the above mentioned reasons we
have decided for four degree scale which gives a lot
of possibilities for objective description of an employee.
• The first degree – excellent level, allocated
with 4 points, what represents that monitored work
performance, personal features and skills are constantly at high level. Performed activity cannot be
improved according to given conditions. Evaluated
employee reaches excellent results in given area.
• The second degree – good level, allocated with
3 points, what represents that monitored employee
generally meet the goals given by particular working
position. Evaluator is satisfied with his/her results.
• The third degree – level must be improved,
allocated with 2 points, what represents that work
is performed only as a routine, without effort to
reach a progress and change of possible failures.
Evaluated employee inactively accepts circumstances
and sometimes he/she doesnґt meet required goals
Excellent level
(number of points – 4)

and tasks. Evaluator must be noticed about employeeґs reserves and he must consult possibilities
of performance improvement.
• The fourth degree – unacceptable level, allocated with 1 point, what means that evaluated employee doesnґt meet required standard in given function. There are failures and negatives which impact
the whole results in particular function. Employee
must be warned on given failures and it must be taken
consistent results.
In the following we present detailed description of criterions and characteristics of particular valuating degrees for each subcriterion.
Criterion A - Required knowledge and skills for
particular working performance
Very improtant criterion dealing with the level
of skills and knowledge as assumptions to work in
particular function, branch or field.
Subcriterion A1 - Level of knowledge required
for working performance
This subcriterion represents sum of theoretical, practical and special knowledge, experiences and
skills necessary for particular working function or
branch. Employee must be complexly oriented and
experienced in given branch and he/she must know
and understand normative documents which mostly
limit him/her in the process of evaluation.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)

Unacceptable level
(number of points – 1)
Employee with less
Employee with excellent
knowledge,skills and
Employee with ordinary
knowledge, skills and
experiences needed for
skills and experiences what is
experiences in given function
Employee with adequate
his/her function.
sufficient for general working
and he/she actively utilize it
knowledge, skills and
He/she is without complex
performance.
durong his/her working
experiences what responds to
vision about his/her tasks and
He/she must improve
performance.
required function.
goals and he/she is not
identifying and understanding
He/she complexly understand
identified with internal
with job tasks and goals.
his/her tasks and goals.
documents related to his/her
working performance.

work

Subcriterion A2 - Systematism and skills at

Each working performance needs some system.
Systematism can be understood as the method of
employeeґs performance which runs in systematic,
Excellent level
(number of points – 4)
Employee is very skilful and
clever. He/she can work
quickly and good. His/her
work is systematic and very
effective.

continuous and effective working steps. Working
performance would be effectively organized and particular working activities would be hierarchically arranged. Skill is feature of an employee who can work
quickly and good.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)
Employee is skilful enough to Employee´s performance is
do given work or function.
passive and routine. Some of
His/her performance runs
his/her activities miss skills
under certain system which is and experiences what can be
acceptable but not absolutely occasionally visible on final
perfect.
products with poor quality.

Unacceptable level
(number of points – 1)
Employee without sufficient
skills. Therefore he/she often
works very slowly and with
poor quality. Employee is
without working system what
brings chaos at goals
meeting.
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Subcriterion A3 - Self-activity and independence
at work
Independence of an employee is the ability to
work alone, without help from others and ability to
Excellent level
(number of points – 4)
Employee can work
independently without help
from others. He/she provides
also hard task in excellent
quality. He/she need not be
controlled.

Subcriterion A4 - Responsibility and reliability
Responsibility is personal feature which says
about correct filling of working duties given for each
employee by particular job function. Employee would
be prepared to take responsibility and consequences

Excellent level
(number of points – 4)
Employee works with high
responsibility.He/she is very
reliable. He/she works
honestly. He/she can
completely take
responsibility in problem
situations and he/she can
deduce own failures.

time

Employee takes only that
responsibility which he/she
needs. Mostly, such an
employee is reliable.

This subcriterion says that employee offers his

Unacceptable level
(number of points – 1)

Monitored employee is partly Employee is not independent.
He/she must be controlled
independent. He/she can
and he/she is dependent on
accomplish simple tasks
help from others.
independently but then
his/her performance must be
controlled.

for his/her failures in working process. Responsibility
is highly related with reliability. Reliability says, how
is an employee able to perform given tasks and goals.
Reliable person is a person with strong character to
whom superiors can trust.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)

Subcriterion A5 - Positive attitude to work over-

Excellent level
(number of points – 4)

rely on own skills, knowledge and experiences. Independent and self-active employee perform his/her
work activities excellently and therefore there are
not needed often controls by superior.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)
Employee can work
independently but
occasionally during hard
tasks he/she needs leading
and control.
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Employee with less
responsibility. Sometimes
he/she tries to hide his/her
failures or he/she cannot
deduce own failures. Such
evaluated employee is not
always reliable.

Unacceptable level
(number of points – 1)
Employee doesn´t perform
the most of working activities
responsible. He/she acts
spontaneously and he/she is
not reliable. He/she tries to
move his/her responsibility
on colleagues or superiors.

overtime and skills to help an employer when it can
be required in occasional situations.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)

Unacceptable level
(number of points – 1)

Employee always accepts
Employee is mostly ready to
Employee doesn´t like to
Employee doesn´t accept
overtimes when it is required. work overtime. He/she can
work overtime. His/her
overtimes at all. He/she
He/she is tireless. His/her
understand harder situations working performance is only cannot work hard. He/she can
performance exceeds his/her and when it is required he/she
passive and routine. But
refuse overtime.
duties.
accepts to work longer.
when the majority is prepared
to work overtime such an
employee also agrees.

Criterion B - Personal features of a worker
Each person can be characterized by personal
features. These features also belong to important
evaluating criterions.
Subcriterion B1 - Level of communication and
cooperation
This level of criterions contains the following

features: ability to negotiate, communicate and cooperate in a team in order to reach assessed goals of
a company. Cooperation represents ability to work
on one task and in one collective with other colleagues. Ability to cooperate and to communicate is
necessary for effective solution of problems in working team.
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Excellent level
(number of points – 4)
Employee with excellent
communication skill. His/her
behaviour is respectable.
He/she is very good in
cooperation with others on
common project.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)
Employee shows the ability
to communicate only when it
is necessary. He/she has no
problem to be a part of team
and he/she can cooperate.

Subcriterion B2 – Relationships at work place
Good working atmosphere can be reached by
high level of working relationships among employees. Good working relationships highly relate with
Excellent level
(number of points – 4)
Employee evaluated with 4
points can be an ideal
example in the area of
interpersonal relationships.
He/she has excellent
relationships with other
colleagues. He/she can be
titled as “team player“.
He/she is honest and sincere.

Employee with relatively
good relationships among
others. He/she is a type of
friend. He/she is accepted in
a team.

Employee with only formal
relationships. Sometimes
he/she looks like not very
sincere. He/she is not a good
friend and colleague.

Unacceptable level
(number of points – 1)
Employee is not accepted by
a team. He/she interrupts
working team by his/her
unfair, dishonest and not
sincere behaviour.

ideas. Initiativeness represents starting idea for particular activity. Itґs a demonstration of entrepreneurship and activity at work.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
Unacceptable level
(number of points – 3)
(number of points – 2)
(number of points – 1)
Employee is interested in
Employee with less
Employee with no
his/her work. He/she works
initiativeness, less activity. initiativeness and no interests
with own initiativeness.
Sometimes he/she must be
about new ideas even when it
He/she is open minded to
encouraged. He/she is not
relates to his/her working
new ideas even when these creative but he/she can aacept
performance.
ideas don´t come from
new ideas.
himself/herself.

Subcriterion B4 - Working discipline
It shows how the rules, duties and instructions

Excellent level
(number of points – 4)
Employee strictly keeps all
rules, instructions and duties
which relate to his/her
function. He/she is always
accurate and precise during
working performance
realising.

Employee with introvert
features. He/she can´t
effectively cooperate. He/she
hates criticism. His/her
communication reduces only
on answers the questions.

interpersonal relationships, so an employee who wants
to create good working relationships must be honest, fair, sincere, accepted by team, with cultured
behaviour and humane.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)

Subcriterion B3 - Creative and initiative performance
Creativity is human ability to think about new
Excellent level
(number of points – 4)
Evaluated employee is
always initiative and very
often he/she brings new ideas
and proposals.

Less communicative
employee with occasional
problems to communicate
with superior. He/she doesn´t
like too much to cooperate
with others.

Unacceptable level
(number of points – 1)

are kept at work. But the discipline aslo contains
accuracy and precision during working performance.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)
Employee adequately realises Employee not always keeps
his/her duties. He/she is
the discipline at his/her
mainly accurate and precies.
working performance, so it
means that he/she doesn´t
always keep all rules,
instructions and duties. But
he/she has only small
negatives in accuracy and
precision.

Unacceptable level
(number of points – 1)
Employee performanse is
often in the difference with
working rules and
instructions. He is regularly
inaccurate and punctual.
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Subcriterion B5 - Level of self- confidence
Self-confidence is highly impacted by human
character but after working experiences, reached
Excellent level
(number of points – 4)

Criterion C - Working results
Working results represent output and total benefit of an employee which were reached by his/her
working performance. Total employeeґs benefit from
working performance is not only measurable indicator like work amount, products amount but there are
also such items which belong here like responsibility
for entrusted property (economic and careful treatExcellent level
(number of points – 4)

knowlede and skills it can be partially educated. It is
confidence in own abilities and efforts.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)

Employee with high working
Employee is mainly
experiences and therefore
confident by his performance.
he/she is confident, he/she
In routine working activities
believes in himself/herself
he/she believes in own
what results in positive
abilities.
working performances.
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Employee is not very selfconfident and there he /she
often verify his/her
correctness of own
performance through
superior.

Unacceptable level
(number of points – 1)
Employee with no selfconfidence what negatively
impacts his/her working
results. His/her general and
basic working activities can´t
realise with confidence.

ment), effective utilization of worktime, keeping the
directions of safety and health protection at work.
Subcriterion C1 - Quantity of work
Itґs measurable criterion expressing amount of
production performed by given employee and speed
of employeeґs performance. But it must be said that
this criterion doesnґt take into account quality of
working performance.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)

Unacceptable level
(number of points – 1)

Employee is smart and quick Employee with average speed Employee with slow working Evaluated employee rarely
at working performance.
of working performance.
performance. Sometimes
meets required quantitative
He/she always meet or
Mostly he/she meets
he/she cannot meet
standards. He/she works very
overrun quantitative
quantitative standards of
quanitative standards.
slowly and he/she fails the
standards given for particular production. He/she can keep
Occasionally he/she can´t
team what causes a lot of
products.
up with working team.
keep up with working team.
problems at workplace(time
loss).

Subcriterion C2 – Quality of work
Quality of work is given or prescribed by the
quality of manufactured products. Quality of
Excellent level
(number of points – 4)
Employee with excellent
level of working quality.
He/she doesn´s make
mistakes and bad products
are very rarely.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)
Employee mostly meets
qualitative standards.
Amount of bad products
corresponds to acceprable
standard.

Subcriterion C3 - Exploitation of work time
This subcriterion contains work attendance (intensity of illness) and also effective utilization of
Excellent level
(number of points – 4)
Excellent work attendance,
minimal rate of illness.
He/she fully uses working
time with only necessary
breaks.

employeeґs work is determined by the amount of bad
products and failures made by an employee.

Employee has a problem to
meet qualitative standards at
some working activities.
He/she more often makes
failures. Amount of bad
products little exceeds
acceptable standard.

Employee mostly doesn´t
meet qualitative standards.
Very often he/she makes
failures. Amount of bad
products highly exceeds
acceptable standard.

working time, so it means style of work, intensity of
breaks etc.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)
Employee with good level of
attendance. He/she uses
working time adequately
what show his/her results.

Unacceptable level
(number of points – 1)

More illness intensity.
Employee not always keeps
working time and effectively
uses it for only working
purposes.

Unacceptable level
(number of points – 1)
Low level of attendance.
Employee with very often
illness intensity. He/she can´t
effectively uses working
time. There are typical often
breaks and wrong style of
work.
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Subcriterion C4 - Handling with machinery,
economy and efficiency at work
This subcriterion can be reached in a company
by the various kinds of sanctions and penalties. More
ideal solution tries to create tight relationship and

Excellent level
(number of points – 4)
Employee is very careful to
entrusted property. He/she
works efficiently with
minimum waste and he/she
can be example for other
colleagues in this field of
evaluation.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
Unacceptable level
(number of points – 3)
(number of points – 2)
(number of points – 1)
Employee with mostly
Employee with no respect to
Employee is careless to
careful and economic
company and therefore
entrusted property. He/she
behaviour to entrusted
he/she sometimes doesn´t
doesn´t keep the standards of
property. His workplace is care about entrusted property.
efficiency. Waste exceeds
clean. He/she produces waste
He/she doesn´t work and
limited standards.
according to company´s
handle carefully with devices,
directions.
amterial and with other
property. Waste exceeds
limited standards.

Subcriterion C5 - Keeping the directions of
safety at work and health protection at work
It is very important criterion for the prevention
Excellent level
(number of points – 4)
Employee very seriously
keeps the direction of safety
and health protection.
He/she can be taken as an
example for other workers in
these direction keeping.
He/she uses all prescribed
protective devices and
instruments.

respect between employee and company but this is
long-term and very hard work. Economy can be understood as effective utilization of companyґs property, treatment about machinery and other devices
which employee uses, waste minimisation.

of accidents. Suitable workplace according to the
above mentioned directions must be created by employer but also it must be kept by all employees.

Level of evaluation
Good level
Level must be improved
(number of points – 3)
(number of points – 2)
Employee keeps directions of
safety and health protection.
He/she mostly uses all
prescribed protective devices
and instruments.

4.2.4. Pointing and assessment of significance
weights
We decided to use pointing method for the new
evaluation system in KZLM-TILIA. Pointing method
is analytic method which can be used for employees
evaluation by its ability to quantify measured indicators. Method is based on the choice of important criterions from the existing entity of criterions. By the
application of points scale (we have used scale from
1 to 4) every criterion is evaluated by points. Then
the points for all criterions are added per each employee what represents total value(score) of an employee.
Because we agree that not every criterion has
the same importance we have decided to use weights
for significance identifying. By these weight we have
multiplied given points. For the assessment of weights
we have used methods of pairs comparison.
The following table shows calculation of importance weights for particular criterions which was
elaborated in the cooperation with KZLM-TILIA managers. Table must contain all criterions in the line

Employee was introduced
with all directions dealing
with safety and health
protection at work but
sometimes he/she ignores it
and breaks the directions.
Then he/she must be warned
by superior.

Unacceptable level
(number of points – 1)
Evaluated employee ignores
all directions what results
into risk growth of accidents.
He/she refuses to use some
protective devices and
instruments.

and also in the column. Then we can compare the
first, the second, the third etc. criterion with all others. We are always comparing a pair of criterions, it
means two criterions mutualy. More significant criterion we can mark with “1“ and less important criterion with “-“. We have compared 15 criterions by
this method. Sum of “1”in the line shows how many
times particular criterion was more important than
other 14 criterions. For example, criterion A2 has
12 times “1” so it means that this criterion was 12
times more important than other and only 2 times
A2 was less important what is marked with two “-“.
Other column, titled as “ratio” represents concrete coefficient of importance for given criterion.
We have calculated it as the ratio between sum for
given criterion (sum of “1” in the line) to the total
sum which equals 104. So, for the criterion A2 this
ratio equals 0,115 (12/104). Such a method we have
applied for all criterions. Reached ratios (wages, coefficients) we have multiplied with 1000 for better
simplicity and transparency.
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A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5

-

1
-

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

Following table presents all criterions arranged
according to coefficients of importance. As we can
see the most prefered criterions are A1 (Level of

C4

C5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
total sum:

?

Adjusted by
coefficient
(x 1000)

A1

ratio

criterions

Table 2. Calculation of significance weights for evaluating criterions by the method of pair comparison

14
12
8
10
2
5
5
1
9
1
10
12
8
5
2
104

0,135
0,115
0,077
0,096
0,019
0,048
0,048
0,010
0,087
0,010
0,096
0,115
0,077
0,048
0,019
1

135
115
77
96
19
48
48
10
87
10
96
115
77
48
19
1000

knowledge required for working performance), A2
(Systematism and skills at work) and C2 (Quality of
work).

Table 3. Arrangement of criterions according tolevel of importance

Ranking
according to
importance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Evaluating
criterion
A1
A2
C2
A4
C1
B4
A3
C3
B1
B2
C4
A5
C5
B3
B5

Title of criterion
Level of knowledge required for working performance

Systematism and skills at work
Quality of work
Responsibility and reliability
Quantity of work
Working discipline
Self-activity and independence at work
Exploitation of work time
Level of communication and cooperation
Relationships at work place
Handling with machinery, economy and efficiency at work
Positive attitude to work overtime
Keeping the directions of safety at work and health protection at work
Creative and initiative performance
Level of self- confidence

4.2.5. Assessment of point range
To conclude results from the employees evaluation, we must know point range for particular evaluated and monitored employee. On the base of reached
points we can take appropriate steps and arrangements. As we have mentioned in previous chapters,
evaluated employee gets particular amount of points

during evaluating process. It is calculated as multiplication between weight of criterion and chosen level
from given range (from 1 to 4). Total evaluation is
reached by the sum of all points for all criterions.
Given sum must belong to particular evaluation
range which is specified by verbal characteristics.
Proposal of points range comes out from as-
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sessment of ideal types of workers who reach the
same performance in all criterions. By this we have
got marginal types of employees(workers). Then we

assessed, by the method of averaging, limits of points
range for employeeґs category “worker” which is
exhibited in Table 5.

Table 4. Evaluation of workers by points

4000-3250
3249-2499
2498-1748
1747-1000

Excellent level
Good level
Level must be improved
Unacceptable level

Table 5. Proposal of evaluating sheet for evaluation of workers in KZLM-TILIA

Mark of
criterions

CRITERIONS

DESCRIPTION

POINTS
WEIGHTS
(coefficients
of
importance)

1

2

3

C

Level of knowledge required for
135
working performance
Systematism and skills at work
115
Self-activity and independence
77
at work
Responsibility and reliability
96
Positive attitude to work
19
overtime
Required knowledge and skills for particular working
performance
Level of communication and
48
cooperation
Relationships at work place
48
Creative and initiative
10
performance
Working discipline
87
Level of self- confidence
10
Personal features of a worker
Quantity of work
96
Quality of work
115
Exploitation of work time
77
Handling with machinery,
48
economy and efficiency at work
Keeping the directions of safety
at work and health protection at
19
work
Working results

∑

TOTAL SUM OF POINTS FOR ALL CRITERIONS
(after calculation of weights)

A1
A2
A3
A4
A5
A
B1
B2
B3
B4
B5
B
C1
C2
C3
C4
C5

In the following we present verbal characteristics of particular points range:
• Excellent level – range from 4 000 points to 3
250 points – evaluated employee has reached excellent results. He/she can be used also for more difficult job functions and superiors can give him/her
more competences and responibilities in the future.
He/she is perspective for functional growth. Bonuses
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STATEMENT OF
EVALUATED EMPLOYEE
∑ = points (to mark a criterion where
employee evaluates himself
(coefficients
differently-it is filled during
x points)
interview)

∑=

∑=

∑=

from his/her basic wage will cover 35%.
• Good level – range of points from 3 249 to 2
499 – evaluated employee meets all required tasks
and goals. He/she is good worker and it is recommended to leave him/her in contemporary job function. This employee has already reached his/her zenith and he/she doesnґt care too much about his/her
personal development. But by the application of ap-
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propriate motivators he/she can be inspired to development and personal growth. Bonuses for such a
worker will cover 30% from basich wage.
• Level must be improved – range of points from
2 498 to 1 748 – employee with some negatives
and failures at his/her performance. This could be
caused by insufficient or wrong motivation. During
evaluating interview an employee must be acquainted
with his/her failures and it must be discussed methods or ways of his/her improvement. Bonuses will
cove 25% from employeeґs basic wage.
• Unacceptable level – range from 1 747 to 1
000 – this employee doesnґt meet acceptable and
required standards in his/her working performance,
personal features and behaviour. Employee must be
strictly warned on his/her failures. Then it is necessary to take results and recommendations for
employeeґs improvemnet during given time period.
After insufficient improvements, responsible superiors would consider employee stay in a company.
Bonuses will cover 20% from basic wage of an employee.
5. Discussion and conclusion
Only few companies are dealing with the problem of employeesґ evaluation. Evaluation of employees is sometimes only formal process. We can see
very often that particular company takes system of
evaluation from other organizations without careful
adaptation on own conditions. We have suggested
complex system of workersґ evaluation which will
be implemented in KZLM-TILIA Ltd and after very
small arrangements it could be applied also in other
production companies. Evaluating criterions were
chosen very carefully in order to characterize workersґ abilities and skills at all three divisions of a company.
On the base of analysed situation we can say
the following results and contributions for theory and
for practice.
As the theoretical contribution we can mention: description of evaluating methods, combination
of these methods, application in various business subjects. For practical contribution we can consider the
following: transparency of evaluation, higher objectivity, possible feedback control of evaluation process, justice of evaluation, impact of evaluated employee on evaluating process, improvement of com-
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munication, processing by computers, operative
change of criterions.
Evaluation of employees is very important process within human resource management. Reached
results can be used as significant managerial tool for
impacting working performance, development and
motivation of employees. It brings benefit not only
for a company but also for evaluated employee.
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КОРПУСНИЯТ ПОДХОД ПРИ ЕЗИКОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Биляна Овчарова, Лесотехнически университет – София
София Папаефтимиоу-Литра, Василис Хартзолакис - Атински университет, Гърция
Преподаването на технически английски език във ВУЗ цели усвояването на специализирана терминология.
При обучението по чужд език в Лесотехническия университет – София се залага на превода на специализирани
текстове във съответната област (горско стопанство, горска промишленост, ландшафтна архитектура, агрономство и др.) като основно упражнение при обучението. В тази връзка съществуват проблеми както за обучаващите,
така и за обучаемите, които са свързани с липсата или непълнотата на двуезичните терминологични речници по
съответната специалност.
Този доклад представя как чрез методите на корпусния подход при езиковите изследвания преподавателят
по технически английски език и/или обучаемият могат да анализират специализираната терминология в контекста й на употреба. Също така са засегнати основни дефиниции и въпроси, свързани с корпусните проучвания.
Ключови думи: английски език за технически цели, корпусна лингвистика, терминология
Key words: ESP, corpus linguistics, terminology
Кажи ми и ще забравя. Покажи ми и ще запомня. Накарай ме да участвам и ще разбера.
Конфуций

In the area of teaching English for Specific Purpose (ESP) the domain-specific terms are of primary
interest. These linguistic items used for the purposes
of scientific accuracy and disambiguation pose the
following challenges to the ESP teacher:
A. What is the correct translation of the terms?
In many narrow scientific fields there are no adequate
bilingual dictionaries, and the foreign language teachers are left “to guess” what the correct translation
might be. This paper will provide an example of terminology extraction which might be very useful for
the purposes of teaching/translating of scientific texts
(See Section 2).
B. Teaching the terms alone is not sufficient
for effective communication. The paper will demonstrate how the “environment” in which the terms
occur can be helpful to identify collocation patterns
(See Section 5).
In this paper the two challenges above will be
tackled through the methods of corpus-based study
of language; therefore, it is important to establish
first some of the basic definitions and notions related
to corpus linguistics.
1. DEFINITION OF A CORPUS AND TYPE OF CORPORA.
The definition of a corpus has evolved over the
years as the methods and tools for linguistic analysis
changed. Nowadays many linguists admit that the
factor that has influenced the study of language more
than any other is the computer revolution which has
made it possible to process large amounts of linguistic data. According to Hunston 2002: 2 [a] corpus
[is] a collection of naturally occurring examples of

language […], a set of written texts or tape recordings, which have been collected for linguistic study
[and] are stored and accessed electronically. Each
corpus is built for a specific purpose and has a specific form. In this sense it is a planned selection of
texts.
The notion of planning is not new to the foreign
language teacher: teachers plan syllabuses, teachers design lesson plans and find learning materials to
fit those syllabuses and lesson plans. Over time any
ESP teacher accumulates specialised texts, some of
which they particularly like and use “daily”; others
they use from time to time for a special purpose; still
others they discard as “useless” (often the reason
being that they are too technical and difficult to comprehend). All these texts can easily be converted into
a specialised corpus for language study. Two things
have to be done:
- the first is very simple: all the texts should be
made available in an electronic format (which means
to use a scanner, if necessary);
- the second involves an important issue of corpus design – the issue of corpus representativeness.
The ESP teacher “will have to define what it is that
[the] corpus is to represent” (Halliday, M. A. K. et. al
2004: 116).
Corpus representativeness is a complex issue
and linguists approach it in different ways; but it is
not the purpose of this paper to discuss these approaches. Representativeness may involve a number
of criteria: selection of texts, size of samples, inclusion of written/oral texts to name but a few. Although
these are significant in designing a corpus, it seems
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that for the ESP teacher there is one other understanding of representativeness that, to the greatest
degree, concerns language studies: representativeness delimits the scope of investigation (ibid). To translate this in practical terms, it means that the ESP
teacher will find it meaningful to focus on analysing
the lexical items identified as terms and the collocations they form, and, having in mind these aims of
analysis, will evaluate the representativeness of the
corpora they use. The example in Section 5 is an
illustration of terminology-focused analysis; we also
believe that it may serve as a basis for developing an
analytical corpus-based assignment for students to
perform.
Having now established what a corpus is, it will
be beneficial to broaden the perspective by looking
at the types of corpora that exist. One type of corpora have already been mentioned: these are (1)
specialised or domain-specific corpora which focus
on studying a particular kind of language restricted
to a particular register, time frame, social setting,
topic, etc. There are also (2) general or reference
corpora. These are multi-purpose corpora and contain a broad range of text types from as many genres
as possible. The British National Corpus (BNC) has
90 million words of written and 10 million words of
spoken data; the Bank of English Corpus contains over
400 million words and increases in size progressively.
(3) Translation or parallel corpora consist of texts in
one language and their translations into one or several other languages, and (4) comparable corpora
consist of texts in different languages but as far as
possible similar in text types and size. More details
about types of corpora can be found in Altenberg
and Grange 2002 and Hunston 2002.
As this paper is intended to illustrate what the
implications of using corpus-based techniques for
applied linguistics are, an example of terminology
extraction is presented below.
2. USING PARALLEL SPECIALISED CORPORA TO
MAKE A GLOSSARY OF TERMS: AN EXAMPLE.
Christine Chodkiewicz, Didier Bourigault and
John Humbley 2002: 249-267 used parallel EnglishFrench corpora to extract terminology. The two corpora contained texts of legal documents of the European Commission: the complete texts of the European Convention on Human Rights, plus its 11 protocols and 36 court decisions. The texts were first
aligned using the structured framework of the documents (number of decision, section of decision, number of section and etc.). After that the respective
parts of speech were identified with markers i.e. the
corpora received part-of-speech tagging. The term
extractor, LEXTER, was used which performed a
morphosyntactic analysis of the French text and pro-
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duced a list of noun phrases which are likely to be
terminological units (candidate terms). These were
evaluated by a terminologist, and then using the parallel English corpora were translated into English. Thus
a glossary of terms was obtained through computerassisted term extraction.
This example is important to show how corpora
were used to compile a terminological list for a restricted domain. Though expert knowledge was required to analyse the multiple correspondences, the
machine-extraction provided a glossary that can be
used by professional translators and legal professionals whose native language is not English or French.
This was only one instance how corpus-based techniques can help the ESP teacher; however, another
type of analysis is in the centre of the computer assisted language research, and it will be presented
and discussed in the forthcoming sections.
3. THE FOCUS OF THE CORPUS-BASED APPROACH TO THE STUDY OF LANGUAGE.
As suggested by Hunston 2002: 3 it is through
corpora that the researcher can obtain a new perspective on the familiar by studying the frequency,
phraseology and collocation of the linguistic items.
Similarly, Biber et. al 1998: 6 state that the corpora
can provide many additional kinds of information about
language use; they call these patterns of use linguistic associations:
Linguistic associations fall into two major categories:
1. lexical associations – investigating how the
linguistic feature is systematically associated with
particular words. For example we say strong tea and
powerful car, and not *powerful tea or *strong car;
2. grammatical associations – investigating how
the linguistic feature is systematically associated with
grammatical features in the immediate context An
example are adjectives denoting (un)appropriateness
or (im)possibility which are used in impersonal constructions as in It is advisable to be on time.
Biber et. al 1998: 6
Consequently, it is not surprising that corpora
provide valuable collocational data that has long been
used in compiling dictionaries (for a detailed description see Meyer 2002: 14). As to grammar books, an
outcome of the corpus-based approach is the
Longman Grammar of Spoken and Written English in
which Biber et. al 1999 which presents the grammatical features in terms of a comparison of frequency between four broadly defined registers: fiction, academic prose, newspaper reportage and conversation. (If you are interested to get a glimpse of
it, a sample page can easily be downloaded from:
http://www.longman.com/dictionaries/which_dict/
lgswe.html.) To analyse data special software
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programmes are used which, fortunately, are not very
difficult to download from the Internet; more details
about their capabilities are discussed in the next section.
4. TOOLS FOR CORPUS ANALYSIS.
The basic tool for corpus analysis is a software
program called concordancer. Such a programme is

WordSmith (http://www.lexically.net/wordsmith/)
and below some of its features will be briefly demonstrated.
Frequency
Very easily a concordancer package can generate frequency lists. Below you can see how the list

Fig. 1: Frequency lists.
of most frequent words and the alphabetical list of
words in a text look like:
Key word in context (KWIC)

This is the most common and useful feature of
a concordancer programme. It presents the selectedfor-search word in the middle with the words that
come before and after it to the left and right. It is

Fig. 2: Tree as a node word in its context.
through the concordance lines that meaning distinctions and patterns of usage can be observed. Below
is the word “tree” as a node word in its context:
Naturally, the software programme cannot do
the analysis for us, but it is invaluable in providing
systematised data for it. An example of this will be
presented below by showing how a specialized word

in the field of forestry can be allocated through corpus research.
5. THE EXAMPLE OF STOCKING.
Preliminary note
The analysis below will try to investigate the
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meaning of the term stocking in forestry texts. Other
senses of the word will not be the aim of this study.
The ESP teachers might regard the steps described
below as a procedure for analysis of terminology that
learners can be assigned to perform themselves. To
start off, let us first look at some dictionary definitions that will give a direction to our analysis.
Dictionary definitions
It seems appropriate to look at the senses of
the lexeme STOCK in both its noun and verb form as
the noun stocking in non-terminological dictionaries
is defined only as “a covering for the foot and leg”
(The American Heritage Dictionary, 2000).
The noun stock means among other things (ibid.):
1. A supply accumulated for future use; a store.
2. The total merchandise kept on hand by a merchant, commercial establishment, warehouse, or
manufacturer. 3. All the animals kept or raised on a
farm; livestock.
The verb to stock has two senses (‘b’ and ‘c’)
which might give us a clue with reference to living
things though not to trees (ibid.):
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1. To provide or furnish with a stock of something, especially: a. To supply (a shop) with merchandise. b. To supply (a farm) with livestock. c. To fill (a
stream, for example) with fish.
As the above dictionary definitions do not provide much information as to the meaning of stocking
as a forestry term let us also look it up in Forestry
Glossaries:
A. Glossary of Forestry Terms (online):
stocking: a measure of the area occupied by
trees, usually measured in terms of well- spaced trees
per hectare, or basal area per hectare, relative to an
optimum or desired level.
B. Glossary for Agroforestry (online)
stocking: an indication of the number of trees
in a stand, compared with the desirable number for
best growth and management, such as ‘well stocked’,
‘overstocked’, ‘partially stocked’ or ‘understocked’.
Applies also to domestic animals.
Corpus design and collocations obtained
Having looked at the dictionary definitions, the

Fig. 3: Google search results for forest stocking.
analysis will proceed with studying the term stocking in its actual context of use. The analysis of the
term will be based on online resources, but still we
believe that it can be useful for the purposes of language learning and training. Considering the fact that
general dictionaries do not provide any information
about the meaning and use of terms, as the definitions presented above prove, there is a need for
making use of the available resources with the
awareness of the diversity of the sources. In an ideal
study the corpus for investigation would contain texts
of established authors and publishers in the respective technical field.
The corpus for this particular study was built
using the search engine Google to generate results
for the query forest stocking which came up with
1,990,000 search results.
Of all the texts containing the term under investigation, upon common sense judgements about
the text source and appropriateness, “targeted” texts
were selected and processed with the help of
Wordsmith Concordance. The programme generated
seventy instances of the term stocking in its imme-

diate context. After analysing qualitatively these instances, the last step was to identify the patterns of
use: the desired outcome of the study. The identified
patterns of use are presented below:
6. CONCLUSIONS.
To summarise, the following conclusions can be
drawn about the advantages of the corpus-based
approach to the study of language:
- it analyses the actual patterns of use in natural texts by using a collection of texts known as a
corpus;
- it makes extensive use of computers for analysis employing automatic techniques;
- it depends on both quantitative and qualitative analytical techniques;
- it can be the basis for preparing assignments
for learners that enhance awareness of language
usage patterns.
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CORPUS-BASED APPROACH TO THE STUDY OF LANGUAGE AND ITS
APPLICATION IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
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ABSTRACT
Teaching English for Specific Purposes (ESP) in tertiary education focuses on terminology acquisition as target
competence. At the University of Forestry in Sofia, Bulgaria translation of specialised texts in the respective field of
study (forestry, wood industry, landscape architecture, agriculture, etc.) is the major type of learning activity. Due to
this practice, difficulties, for both teacher and learner, usually arise because of the lack or incompleteness of bilingual
terminology dictionaries for the specific field.
This paper will present how through the methods of the corpus-based approach to the study of language the ESP
teacher or/and the learner can analyse specific terminology in its context of use. Prior to that, some basic definitions
and issues of corpus research will be presented and discussed.
Tell me and I’ll forget. Show me and I’ll remember. Involve me and I’ll understand
Confucius
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ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ – РЕАЛНОСТИ, ПРЕДИМСТВА,
БАРИЕРИ И ТЕНДЕНЦИИ
Румяна Нейкова
Технически университет – Габрово
Обхващат се актуални въпроси на дистанционното обучение и тенденциите то да се превърне в удобна
технология за поддържане и обновяване равнището на знанието пред целия живот на човека. Отделя се внимание
на предимствата и бариерите издигани от страна на хората и институциите. Предлагат се разсъждения за
нормативната база, която го регламентира, извеждат се бъдещите тенденции за разширяване на обхвата и
съдържанието на обучението от разстояние, в т.ч. и по-широко използване възможностите на електронните
мрежи.
Ключови думи: дистанционно обучение, нормативна база на дистанционното обучение, предимства и
бариери, равнище на знанието.
Key words: distance education, normative base of distance education, advantages and barriers, level of knowledge

Въведение
Дистанционното обучение е нова нетрадиционна форма за получаване на знания. Тя вече е
доказала своите предимства и се е утвърдила в редица други страни като подходящ начин за усвояване на разнообразни знания, както и за поддържане и обновяване на вече получени знания. Чрез
тази форма се създават условия за свободен и равнопоставен достъп до образователното пространство в страната за всички, които желаят да се учат,
преодоляват се разстоянията, проблемите за присъствието на учебни занятия, намаляват се финансовите разходи, и пр.. Това обучение е добра перспектива за нашето висше образование, която има
своята притегателна сила и очертава бъдещи тенденции, към които се стремят Университетите и
Висшите училища.
Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и
преподавателят са разделени по местоположение,
но не и непременно и по време, като създадената
дистанция се компенсира с технологични средства.
Тя е регламентирана с Постановление № 292 на
Министерски съвет (1), което е основание за законосъобразно обучение и издаване на легитимни дипломи за висше магистърско образование, при
условие, че са спазени всички други изисквания.
Изложение
Предпоставките за организиране и провеждане на дистанционно обучение са свързани с коренните промени и динамиката в обществено-политическия и социално-икономическия живот – промяна на статута на предприятията и организациите,
рязка промяна в технологиите, промяна на пазарите, изменения в потребностите от работна сила,

като знания и умения, промяна на ценностите на
индивидите, промяна в психическата нагласа на хората за нови взаимоотношения помежду им, както
и за постепенно пренастройване за работа в “информационно общество” и “обществото на знанието” и др.
Безспорно е, че всички изброени предпоставки настоятелно пораждат потребността от промени както на образователната система, така и в начините и подходите за предоставяне и поддържане
на знанията. На настоящия етап фундаментално и
цялостно преструктуриране на системата за висше образование трудно ще бъде осъществено.
Доказателство за това са затрудненията и различията, които вече пет години не могат да бъдат
преодолени, за да се гласува и приеме в Народното
събрание нов Закон за висшето образование и за
Научните степени и звания. От направените частични промени ползата не е голяма и не се решават ключовите въпроси на висшето образование.
Твърде често направените промени влизат в противоречие с останалите членове и параграфи на
Закона. Затова на настоящия етап е целесъобразно да се направи онова, което е възможно и то е въз основа на съществуващата вече Наредба за
дистанционното обучение да се оползотвори възможността за внедряване на нова технология за обучение от разстояние, като се използват възможностите на електронните мрежи. В рамките на съществуващия закон, Правилниците за дейността на
Университетите и Висшите училища и Изискванията
на Националната агенция за оценяване и акредитация да се организира дистанционно обучение според спецификата и особеностите на специалностите. В няколко университета1 предварителната
подготовка вече е извършена и те осъществяват

1 Така например, СА “Д.А.Ценов” Свищов, Нов Български университет, Велико Търновски университет.
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обучителен процес според всички изисквания на
Наредбата. В по-голяма част обаче, подготвителните дейности едва сега започват, а има и такива,
които все още се колебаят да използват дистанционната технология за обучение.
За реалното осъществяване на процеса на дистанционното обучение е необходимо да се премине поне през четири етапа:
• Подготвителен, в който се открояват шест
групи процедури;
• Същински обучителен, където са съсредоточени процедурите на учебния процес, в т.ч. и тези за самоподготовка;
• Оценяване
• Последващ анализ за самооценка и оценка
на работата на преподавателския екип.
Подготвителният етап има определяща роля
за успешното качествено провеждане на дистанционното обучение. Тук процедурите са наймногобройни, разнопосочни и продължителни.
Първата група от процедурите се отнася до
нормативно-правната регламентация на този вид образователна дейност във Висшите училища. Изходна позиция за законосъобразността на тази дейност
е Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение. Към
тези процедури се включват: Решението на Академичния съвет за създаване на Център за дистанционно обучение, приемане и утвърждаване на
Правилник за дейността на Центъра, обявяване на
конкурси и назначаване на Директор и на другия
необходим персонал за организиране на дейността на Центъра. Към тази група процедури се включва и осигуряване на необходимата материална
база, технологичното и техническото осигуряване
на процеса на обучението.
Втората група процедури обхваща предварителната подготовка и формирането на мотивационна нагласа на преподавателите за възприемане
и оценяване на положителните ефекти от дистанционното обучение. Мотивирането е необходимо,
защото в преподавателските среди има и твърде
негативни настроения по различни причини към дистанционното образование, поради което в някои университети все още не е започнала подготовка за
неговото въвеждане (някои се страхуват от ползване на чужда помощ при подготовката на заданията,
други не могат да се откажат от навика всичко да
се обяснява подробно и многократно, докато всички студенти в залата разберат за какво става дума,
трети не желаят да нарушават установен от години
стереотип на преподаване и изпитване и пр.).
Към тази група процедури се отнасят и тези
за мотивация на евентуалните кандидати за дистанционно обучение – това е своеобразен марке-

тинг на новата форма за получаване на знания, която изисква формиране на нагласа за нетрадиционно обучение, където самостоятелната подготовка с учебниците и допълнителната литература заема по-голяма част от учебния процес. Центърът
за дистанционно обучение организира и процедурите по предварително запознаване на кандидатите с технологичната характеристика на процеса за
придобиване на образование по дистанционен път.
Предварителната подготовка е важен елемент от
цялостния процес на дистанционното обучение, защото при получаването на образователната услуга,
активната страна е този, който получава услугата
– студентът взема дейно участие в нейното
създаване. От неговата активност и осъзната отговорност зависи нейното навременно и качествено
получаване.
Третата група важни процедури, които са тясно свързани с качеството на обучителния процес
обхваща сформирането на преподавателски екипи,
при което трябва да се спазват изискванията на чл.
48 и 52 от Закона за Висшето образование и държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” и “бакалавър”. Освен тези изисквания трябва да се съобразяват още професионалната компетентност и множество психологически
елементи. Психическата съвместимост, готовността за съвместна работа, съпричастността, лоялността и др. са важни характеристики на преподавателския екип, който трябва да планира, организира и проведе качествено процеса на обучение.
Тук се отнасят и процедурите, свързани с осигуряване на администратори, отговарящи за технологичното и логистично поддържане на програмата и
технически лица, необходими за поддържане на
техническите средства и за гарантиране на безпрепятствена комуникация.
Четвъртата група процедури се отнася до съдържателната част на обучението, а именно подготовката на учебниците, учебните пособия и
заданията. От тяхното качество зависи крайният резултат – качеството на знанието, което получава
студентът и неговата готовност и конкурентоспособност да се включи в пазара на труда. При подготовката на учебните пособия трябва да се спазват редица изисквания, за да се отговори на специфичните потребности на потребителите. Те трябва
да бъдат преди всичко достъпни на хартиен и електронен вариант и съответстващи на базовата подготовка на обучавания, а в структурно отношение
да са оформени в модули, към които да бъдат поставени заданията за контролиране степента на усвояване на учебния материал.Важен момент при
подготовката на заданията е начинът на тяхното
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формулиране и стимулиране използването на допълнителна литература, освен дадения учебник.
Това повишава качеството на обучението и разширява информираността на обучавания. За да се получат по-качествени и съдържателни учебници за
дистанционното обучение, практиката на редица западни университети се базира на екипи, които включват утвърдени преподаватели в съответната област
от различни университети.
Очевидно е, че процедурите от тази група са
най-продължителни във времето, защото касаят
най-важният елемент от целия процес на получаване на знания чрез дистанционно обучение – подготовката на учебниците и заданията и тяхното привеждане във вид, съответстващ на програмния
продукт, който използва Центърът. Така например,
практиката показва, че от момента на уточняване
на заглавията на дисциплините, методиката на
преподаване, изискванията за съдържание и структура на всеки комплект от учебници и задания до
предоставянето на готовите разработки за обсъждане и размножаване или включване в интегрираната база с персонални данни, учебни програми и
виртуални учебни материали, задачи и тестове, е
необходима най-малко една година.
Петата група процедури обхваща подготовката на учебната документация (чл.8, ал. 1 и 2), която следва да бъде съобразена от една страна с
изискванията на Закона за висшето образование
(Чл. 32, ал.2), и от друга – с Правилника за организация на учебната дейност и Правилника за дейността на Центъра за дистанционно обучение. Подобно
тройно съгласуване е наложително, за да се отчетат особеностите на обучението по отделните
дисциплини, без да се нарушава Закона и да се
разпределят отговорностите между Центъра за дистанционно обучение, като организатор на процеса
и основното обучаващо звено.
Шестата група процедури обхваща провеждането на постоянен контрол върху качеството на
учебните материали, които се включват в интегрираната база данни, спазването на учебните
графици, изпълнението на задълженията от страна на преподавателите за консултации по определен график, текущия контрол и окончателното оценяване на знанията на студентите. Правилата на
системата за качество на Висшето училище са валидни и за дистанционно обучение, с някои допълнения поради спецификата на обучителния процес.
Към тази група се отнасят и процедурите по изграждане на система за оценяване на учебниците,
учебните пособия и заданията за проверка на знанията и система за оценяване на постиженията студентите в подготовката им по съответните дисциплини.
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Нерешените въпроси и трудностите на подготвителния етап произтичат преди всичко от липсата
на достатъчно пълна и ясна нормативна база за
дистанционното обучение, в т.ч и за начина на неговото финансиране. Средствата, необходими за
техническото оборудване особено при държавните
университети не са предвидени в бюджета, а само
от студентските такси не е възможно да се осигурят необходимите средства за да започне нормален и качествен обучителен процес. Това създава
предпоставки за търсене на междинни варианти,
за да започне обучението, а след това в “движение” да се дооборудват Центровете.
Не е регламентиран и въпросът за приема
на студенти в магистърските програми – кой трябва да определи какъв брой магистри ще се обучават и по кои специалности? В Наредбата се посочва (чл.2 (1)), че обучение в дистанционна форма
може да се провежда само когато е получена програмна акредитация по съответното професионално направление. Но поне за сега НАОА не е представила критерии за оценяване на професионални
направления, където се извършва и дистанционно
обучение. Така например, показателят за “капацитет” при дистанционното обучение не може да се
сравнява със същия показател за редовното и задочно обучение.
Няма яснота и за размера на таксата за този
вид платено обучение. Когато то се извършва в държавни университети нормално е да се регламентират някакви граници, с които Ръководствата на висшите училища и Центровете за дистанционно обучение да се съобразяват (практиката от изминалите две години показва, че някои университети спекулират с ниски такси, за да привличат по-голям
брой кандидати).
Същинският обучителен етап обединява и привежда в действие разписаните процедури на учебния процес, в т.ч. и тези за самоподготовка.
Първата група процедури се отнася до запознаването на студентите с технологичните и техническите характеристики на програмния продукт,
който се използва за обучението. Добрата предварителна подготовка и психическата нагласа на студента да приеме този начин на усвояване на знания е важна предпоставка за бърза адаптация и
приспособяване към новите изисквания на технологията на дистанционното обучение (липсата на
предварителна нагласа може да доведе до стресови ситуации, поради невъзможност за самостоятелно справяне със заданията; в практиката вече
има случаи на отказ от дистанционната форма на
обучение и преминаване към стандартната задочна форма). Тук се включват и процедурите за техническите умения да се ползва програмата и ин-
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формация от кого и как може да се получи помощ,
при възникване на проблеми с комуникацията.
Втората група процедури обхваща встъпителните лекции със студентите, където преподавателите представят дисциплината, учебниците пособия и заданията. В предвидените в учебния план
часове под формата на презентация с мултимедия
или други подходящи технически средства се акцентира върху ключови моменти от съдържанието
на отделните лекции, уточняват се изискванията за
подготовка на заданията, начина на комуникиране
между преподавателя и студента, критериите за
оценяване на знанията, процедурата, сроковете и
начина за представяне на готовите задания, графиците за консултации и др. По време на презентацията преподавателят разкрива връзката на съответната дисциплина с другите дисциплини, които се
изучават и възможностите за мултиплициране на
знанията.
Важно място сред процедурите от тази група
заемат указанията и насоките за самостоятелната
работа с учебника и с допълнителната литература,
тъй като получаването на образование по дистанционен път се основава на вътрешната психическа
нагласа на личността за самообразование и осмисляне ролята на знанието за поддържане на висока
квалификация.
Списъкът на процедурите от тази група винаги е индивидуален и зависи както от организацията
на учебния процес в Центъра за дистанционно
обучение, така и от спецификата на дисциплината
и индивидуалните изисквания на отделните
преподаватели.
Нерешените въпроси и трудностите при втория етап от протичането на процеса на дистанционното обучение са свързани със сериозни затруднения в няколко направления. На преден план се
появява проблемът с подготовката и компетентността на преподавателите за писане и оформяне на
учебници според специфичните изискванията на дистанционното обучение. Другият сериозен проблем,
който произтича от първия е неяснотата във връзка
с финансирането и гарантирането на авторските
права, когато учебникът има само електронен
вариант. Сериозни затруднения срещат и някои преподаватели при използването на интегрираната база с виртуални учебни материали и потребността
от консултации на студентите за начина на ползването на материалите по съответната дисциплина.
Другият труден за решаване проблем е този за осигуряване на достъп до допълнителната литература,
която се препоръчва и е необходима за по-задълбочената и качествена подготовката на заданията.
Следващият проблем се свързва с възможностите
на студентите, които се обучават дистанционно да

ползват Интернет за контакти с преподавателите и
за самия процес на обучение. Голяма част от тях
имат компютри в къщи, но нямат достъп до
Интернет, което затруднява комуникирането.Този
проблем съществува и при някои преподаватели.
Оценяването е третият етап от процеса на дистанционното обучение. Той ще има особено важна
роля след присъединяването ни към Европейския
съюз, тъй като ще трябва да се изработват нови
системи за интегриране на дистанционното обучение към европейските стандарти и нашите постижения да се оценяват по тях. Тук могат да се обособят три основни групи процедури.
Първата група от процедурите се отнася до
оценка на учебните планове, като се съблюдават
изискванията на Закона за висшето образование, с
неговите изменения и допълнения, целите на обучението и очакваните крайни резултати.Особено
важна е оценката за присъдените кредити на отделните дисциплини и тяхното съответствие със значимостта на дисциплината във формирането на комплексното знание за студента , от една страна, и
необходимото време, в т.ч. и за самостоятелна работа за усвояване на знанието – от друга. При оценяването на учебните планове трябва да се отчете
спецификата на технологията на дистанционното
обучение, където около 70% от обема на учебната
работа се извършва като самостоятелна подготовка,
която трябва да получи съответната тежест от
кредитите.
Втората група от процедури обхваща оценяването на учебниците, учебните пособия и заданията от катедрените колективи и Учебно-методичните съвети към Центровете за дистанционно
обучение. При оценката трябва да се има предвид
разработената предварително система с критерии
и скали за оценяване. Така например, оценяването
трябва да се извършва по критерии като –
съдържание, структура, методика, езикова
култура, техническо оформление и пр. Особено
важна е оценката за възможността информацията
да бъде пренесена на електронен носител и да бъде включена в интегрираната база с виртуални учебни материали, която се използва в Центъра за дистанционно обучение.
Третата група процедури по оценяването се
отнася до системата за оценяване на резултатите
от обучението, в т. ч. и на крайния обобщаващ резултат – дипломната работа. Тук процедурите са
много разнообразни и зависят преди всичко от
преподавателя, който избира подходяща форма за
оценяване степента на усвояване на знанието. Те
обаче, трябва предварително да са описани в учебната програма на дисциплината, да са присъдени
определен брой кредити и студентите да са инфор-
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мирани за начина на оценяване и изискванията, които трябва да бъдат покрити, за да се получи определена оценка по шестобалната система. Важна
процедура е и оценяването на дипломната работа,
която съчетава равнището на усвоените теоретико-методологически знания и възможността те да
бъдат адаптирани и използвани в конкретната
практика.
Нерешените въпроси и трудностите при протичането на третия етап от дистанционното обучение се свързват преди всичко с липсата на национална политика за развитието на дистанционното
обучение и като следствие - липсата на критерии
за неговото оценяване. До сега са разработени вътрешни критерии за оценяване на учебниците и учебните пособия само от няколко Университета, които
имат сериозен опит в това обучение и добре познават световната практика.
Четвъртият етап обхваща процедурите по последващия анализ за самооценка и оценка на работата на преподавателския екип. Приключването на
всеки курс от дистанционното обучение е повод за
равносметка – какво е било предвидено, как е протекъл процесът на обучението, какви пропуски са
направени и какво трябва да се промени, за да се
постигнат по-добри резултати при следващото
обучение. Сравняването на предварителните очаквания с реалните постижения има за задача да покаже и постиженията, с цел те да се мултиплицират в следващите курсове за сметка на отстраняване на пропуските и грешките.
Разгледаните етапи на процеса на дистанционното обучение и процедурите към тях се базират на познаването на литературни източници, практиките на различни университети и личния опит на
автора в областта на дистанционното обучение в
магистърски програми и следдипломната
квалификация. В зависимост от спецификата на
Висшето учебно заведение, особеностите на
специалностите, по които се извършва обучението,
опита и квалификацията на преподавателските
екипи, възможностите за техническа осигуреност
на процеса на дистанционното обучение и др.
фактори, разгледаните етапи и процедури могат
да се променят – да се обединяват или да се
диференцират, с оглед постигане на по-висока полезност за обучаваните и усвояване на нови знания
при възможните най-подходящи и най-изгодни
условия, както за отделната обучавана личност, така и за Висшето училище и за преподавателския
екип.
Заключение
Основните предимства на дистанционната
форма на обучение се свързват със следните
аспекти:
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• удобна възможност за получаване на нови
знания и поддържане на съществуващите без откъсване от работното място и семейството;
• икономия на разходи за пътуване и престой
по време на обучението;
• възможност за обучение и по втора специалност;
• възможности за хора в неравностойно положение, напреднала възраст и такива, които по различни причини не могат за продължително време
да напускат семейството и работното си място, да
получат образование, да повишат квалификацията
си или да се преквалифицират с по-малко разходи
на средства и загуба на време;
• възможности за прилагане на нови и съвременни технологии за обучение, чрез предаване на
знанието от разстояние посредством електронните мрежи;
• възможности за постоянни комуникации и
връзка с преподавателите чрез Интернет;
• възможности за разширяване на познанията
по отношение на желани специалности или
специализации, които са нужни за утвърждаването
и растежа в кариерата на младите хора, без загуба на излишно време и отсъствие от работното
място.
Основни недостатъци на дистанционната форма на обучение се свързват със следните аспекти:
• все още не е достатъчно добре изградена
системата на институционализация и законодателно регламентиране на новата форма за получаване на знания;
• липсва последователна национална политика в областта на дистанционното висше образование, която да формира стратегическите приоритети в тази област; не се прави достатъчна връзката между нуждите на трудовия пазар и количеството специалисти, които трябва да бъдаг подготвени
от Висшите училища; (дистанционно обучение допринася за съчетаване на теорията от обучителния
процес с практиката при условия на работа по
специалността, за която се учи).
• Стои открит въпросът с осигуряване на необходимото качество на висшето образование, в
т.ч. и на дистанционното; (Създаването на Националната агенция за оценяване и акредитация е положителна стъпка в правилната посока, но тя съвсем не е достатъчна - все още там липсват конкретни показатели за оценяване на дистанционното
обучение); необходима е система и механизми за
осигуряване на качеството на обучението, които да
обвързват Министерството на образованието и науката с висшите училища и потребителите на
кадрите; (сега всяко Висше училище има собствена система за оценяване на качеството, която от-
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говаря на определени изисквания, но в нея няма
изисквания за дистанционното обучение, поради което съществува реална опасност пропуски и влошаване на качеството);
• не са съгласувани изискванията за качество
на дистанционното обучение на национално равнище, поради което дипломи за едни и същи специалности, по които се обучават студенти от различни
университети, се издават при различни стандарти;
изравняването на стандартите за качество, ще гарантира равнопоставеност на издаваните дипломи;
• липсва координация между отделните висши училища, които провеждат дистанционно обучение и които биха могли да си сътрудничат при
обучаването на студентите; все още не се чувства
и влиянието на различните неправителствени организации и други формирования, които се занимават с проблемите на дистанционното обучение;
• не са решени и въпросите за изграждане на
междууниверситетски екипи за дистанционно
обучение;
• все още не е създадено необходимото доверие към дистанционната форма на обучение и
към специалистите, които завършват образование
по този начин от страна на работодателите.
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DISTANCE EDUCATION – REALITY, ADVANTAGES, BARRIERS AND
TRENDS
Rumiana Neykova
Technical University – Gabrovo, Bulgaria

ABSTRACT
The topical questions on distance education and the trends for it to become a comfortable method for maintaining
and improving life-long learning are includet. The report looks at the advantages and barriers, created by people and
institutions, and offers suggestions for the normative base, that regulates distance education and the future trends for
expanding the scope and substance of distance learning, including the wider exploitation of electronic webs.
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БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ПО ГОРИТЕ (БШПГ)
10 ГОДИНИ БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Васил Стипцов, Апостол Милев

Българо-швейцарско сътрудничество в горския
сектор от 1996 година
• Цел: Да подкрепи заинтересованите страни
в горския сектор в България при постигане на баланс
между екологичните, икономически и социални
функции на горите чрез средствата на устойчивото
и природосъобразно стопанисване
• Партньори: Национално управление по
горите (основен партньор); Лесотехнически университет; Институт за гората – БАН; екологични НПО;
Браншови организации в горския сектор и други
• Фаза I – 1997 – 2001 – научна ориентация,
обмяна на опит посредством работни срещи, семинари, кръгли маси и т.н.
• Фаза II – 2001 – 2004 – свързване на научното познание с практиката посредством широк кръг
от практически ориентирани мандати
• Фаза III – 2004 – 2007 – прилагане на
натрупания опит в практиката
Стратегия на Фаза III на БШПГ (2004 – 2007)
• Подкрепа към Национално управление по
горите за насърчаване на Плановете за
многофункционално стопанисване на горите
• Подкрепа към развитието на подзаконовата
уредба и наредбите свързани с горите
• Подкрепа към подготовката на План за
действие за изпълнението на Националната горска
политика и стратегия
• Разработване на програма за обучение на
студенти по горско стопанство, горски работници
и експерти
• Връзки с обществеността – насочване на
общественото съзнание към проблемите на горите
Два основни компонента в работата на БШПГ
1. Подкрепа към Националната горска програма и реформите в горския сектор
2. Насърчаване на многофункционалното
горско планиране в шест региона
Основни дейности по националната програма
• Осигуряване на оборудване за 3 Мобилни
единици за обучение на горски работници
• Изграждане на капацитет на докторанти за
свързване на научните резултати с вземането на
политически решения по теми свързани с устойчивото стопанисване на горски ресурси

Bulgarian-Swiss Collaboration in Forest Sector
since 1996
• Goal: To support forest stakeholders in Bulgaria in achieving a balance between the ecological,
economic and social functions of the forests by means
of sustainable and close-to-nature management
• Partners: National Forestry Board (Main Partner); University of Forestry; Forest Research Institute; Environmental NGOs; Branch Organizations in
forestry and others
• Phase I – 1997 – 2001 – scientific orientation, exchanging experience through workshops,
seminars, round tables, etc
• Phase II – 2001 – 2004 – bridging scientific
knowledge with the practice through a range of practice-oriented mandates
• Phase III – 2004 – 2007 – applying accumulated experience into practice
Strategy Phase BSFP III (2004 – 2007)
• Support to the National Forestry Board for
the promotion of the Multifunctional Forest Management Plans
• Support to the development of forest by-laws
and other regulations related to forests
• Support for the preparation of an Action Plan
for the implementation of the National Policy and
Strategy
• Developed curricula for training of forestry
students, forest workers and experts
• Public relations – strengthening public awareness about forestry issues
Two main Project Components in BSFP
1. Support to the national forestry agenda and
to the reforms in the forest sector
2. Promotion and encouragement of the Multifunctional Forestry Planning in six regions

Main activities on the national agenda:
• Provide equipment of 3 Mobile Training Units
for training forest workers (517) and instructors (36)
• Provide capacity building to PHD students for
advocacy training on topics related to sustainable
management of forest resources
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• Подпомага НУГ в разработването на План
за действие за Националната горска политика и
стратегия, вкл. концепции за връзки с обществеността – обучения, експертна помощ
• Организира форуми за обмяна на опит и
научени уроци

• Assist NFB in developing an Action Plan for
the National Forest Policy and Strategy, including PR
concepts – training events, expertise
• Provide forums for exchange of experiences
and lessons learned

Мобилни единици за обучение/Mobile Training Units
Оборудвана Мобилна единица за обучение
The Equipped Mobile Training Unit

Практическо обучение на горски работници
Practical Training of the Forest Workers

Проведени курсове с МЦО/ MTU courses completed

Мобилно обучение на горски работници
Преимущества
- Обучение близо до дома и семейството;
- Професионално обучение в познати условия
и с познати колеги;
- Намаляване на повредите по горските екосистеми;
- Намаляване на таксата за курса;
- Професионална квалификация на горски
работници

Mobile Training of Forest Workers
Advantages
- Near to home and family training;
- Vocational training in known site conditions
and colleagues;
- Reducing damages to forest ecosystems;
- Reduced course fees;
- Professional qualification for forest workers

10 ГОДИНИ БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ...
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Основни дейности по многофункционалното
планиране в горите
• Изграждане на капацитет на горската администрация на национално и регионално ниво и на
заинтересованите страни по механизми за планиране с широко участие
• Улесняват и подпомагат Регионалните управления по горите в разработването на планове за
многофункционално стопанисване в 6 региона с
използване на географски информационни системи
(ГИС)
• Разработи критерии за мониторинг на изпълнението на плана
• Осигури форум за обмяна на опит и научени
уроци на национално и местно ниво

Main activities on Multifunctional Forestry Planning, MFP:
• Capacity building of forest administration staff
at national/regional level and of forestry stakeholders in participatory planning mechanisms
• Facilitate and assist the Regional Forestry
Boards in the development of multifunctional forestry
plans in 6 regions, using Geographical Information
System GIS
• Develop criteria for monitoring the plan implementation
• Provide forum for exchange of experiences
and lessons learned at national and local level

Многофункционално горско планиране
съвременен подход за планиране
Платформа за открито изразяване на интересите на заинтересованите страни при планиране
на функциите на горите

Multifunctional Forest Planning a contemporary
planning approach
A platform for an open expression of interest
of stakeholders in planning forest functions
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БШПГ – катализатор на процеса на
многофункционално планиране
• Подкрепя горската администрация при
въвеждане на нови подходи
• Въвежда добрите международни практики в
България
• Осигурява платформа за всички заинтересовани страни за участие в процеса на планиране
• Осигурява консултантска помощ за местни
инициативи свързани с МФГП
• Анализи и разпространение на опита

BSFP – a catalyst of the Multifunctional Planning
Process
• Supports forest administration in the introduction of new approaches
• Introduces best international practices in Bulgaria
• Provides a platform for all interested parties
to participate in the planning process
• Provide consultancy to local initiatives related
to MFP
• Analyses and disseminate experience

Многофункционално горско планиране/Multifunctional Forest Planning

Научени уроци
• Прозрачен процес с участие на всички
заинтересовани страни
• Постигане на консенсус при вземане на
решения

Lessons learnt
• Transparent process with the participation of
all stakeholders
• Achievement of consensus in decision making

10 ГОДИНИ БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ...
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• Решенията трябва да бъдат: ясни и постижими, достъпни за широката общественост
• Включване на всички заинтересовани страни
в разработването на критерии за мониторинг на
изпълнението на плана
• Съгласуваност с други планове и програми
• Необходимост от уреждане на законовия
статут на процеса

• Decisions must be: clear and achievable, accessible for broad public
• Involvement of all stakeholders in the development of monitoring criteria on the implementation
of the plan
• Coordination with other plans and programmes
• Necessity of arranging the legal status of the
process

Обучения
• Цели:
− Да подкрепи структурите на НУГ чрез изграждане на капацитет на техните служители
− Да представи МФГП на всички заинтересовани страни в процеса на национално, регионално
и местно ниво
− Да подкрепи докторантите да свържат своите научни резултати с управленските решения чрез
обучение по лобиране
− Да подобри изпълнението на горските работници, за да допринесе за устойчиво стопанисване
на горите
• Целеви групи
− Държавна горска администрация
− Недържавни заинтересовани страни въвлечени в процеса на МФГП
− Горски работници и инструктори
− Докторанти
− Екип на БШПГ
• Обхват
− Многофункционално горско планиране
− Развитие на социални компетентности
− Професионално обучение на горски работници и инструктори
− Професионално обучение на докторанти
− Обучение по лобиране за докторанти
− Обучение на екипа на Оперативния център
на БШПГ
• Резултати
− Нараснал капацитет на персонала на НУГ
за изпълнение на реформите в горския сектор
− Включване на гражданското общество в
процеса на МФГП
− Увеличен брой на сертифицираните горски
работници с цел намаляване на броя на трудовите
злополуки и негативните въздействия върху горите
− По-добра връзка между тезите на докторантите с практиката и политическите промени
− Екипът на БШПГ продължително усъвършенства своите способности, за да предоставя
висококачествени услуги на бенефициентите

Trainings
• Objectives:
− To support NFB structures through capacity
building to their employees
− To introduce MFP to all stakeholders involved
in the process at a national, regional and local level
− To support PhD students to link their scientific results with managerial decisions through Advocacy Training
− To improve forest workers’ implementation
in order to contribute to sustainable forest management
• Target Groups
− State Forest Administration
− Non-state Forest Stakeholders involved in MFP
process
− Forest Workers and instructors
− PhD Students
− BSFP staff
• Scope
− Multifunctional Forest Planning
− Soft Skills Development
− Vocational Training of Forest Workers and
Instructors
− Vocational Training of PhD students
− Advocacy Training of PhD students
− Training of BSFP Operative Centre Staff
• Results
− Increased capacity of NFB staff for implementing reforms in the forestry sector
− Involvement of civil society in MFP process
− Increased number of certified forest workers
to reduce the number of labour accidents and adverse impacts on forests
− Better linkage between PhD thesis and real
practice and policy change
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Постижения на БШПГ/Achievements of BSFP

БШПГ е сертифицирана по международния
стандарт за качество ISO 9001:2000
BSFP is certified against the International Quality
Management Standard ISO 9001:2000

БШПГ е носител на наградата за иновации на Интеркооперацион за 2004 год.
BSFP is the winner of Innovation Price of Intercooperation for 2004

BULGARIAN-SWISS FORESTRY PROGRAMME /BSFP/
10 YEARS BULGARIAN-SWISS COLLABORATION IN FORESTRY
Vassil Stiptzov, Apostol Milev
С подкрепата на:
Supported by:
Национално управление по горите
National Forestry Board

Швейцарска агенция за развитие и
сътрудничество
Swiss Development and Cooperation
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РОЛЯ И МЯСТО НА ПМСГ В СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ НА
СТРАНАТА
Васил Стипцов, Иван Палигоров, Георги Костов
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Представен е кратък преглед на целите и приоритетите в стратегическото планиране на страната, като
инструмент на управлението и нормативното регламентиране на този процес. Направен е опит да се посочат
основните връзки между стратегическото планиране в страната, формулирането на политики за регионално
развитие и ролята и мястото на мултифункционалното горско планиране в този процес. Предвид посоченото в
други публикации разбиране, че Плановете за многофункционално стопанисване на горите (ПМСГ) са продукт
на гражданското общество, то намирането на точното им място в йерархията на общественото планиране е
важен управленски въпрос. Тъй като Планът се разработва с участие на широк кръг от заинтересовани страни и
пътищата и начините за разработването му са сходни с тези на разработването на общинските планове за
развитие, ПМСГ може да се разглежда като част (елемент, фрагмент и пр.) от Общинския план за развитие и да
подпомага за устойчивото развитие на горите на територията на общината. По такъв начин се реализира политика на демократизиране и децентрализиране на процеса на вземане на решения за стопанисването на горите и
горските територии.
Ключови думи: многофункционално стопанисване на горите, стратегическо планиране на страната
Key words: multifunctional forest management, country’s strategic planning

Въведение
В България в 11 общини се разработват Планове за многофункционално стопанисване на горите и след натрупания значителен напредък и опит
в това направление една от целите на това проучване е да посочим къде е мястото и ролята на
Многофункционалното горско планиране в общото
стратегическо планиране и формулиране на политики за регионално развитие на национално, регионално и местно ниво. Това е продиктувано и от
основните цели и приоритети на страната свързани с планирането за регионално развитие, който
процес протича особено интензивно през последните 2-3 години. Визията за развитие на страната
е, че Република България е страна кандидат-член
на ЕС трябва да бъде:- с динамично развиващи се
региони, постигащи висок икономически растеж; устройствено развитите; подобрено качество на живот и запазено и валоризирано природно и културно наследство. Главната стратегическа цел е постигане на балансирано устойчиво развитие на районите в Република България.
Основните цели се свързват с:
• Увеличаване на конкурентно способността
на районите за планиране чрез инвестиции във физически и човешки капитал, допринасящи за доближаване до средните равнища на развитите на регионите в ЕС
• Развитите на вътрешния потенциал на районите за планиране и намаляване на международните и вътрешно регионалните различия
• Развитите и повишаване атрактивността на
районите за планиране и качеството на живот в тях
чрез интегрирано териториално сътрудничество

Спираме се на тези национално значими неща за да посочим, че развитието на страната и съответно развитието на възприетите нива за стратегическо планиране за развитие (региони, области и
общини) не би протекло нормално, ако планирането на дейностите в горския сектор продължават да
стоя изолирано от общото стратегическо планиране за развитие и устройство на териториите на
страната. В самата визия за развитието на страната се изисква регионите за развитие да са динамично развиващи се, да имат устройствено развитие и подобрено качество на живот. Горската площ
на страната покрива около 35 %, което веднага показва че горския сектор в някой райони за развитие
се оказва особено значим за развитието на някой
общини и области и дори региони. Горските територии се нуждаят от устройствено развитие и те
могат и се оказват действително фактор за подобряване качеството на живот, погледнато от различни гледни точки-социална, икономическа, екологическа, а в последните десетина години от особено значение за устойчивото развитие на туризма,
балнеолечението, запазване на културно-историческото наследство и пр.
Многофункционалното горско планиране се
явява едно свързващо звено между стратегическото планиране за развитие и устройственото планиране. То, освен че дава възможност за демократизиране на процесите по вземане на решения за управлението и стопанисването на горите и горските
територии, е и една възможност за децентрализиране на процесите.
Цел, обект и метод на работа.
Целта на проучването е да се направи прег-
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лед на нормативната база, свързана със стратегическото планиране на страната на различните нива
и да се определи къде е мястото на Многофункционалното горско планиране в този процес.
Обект на изследване е нормативната уредба
на процеса на стратегическо планиране, както и
връзката на това планиране с планирането, свързано с горските територии и отразено в нормативната уредба за горите.
Методът на работа е анализ на стратегическото планиране за развитие на страната и намиране на съответствията и несъответствията с принципите, подхода, разработване, приемане и прилагането на различните стратегии и планове с Многофункционалното горска планиране.
Същност и резултати от проучването
1. Нормативно регламентиране на процеса на
стратегическо планиране и принципи за планиране.
Както бе посочено, планирането на дейностите в горите и тяхното изпълнение, е съществена
черта за развитието на дадения регион и тя има не
само икономически и социални измерения. За да
се достигне устойчиво развитие на регионите е необходимо разработването на редица документи
свързани с анализ на състоянието на съответния
регион, разработване на визия, стратегия, планове
за развитие и пр. За да бъде стратегическото планиране в България една унифицирана и работеща
система този процес премина през нормативно
регламентиране. Ще се спрем по-подробно на разработените и използване нормативни документи,
регламентиращи този процес защото те дават насоката и пътя за изработване на съответните
планове, програми и стратегии. Законът за Регионално развитие (2004) въвежда концепцията, че
стратегическото планиране е основен инструмент
за формиране и прилагане на регионалната политика и институционализира прилагането на регионалната политика на всички териториални нива.
За въвеждането на изискванията Закона за регионално развитие (ЗРР) бе разработена и приложена под законова нормативна база, която в същност
се оказа и продължава да се оказва гръбнака и мотора за развитието на регионалното планиране.
Без да се спираме подробно на ролята и мястото на тези нормативни документи за процеса на
стратегическо планиране ще посочим по-важните
от тях:- Методически указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие
(НСРР, 2003); Методически указания за разработване на Областни стратегии за развитие
(ОСР,.2004); Методически указания за разработване на Общински планове за развитие

(ОПР,.2004); Методически указания за разработване на Регионални планове за развитие
(РПР,.2005);Наредба за условията и реда за
приемане, финансиране и изпълнение на
стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие (2004); Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за
целенасочено въздействие. (2004); Наредба за
управлението, наблюдението, оценката и контрола
за ефективното изпълнение и информационното
осигуряване на регионалните планове за развитие
(2005); Правилник за организацията и дейността
на Регионалните съвети за развитие (2004); Правилник за организацията и дейността на Областните
съвети за развитие (2004).
От посочените документи ясно проличава, че
процесът е нов за българските условия, защото почти всички документи, регламентиращи и въвеждащи процеса по стратегически планиране са приети
и влезли в сила през периода 2003-2005 г.. От друга
страна се вижда развитието на процеса - от разработването на Националната стратегия за развитие
към Регионалните и областни стратегии и от разработване на Регионалните Планове за развитие
към Общинските планове за развитие. Друг, не помаловажен момент при разработването на тези документи е определянето с Наредба условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на
стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие т.е. тяхното финансово обезпечаване.
Нормативно са определени управлението, наблюдението, оценката и контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие и са приети нормативи определящи организацията и дейността на
Регионалните и Областните съвети за развитие.
Основните параметри на стратегическото планиране се дават със Закона за регионалното развитие (2004/2005), чрез който се уреждат обществените отношения, свързани с: - планирането; програмирането; управлението; ресурсното осигуряване; държавното подпомагане; наблюдението; контрола и оценката на регионалното развитие. Целите
на ЗРР са: -създаване на условия за балансирано и
устойчиво развитие на районите в Република България; създаване на предпоставки за намаляване
на междурегионални и вътрешнорегионални различия в икономическото развитие на страната; осигуряване на условия за растеж на заетостта и доходите на населението; развитие на трансгранично сътрудничество.
При стратегическото планиране се използват
термини и определения, които са от особена важност и следва предварително да ги посочим за да
имаме еднаквост в значенията при употребата им.

Роля и място на ПМСГ в стратегическото планиране на ...

“Регионалното развитие” е процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на административно-териториалните единици, обединени в райони за планиране на територията на Република
България.
“Регионална политика” е система от нормативно регламентирани документи и инструменти,
насочени към реализиране на целите на регионалното развитие в административно-териториалните
единици.
“Програмиране” е процес на организиране,
вземане на решения и финансиране, осъществено
на многогодишна основа с цел реализиране на стратегическите цели и приоритети.
“Регионален план за развитие” е средносрочен документ, съдържащ:- 1. анализ на социално икономическото състояние на район за планиране;
2. основните цели и приоритети за развитие; 3. необходимите действия и 4. индикативните финансови ресурси за постигането на тези цели.
“Национална оперативна програма за регионално развитие” е документ за реализиране на
целите и приоритетите на регионалното развитие
за цялата територия на страната чрез средносрочни мерки, които могат да бъдат финансирани от
различни източници в рамките на Националния план
за развитие.
“Национален план за развитие“ е програмен
документ, основан на анализ на цялостното развитие на страната и единна програма за интегрирано
развитие на социално - икономически приоритети
от национално значение, обезпечена с индикативен финансов план за тяхното изпълнение.
“Мярка” е съвкупност от дейности, обединени в програми и подпрограми, които се реализират,
за да бъдат постигнати определени приоритети в
развитието на група от области и общини.
Значението и съдържанието на тези стратегически документи и термини е свързано с Принципите при провеждане на държавната политика в областта на регионалното развитие:1. единен подход за планиране и програмиране;
2. концентрация на ресурсите за постигане на
целите на регионалното развитие;
3. партньорство, публичност и прозрачност на
всички нива при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и
оценката;
4. допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с други източници;
5. междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на плани-
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рането и програмирането, ресурсното осигуряване,
реализацията, наблюдението и оценката;
6. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на
международно, национално и регионално равнище.
Всички посочени по-горе принципи, свързани
със стратегическото планиране на страната могат
да бъдат основа за многофункционалното горско
планиране. Принципът на единният подход не означава непременно еднаквост или типизиране на
ПМСГ, а напротив - това означава еднакъв подход
при планиране на дейностите по разработване на
плановете и въвличане на гражданското общество
в процеса. Едно от постиженията на прилагането
на ПМСГ е именно поглед и въздействие върху управлението на ресурсите за постигане на целите
за развитието на региона и гората, което е в основата на принципът под № 2. Партньорството, публичността и прозрачността заложени в принцип №
3 на стратегическото планиране са основополагащи при многофункционалното горско планиране,
където чрез включване на всички заинтересовани и
засегнати страни в процеса на планиране се постига именно изпълването със съдържание на този
принцип. При многофункционалното горско планиране за обезпечаването на провеждането на дейностите се разчита именно на заложеното съдържание в принцип № 4:- търсене на допълнително финансиране от други източници, извън бюджета на
Националното управление по горите; съвместно
финансиране с други източници, както и цялостно
финансиране на проекти, програми, дейности, мероприятия и пр. Разработването на документа от
многофункционалното горско планиране, наречен
План за многофункционално стопанисване на горите (ПМСТ), дава именно условия за междуведомствената координация на дейността на компетентните органи в процеса на планирането и съгласуваност с другите структуроопределящи политики,
инструменти и действия на местно (общинско)
равнище. Съпоставянето на принципите при провеждане на държавната политика в областта на регионалното развитие с принципите на провеждане
на многофункционалното горско планиране
показват, МФГП е един съвременен, демократичен и децентрализиран подход за стратегическо планиране на дейностите в гори на територията на
общината.
2. Стратегическо планиране на регионалното развитие – нива и документи.
Стратегическото планиране за постигане целите на регионалното развитие се осъществява
чрез: Национална стратегия за регионално развитие и Областни стратегии за развитие.
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Националната стратегия за регионално развитие определя дългосрочните цели и приоритети на
регионалната политика на Република България и
съдържа 1. сравнителен социално-икономически
анализ на районите за планиране; 2. основните и
специфичните цели и приоритетите за развитие, които трябва да бъдат постигнати за определен период;
3. необходимите действия на компетентните органи за постигане целите на стратегията; 4. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на стратегията.
Националната стратегия за регионално развитие отчита предвижданията на Националния план
за развитие, който е един от основните документи
за развитието на страната.
Аналог на документа Национална стратегия
за развитие, но пренесена за развитието на горския сектор е Националната горска политика стратегия (вариант 2003) и подготвения вариант на
Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България 2006-2015 (вариант, 2006).
Принципът заложен в Национална горска политика
и стратегия в България (НГПС, 2003) е, че „Горите
се стопанисват с широка обществена подкрепа и
зачитане на интересите на заинтересованите страни“, а целта е „Устойчиво развитие посредством
многофункционално стопанисване на горите”. В
последния вариант на Стратегията за развитието
на горския сектор (2006) са записани нови конкретни текстове регламентиращи МФГП, което означава в същност и неговото институционализиране,
като нов за България вид горско планиране.
За да намерим реалното място на това планиране и най-вече на продукта от това планиране –
ПМСГ трябва да се слезе на по-ниското ниво и да
разгледаме бегло какво представлява областната
стратегия за развитие. Предварително трябва да
отбележим, че в нормативните документи за горите досега няма включен текст за разработване на
подобен вид документ. Дори нещо повече лесовъдската колегия не е предлагала да се разработва
документ, чрез който да се даде възможност на
една по-голяма територия, каквато е областта да
се правят прогнози, предвиждания, визии, планирания за развитие на горите, горските територии и на
горския сектор като цяло. Определено маже да се
каже, че с натрупания български опит по разработването на ПМСГ на общинско ниво е възможно и
дори наложително да се стартира, макар и експериментално, процес по разработване на областна
стратегия за развитието на горите. Голяма част, от
постигнатите с консенсус, предложения за развитието на горите на територията на общината имат
характер на стратегически решения, но могат да
се впишат в Областните стратегии за развитие, къ-

дето може да има специален раздел гори и горски
сектор.
Според ЗРР Областната стратегия за развитие определя целите и приоритетите за развитие
на областта, както и мерките за постигането им.
Тя се разработва в съответствие с Националната
стратегия за регионално развитие и съдържа: - 1.
анализ на икономическото и социалното състояние
на областта; 2. специфичните дългосрочни цели и
приоритети за развитие на областта и районите за
целенасочено въздействие; 3. организация и координация на дейността за постигане на целите; 4.
необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията; 5. схема за устройство.
Съдържанието на Областното стратегия за
развитие ни подсказва, че по същите параметри
следва да се разработи Областна стратегия за развитието на горите, където да има данни за горите и
анализ на тези данни данните по всички познати в
лесовъдството и лесоустройството методи, за да
може да се определят дългосрочните цели и
приоритети, специфични за съответната област.
3. Планиране и програмиране на регионалното
развитие.
Програмирането и ресурсното осигуряване на
регионалното развитие се извършва в рамките на
Националната оперативна програма за регионално
развитие. Тя се разработва съгласно прогнозни годишни лимити, определени по мерки, одобрени от
Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.
Националната оперативна програма за регионално развитие съдържа: - 1. синтезиран анализ
на проблемите в районите за планиране; 2. основни средносрочни програмни цели и приоритети за
икономическото и социалното сближаване в развитието на районите за планиране; 3. описание на
мерките за изпълнение на приоритетите, включително информация за проверка на съответствието
им със схемите за отпускане на държавни помощи и за извършване на наблюдение и оценка; 4.
система от показатели за измерване на очакваното въздействие от реализирането на програмата;
5. индикаторите за наблюдение и оценка на
изпълнението; 6. обобщен индикативен финансов
план с общия размер на средствата, необходими
за изпълнението й по мерки и източници на финансиране; 7. условията и реда за управление и изпълнение на програмата.
За районите за планиране се разработват
Регионални планове за развитие, в съответствие с
предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие, както и с приоритетите и специфичните цели, съдържащи се в областните стра-
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тегии за развитие, за съответния програмен период.
Регионалните планове за развитие съдържат: 1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на съответния район за планиране; 2. целите, приоритетите и
мерките за развитие; 3. районите за целенасочено
въздействие; 4. размера на необходимото ресурсно осигуряване, в т.ч. по видове помощи, както и
разпределението им по районите за целенасочено
въздействие; 5. предварителна оценка на плана за
очакваните резултати; 6. индикативна финансова
таблица - по източници на финансиране, мерки и
приоритети, обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана; 7. реда и начина за провеждането на консултациите за изпълнение на плана с
партньорите на регионално равнище
Сравнявайки съдържанието на Регионалните
планове за развитие и ПМСГ виждаме, че те имат
по-малко допирни точки, отколкото Общинските планове и многофункционалните планове.
Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.
Той се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. Общинс-

СТРАТЕГИЧСКО
ПЛАНИРАНЕ
НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ

Национална
стратегия

кият план за развитие съдържа: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2.
приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината; 3. описание на съвместни
дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на развитието на съседни общини; 4. индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и
проектите, в това число и по т. 3; 5. реда и начина
за осигуряване на информация и публичност на
плана.
Планът за многофункционално стопанисване
на горите съдържа данни за горите и анализ на данните с цел бъдещото развитие на горите на територията на общината; прави се приоритизиране на
функциите на горите; определят се цели и приоритети; използват се подходи довеждащи до публичност, прозрачност, информираност и пр.. Посочват
се евентуалните финансови източници за изпълнението на специални проекти и програми и т.н..
Всичко това показва, че ПМСГ се доближава до принципите за разработването на Общинския план за
развитие.
Схемата на стратегическото планиране на регионалното развитие е дадена на фиг. 1.

Планиране и
програмиране
на регионалното
развитие

Национален план за развитие

Национална
оперативна
програма
Областна
стратегия
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Регионални планове
за развитие
Общински план
за развитие
Програма за реализация
на Общинския план за
развитие

Фиг. 1. Схема на стратегическото планиране за регионално развитие и планиране и програмиране
на регионалното развитие на национално, регионални, областно и общинско ниво
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4. Формулиране на политики за регионално развитие и управление на регионалното развитие на
национално, регионално, областно и общинско ниво-органи, структури и документи.
Органите и структурите, имащи отношение
към процеса на формулиране на политика за регионално развитие на национално ниво
(съгласно ЗРР) са :- Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), дирекция
“Стратегическо планиране на регионалната политика” иНационалния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към
МРРБ. Документът, чрез който се осъществява процеса е Национална Стратегия за Регионално Развитие
Органите и структурите, имащи отношение
към процеса на формулиране на политика за регионално развитие на регионално ниво са: - МРРБ;
Регионален съвет за развитие; Дирекции за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (създадени през 2005
в структурата на областните администрации в центровете на районите за планиране); Областните управители (на областите в обхвата на съответния район за планиране). Документите, чрез които се осъществява процеса са Регионалните планове за развитие на 6-те района за планиране
Органите и структурите, имащи отношение
към процеса за формулиране на политика за регионално развитие на Областно ниво са: - Областният
управител на съответната област; Регионалният съвет за развитие (на съответния район за планиране,
в чийто обхват се намира съответната област) и
Областният съвет за развитие. Документите, чрез
които се осъществява процеса са 28-те Областни
Стратегии за Развитие
Органите и структурите, имащи отношение
към процеса на формулиране на политика за регионално развитие на Общинско ниво са: Кметът на
съответната община; Общинският съвет за развитие; Областният управител (на съответната област, в чийто обхват се намира общината) и Областния съвет за развитие (в чийто обхват се намира
общината). Документите, чрез които се осъществява процеса са 264 бр. Общински Планове за
Развитие и
264 бр. Програми за реализация
5. Представяне на основните цели и приоритети
в разработените стратегически планови документи
Важен момент при стратегическото планиране, който разбира се бе следвало да се използва
и спазва при планиранията в горите е, от една страна обвързаност и съподчиненост между стратегическите цели и приоритети на национално и облас-

тно ниво с приоритетите и мерките за действие тези от плановите документи и от друга обобщена
характеристика на формулираните цели и приоритети за развитие на отделните нива. Тези два момента от стратегическото планиране много често
се явяват като съществен недостатък при провежданията на планиранията в горите именно поради
липса на разработена и въведена система за единно планиране на всичките нива. Причина за това са
и останалите от почти век, не променящи се и не
развиващи се, в съответствие с изискванията на
основополагащи закони за устройство на териториите и стратегическото планиране, структурни звена и поделения на горския отрасъл. Затова може
би само в горския сектор може да се срещнат
Регионални управления на горите (РУГ) не съобразени с новото деление на страната на Региони за
развитие. За пример ще посочим, че страната е
разделена на 6 големи региона за стратегически
планиране и развитие, а Регионалните управления
по горите са 16 на брой. България е разделена на
28 области, но представянето на горския сектор н
областните служби “Земеделие и гори” и символично- с по 1 лесовъд, а в доста от тези служби
тези бройки са закрити. При управлението на горите се получават и други парадокси, като едно държавно лесничейство (ДЛ) или Държавна дивечовъдна станция (ДДС) да бъде на територията на няколко общини или една община да бъде с по 2, 3, 4 че
дори и 5 ДЛ и ДДС. Всичко това ни подсказва, че
това води до известни затруднения при планиранията и отчитанията и че няма да бъде далече времето когато ще се наложи действително да се приведат структурите на НУГ в съответствие с изискванията на другите закони на страната.
Всичко това се налага за да се спазват посочените в началото принципи на планиране:- ефективност и координация на интервенциите и
инструментите; концентрация на ресурсите; ограничаване на броя на приоритетите; съгласуваност
с политиките за хармонично, балансирано и устойчиво развитие, високо ниво на заетост, опазване и подобряване на околната среда, равни
възможности; допълняемост и партньорство и пр.
Освен това ще се наложи да се разработва и
спазва и Рамката на планиране, като това ще важи
и за горския сектор, а именно:- развитие на плана
от основната концепция до ползите за крайния
бенефициент; планиране на интегрирано развитие
– хоризонтално (по сектори) и вертикално (по нива);
устойчиви цели и приоритети; система от индикатори за наблюдение и оценка и Ex ante оценка/качество на планиране
Документи по ЗРР свързани със Стратегическо планиране са, както се посочи вече - Национална
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стратегия за регионално развитие и Областни стратегии за развитие, а за Планиране и програмиране:
Национална оперативна програма за регионално
развитие; Регионални планове за развитие (NUTS
2) и Общински планове за развитие (LAU 1)
Новият момент при стратегическото планиране, е че Областните стратегии за развитие се
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явяват връзка между регионалното и пространственото планиране. При Многофункционалното горско планиране не са разработвани Областни стратегии за развитие на горите, което може би е
пропуск, а защо не и ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО!!!!!
Схемата на управление на регионалното развитие
е дадена на фиг. 2.

Управление
на регионалното развитие
МРРБ
Министър
Регионални съвети
за развитие
Областен управител
(ротационен принцип
Областни съвети
за развитие
ПредседателОбластен управител
Общински съвет
Кмет на общината

Национално ниво

Дирекции
за
техническо
съдействие,
координация
и управление
на
регионални
програми и
планове

Райони за
планиране

Област

Община

Фиг. 2. Схема на управление на регионалното развитие
6. Нормативна основа за разработване на общинските планове за развитие и връзка с ПМСГ.
Общинският план за развитие определя целите и приоритети за развитието на общината и финансовите ресурси необходими за неговата
реализация. Той се разработва в съответствие с областната стратегия за развитите и се приема се от
общинския съвет по предложение на кмета на
общината. ПМСГ също определя цели и приоритети за развитието на горите на територията на
общината, но както споменахме вече той се разработва в съответствие с възприети норми и методи възприети от горскостопанската наука и практика. ПМСГ се разработва с участието на заинтересованите страни, което дава основание да се счита че той е един демократично разработен документ позволяващ децентрализация на процеса на
вземане на решения, но въпреки това той трябва
нормативно да се институционализира и да се впише в нормите и изискванията на цялостното планиране на страната.
За да стане това реалност, освен да се опише
ролята и значението на ПМСГ за развитието на го-

рите и горските територии, трябва да намерим мястото му в стратегическото планиране и нормативно да се уредят механизмите за разработването и
прилагането му.
За тази цел следва да разгледаме сега съществуващото положение при разработване и приемане на Общинските планове за развитие и по
точно правомощията на органите, имащи отношение към този процес.
Правомощия на общинския съвет:
Общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за
части от нея при условията и по реда на Закона за
устройство на територията. Изработването на общите устройствени планове се възлага въз основа
на решение на общинския съвет. Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на общината. Общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и планове за
развитие на общината. Определя изисквания за
дейността на физическите и юридическите лица на
територията на общината, които произтичат от
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екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.
Общинският съвет: обсъжда и приема Общинския план за развитие и Програмата за реализацията му; одобрява докладите за изпълнението
на Програмата за реализация на Общинския план
за развитие по предложение на кмета на общината
От така описаните по ЗРР пълномощия на
Общинския съвет ясно се вижда, че досега възприетата схема за разработване и приемане на ПМСГ
не противоречи на закона. Това че не са нормативно регламентирани ПМСГ не дава възможност да
се доразвие схемата по тяхното утвърждаване и
прилагане от страна на горската администрация.
На този въпрос и други въпроси свързани с МФГП
няма да се спираме, тъй като той е бил обект на
дискусии на регионално, национално и международни ниво и през последните 4-5 години са публикувани доста материали по тези въпроси (Костов,
Г., В. Стипцов,2000; Иванов А., В. Стипцов,2002,
Богданов К., В. Стипцов 2002, 2003, 2004, 2005,
Стипцов, В. Кр. Дюрр, 2003, Димитрова, С., Ц.,
Василева, Л., Бечев, Ц., Димитрова, В., Стипцов,
Г., Костов, 2004, Стипцов, В., 2004, 2005; Костов,
Г. Стипцов, В., Палигоров, И., Дюрр К., 2005;
Kostov, G., I., Paligorov,; V.,Stiptzov S., Tododrov,
2005; Stiptzov V., A. Ivanov, 2001; Stiptzov, V.,
Christoph Duerr, G., Kostov, I., Paligorov, 2005;
Stiptzov, V. Chistoph Durr , 2002, 2005; Stiptzov,
V., Christoph Durr, Kostov, G., I., Paligorov, S.,
Tododrov, 2005; Kostov, G., I., Paligorov, V.,Stiptzov
S., Tododrov, 2005 и др.)
Правомощия на кмета на общината
Кметът на общината в рамките на предоставената му компетентност осъществява дейности по
устройство на територията на съответната община.
Кметът на общината (района) назначава общински
(районен) експертен съвет по устройство на
територията. Кметът възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или за части
от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им. Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината,
съответно на населеното място или селищното
образование, и прави предложения за евентуално
изменение на плана, ако такова се налага.
Видно е, че Кметът на дадената община има
дадени правомощия по ЗРР, които му дават възможност да осъществява дейности близки и дори

покриващи се с тези извършване при многофункционалното горско планиране. Това му дава възможност да предлага на Общинския съвет за обсъждане и утвърждаване на план за развитие на
горите на територията на общината. Опитът по разработване и одобряване на ПМСГ в общинските съвети до сега показва, че гражданското общество
приема благосклонно разработването на подобни
планове, но в същото време е твърде скептично и
недоверчиво към предложения от общ характер и
доста зле настроено към дейности свързани с прекомерно ползване, нерегламентирани и незаконни
сечи, повреди, каламитети, пожари и др.
Затова и се казва, че Планирането на общинското развитие има дългосрочен стратегическо
характер, поради което визията и мисията са ясни
и изцяло съответстват на природните дадености,
социалните, икономическите и политическите условия в общината и тази визия, споделяна от цялото управление, очертава параметрите на общинската стратегия.
7. Общи допирни точки между Общинските планове за развитие (ОПР) и ПМСГ?
С въведените процедури при разработването
на Общинските планове за развитие населението
има възможност да участва активно в процеса на
планиране чрез механизми като:- оценка на
потребностите; публични обсъждания; периодични
изследвания /проучвания на общественото мнение;
общи събрания; консултативни граждански съвети;
срещи с отделни граждани; съвместни комисии и
др. При многофункционалното горско планиране е
разработена процедура за участие на всички заинтересовани страни при провеждането на 5-6 и повече срещи на Работната група. Тази процедура е
описана, използвана и дава достатъчно добри резултати за постигане на консенсус между
заинтересовани, засегнати страни и управляващите и стопанисващи горските ресурси държавни и
общински юридически и частни лица (Костов, Г., И.
Палигоров, К.,Богданов, Е., Кичуков, 2003, Костов,
Г., И. Палигоров, В. Стипцов, И. Мяшков, 2005).
При разработването на Общинските планове
за развитие специално внимание се обръща за привличане на групи в неравностойно положение –
инвалиди, безработни, самотни майки, малцинстевни групи роми, бедни, консултациите с местните
неправителствени организации, бизнеса и по-високите нива на управление са неразделна част от процеса на планиране. При организирането на работните срещи на Работната група също се вземат
мерки да се поканят неправителствени организации от общината. Трудностите произтичат от факта,
че много от национално представените НПО много
често нямат общински структури и на тяхно място
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участват представители от областните структури
или от национално ниво. Това не е добра практика
защото представителите на тези НПО не са запознати с проблемите и перспективите за развитие на
региона и най-често защитават техни виждания и
позиции, а не тези на живеещите на територията
на общината. Трудно се привличат за участие и
представители на малцинствените групи поради леша комуникация и неорганизираност на структурите на представляващите ги неправителствени
организации. Въпреки това в определени райони,
където този проблем съществува има положителни резултати от тази съвместна дейност.
Необходимостта от стратегическите планове
идва от това, че те се явяват основа за определяне
на годишните приоритети и работни програми и служат като оперативни и бюджетни инструменти при
периодичния преглед на дългосрочните цели на
общината. В общинския план за развитие са заложени гъвкави източници на финансиране. Всичко
това показва, че развитието на ПМСГ следва да бъде много близко и дори неразривна част на ОПР за
да може да влезе в предвижданията на общината
за финансово обезпечаване и търсене на допълнителни източници за финансиране и съфинансиране.
Ако сравним политиките за стратегическо управление и място на МФГП, че установим че в много
отношения ПМСГ не излиза извън рамките на това
стратегическо планиране. Така например стратегическото планиране има отношение към
“Управление на собствеността”, а ПМСГ също се
разработва на базата на видовете собственост в
горите. Провеждането на мероприятията в горите
също опира до собственици и собственост. ПМСГ
има отношение и по другите аспекти на стратегическото планиране –“Управление на раздържавяването и отчуждаването”; “Управление на търговската и стопанска дейност”; “Управление на икономическото развитие”; “Управление на партньорството с бизнеса” и т.н.
За да доизясним напълно връзката и близостта на ОПР и ПМСГ е необходимо да се спрем съвсем накратко на същността на общинските планове за развитие и ПМСГ.
Общинския план за развитите е: средно срочен / 7-годишен/ планов документ, определящ целите и приоритетите за интегрално развитие на
общината. ПМСГ е: средно срочен /15-20 – годишен / планов документ, определящ целите и приоритетите за интегрално развитие на горите и горските територии в интерес на собствениците на гори и на цялото общество.
ОПР е документ за ефективно управление на
общината и определя необходимите финансови ресурси за осъществяване на развитието в средно
срочен план. ПМСГ е документ за устойчиво и при-
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родосъобразно управление, стопанисване и ползване на горите и горските територии, който определя в средно срочен план необходимите дейности,
които следва да се проведат в горите и необходимите финансови, човешки и други ресурси за изпълнението им.
8. Принципи при формулиране на целите на ОПР,
подпомагането на местното самоуправление,
процеса на нормативно уреждане на процесите
и връзка с МФГП.
Най-общо принципите при формулиране на целите на общинските планове за развитие могат да
се определят като: - Конкретни; Реалистични, измерими и определени във времето; Съгласувани
със стратегическите цели и приоритети на НСРР,
ОСР (разбирай съгласуваност с Националната стратегия за развитие на горския сектор при ПМСГ);
Отчитащи специфичните характеристики и вътрешния потенциал на общината за развитие; Обвързани
с анализа на силните и слаби страни, възможностите и заплахите. С една дума може да се каже, че
тези принципи по нищо не противоречат на МФГП.
Самия процес на планирането е една съвместна
отговорност и всички заинтересовани и засегнати
страни трябва да изработят съвместните планове
за развитието на общината и за развитието на горите и горските територии. Тези планове трябва да
се допълват и да са във взаимна обвързаност по
отношение на цели, политики, реализация и
финансиране.
Това може да се илюстрира с по-долу поместената фигура, която красноречиво ни показва, че
ако ще влизаме в Европейския съюз всички трябва
“да се хванем на хорото” и съвместно да изработим планови за развитие, които след това да изпълняваме.
В това отношение разработването на ПМСГ
се подпомага от възприети и използвани в местното самоуправление принципи, подходи, системи и
най-вече процедури. Процедурите по разработване,
приемане и изпълнение на различните документи
на различните нива на управление, в съответствие
с изискванията на ЗУТ и ЗРР са описани в нашата
лесовъдска литература и затова няма да се спираме на тях. (Стипцов, В., 2004; Костов, Г., И. Палигоров, В.Стипцов, И. Мяшков, 2005).
Ще се спрем само на някой постановки, свързани с местното самоуправление, които в същност
подпомагат прилагането на МФГП.
Подпомагането на самостоятелното местно
самоуправление е свързано с:
• разширяване на възможността за генериране на и разпореждане със собствени ресурси от
страна на местните власти
• повишаване на капацитета и компетент-
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ността на местните власти за управление и развитие чрез партньорство с частния сектор
• създаване на умения за привличане и ефективно използване на средства за подкрепа на местното икономическо развитие от национални и международни източници
• съгласуване и взаимно допълване на развитието на населените места в рамките на по-големи регионални структури чрез между общинско
коопериране и плановете за регионално развитие
• облекчаване на условията за кредитиране
на малки и средни предприятия и по-специално насърчаване на институциите за микрокредитиране.
Чрез въвеждането на стратегическото планиране на развитие на регионите стремежът е към
насърчаване на публично-частното партньорство в
икономическото развитие, чрез премахване на съществуващи законодателни пречки и даване на приоритет на публичните инвестиции на проекти със
смесено финансиране
Всичко това, както се подразбира може само
да подпомага МФГП и планиращите в горския отрасъл трябва да използват тези възможности на
местното самоуправление за развитие на горския
сектор.
Разбира се този процес не протича бързо и
безболезнено, а е свързан с разработването на цялата нормативна уредба на този процес. Нормотворческия процес за регламентиране на МФГП и

на ПМСГ за съжаление е в самото начало.
Разработването на текстове за да бъдат включени
в Закона за горите, ППЗГ и Наредба за
разработване, приемане и прилагане на ПМСГ е
започнало преди 4-5 години, но засега са само във
вид на предложения, които са изпратени до НУГ и
публикувани (Стипцов, В., 2004; Костов, Г., И.
Палигоров, В. Стипцов, И. Мяшков, 2005). В областта на регионалното развитие и най-вече за развитието на общините вече има изградена и действаща система, с която МФГП следва да се
съобрази, да използва и да доразвие.
Налице е политика или/и стандартна оперативна процедура, която насочва процеса на местното нормотворчество, и включва:
1. Нормативните актове – наредби и правилници - са съобразени с политиките за развитие на
общината и отразяват местните специфики.
2. Разработването на местни нормативни актове е съобразено с изискванията на националното законодателство и своевременно отразява промените, налагани от него. Общинските съветници
и служителите в общинската администрация трябва да познават добре и успешно прилагат нормативните документи на национално и местно ниво.
3. Разработването на местни нормативни актове с обществено значение е добре да включва
период за публични обсъждания с местната общност.
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4. Новоприетите нормативни актове на общинския съвет, както и промените в съществуващи
такива, се довеждат до знанието на населението
чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез
Интернет.
5. Общината използва консултативни разработки и добри практики за подпомагане на нормотворческия процес.
6. Съществува добра координация с областната управа и областния управител.
Приети са и се изпълняват (и се осъвременяват при нужда) административни процедури, които
на ново “община” също могат да бъдат полезни
при МФГП. В общината съществуват открити вертикални и хоризонтални вътрешни комуникации.
Общината е приела политика за поддържане на открити комуникации и периодично прави преглед на
комуникационния поток от информация за осигуряване на добра комуникация чрез формални и неформални канали. Общината използва интегрирана компютърна система (мрежа) за вътрешни комуникации. Има електронна поща. Интернет се използва за проучване на добри практики и информация, свързана с общинските цели и целите и проектите на общината. Общината има собствен мениджър по информационните технологии (или външен специалист на договор). Функционира постоянна система за наблюдение и контрол и анализите се предоставят и използват в процеса на взимане на решения
Всичко това показва, че може би напълно правилно е направен избора в България ПМСГ да се
прави на ниво община. Освен това общината е наймалката структурна единица на регионално планиране и развитие, която има отношение с устройство на територията, което пък е базата за провеждане на МФГП. Общината приема програми и планове за устройство на територията и поддържа архиви за одобрени устройствени планове и измененията им и за издадените строителни, и регистри за
решенията за изработване на подробен устройствен план и изменения към него, за издадени разрешения за строеж и за въведени в експлоатация
строежи. Общината има звено с капацитет за извършване на функциите и дейностите по устройство на територията. Разработеният подробен устройствен план, както и изменения към него, се съобщават и обсъждат със заинтересованите страни.
Общинския план за развитие е всъщност един
дългосрочен план за капитални вложения. Общинският съвет е приел програма за дългосрочни капитални инвестиции, основана на общинския план за
развитие. Инвестиционните потребности и финансовите ресурси са балансирани. Прави се оценка
на кредитоспособността на общината. Разработват
се обосновани предложения за външно финанси-
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ране. Процесът на планиране на капитални инвестиции е познат на населението. Правят се публични доклади за алтернативни източници за финансиране. Прави се годишна оценка на социалното и
икономическото въздействие на инвестиционната
програма. Местната общност, вкл.местни обществени и бизнес асоциации, НПО, кметства, се включват в разработване на инвестиционната програма
и определянето на приоритетите й. Годишно се отчита изпълнението на инвестиционната програма.
Сравнително по-лесно би се разработвал
ПМСГ на общинско ниво, ако се използват предоставяните общински услуги. Населението има лесен достъп до подробна информация за общинските услуги. Механизмите за разпространение на информация за услугите включват местни медии,
електронен прес-център, горещ телефон, уеб
страница, Интернет форум, бюлетин и брошури,
център за информация и обслужване на гражданите. Общината има служител, който отговаря за
непрекъснато своевременно осъвременяване на
информацията. Общината прилага механизми за
обратна връзка и мненията и препоръките на ползвателите на услугите се използват за подобряване
на качеството им. Общината има изградена и добре функционираща система за управление на заявките за услуги с пътни карти на всяка заявка.
Гражданите имат улеснен и бърз достъп до административни и технически услуги чрез център за
информация и обслужване, фронт офис, ел.поща,
Интернет. Общината е приела ясна система за управление на жалбите. Системата е в състояние да
проследява всяка жалба от подаването й до нейното решаване, като са определени и отговорните служители за решенията по жалбите. Общината прави
периодичен обобщен анализ на жалбите и тяхното
решаване и информира населението за резултатите от анализа.
Всички тези въведени механизми на общинско ниво водят до демократизиране на процесите и
до създаване на благоприятни условия за разработване на ПМСГ за горските територии на общината.
Насърчаването на икономическото развитие в
общината също е една предпоставка за улесняване на разработването на ПМСГ. В тази насока общината е приела програма за запазване и развитие на съществуващия бизнес в общината в съответствие със стратегията за икономическо развитие на основата на сериозно маркетингово проучване. Общината е приела програма за привличане
на инвестиции и маркетинг. Общината е създала
звено за местно икономическо развитие. Общинските служители по местно икономическо развитие
познават маркетинговите и финансовите инструменти и ги използват активно за привличане на
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инвестиции. Конкретните общински дейности за икономическо развитие се осъществяват съгласно приетите програми и общинската стратегия за развитие. Резултатите от дейностите се измерват периодично и се прави анализ на ползите
Създаването на условия на благоприятен климат и задължителни изисквания за разработването
на общинските планове за развитие е една пред-

поставка за по-лесното институционализиране на
многофункционалното планиране в горите. Затова
и мястото на ПМСГ е най-добре да бъде част от
Общинския план за развитие. Така ще се използват създадените механизми, процедури и възможности на общинската и горска администрация за
взаимодействие.

Схема на връзките на регионалните планове за
развитие в системата на планиране

Национален план за развитие
Национална
стратегия
за развитие

Национална
оперативна програма
за развитие
Регионални
планове
за развитие

Областна
стратегия
Общински
планове
и програми

9. Какво поражда необходимостта от въвеждането на МФГП в България
Въвеждането на Многофункционалното горско планиране се налага от стремежа на държавата
да въвлече гражданското общество в процеса на
вземане на решения за управлението и стопанисването на горите на територията на дадената община, с което да се децентрализират и демократизират тези процеси. Многофункционалното горско
стопанство е една форма за плавен преход от централизираното държавно планиране към пазарна
икономика и демокрация в горския сектор. През последните 10-15 години се наблюдават редица негативни тенденции, които тревожат обществото и то
основателно иска да се включи в процеса и да знае
предварително намеренията за стопанисването на
горите. Увеличени са площите от повреди по горите (пожари, незаконни сечи, каламитети и съхнене
и пр.)
Появиха се недържавни собственици на гори
и частни предприятия, за провеждане на дейностите в горите, като нови действащи лица в горското
стопанство. В същото време няма все още норма-

ПМСГ
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тивен регламент- Законът за горите от 1997 година не включва МФГП. Има вече текстове в новия
вариант на Националната стратегия за устойчиво
развитие на горския сектор в България (2006-2015),
както и в предложенията за ЗИДЗГ, но това все още
не е регламентация на процеса.
Продължава и все по-остро се чувства нараснала нужда от:
• Въвличане на гражданското общество за
постигане на консенсус при вземането на управленски решение при стопанисването на горите.
• Включване на прозрачни за обществеността механизми за контрол.
• Необходимост от децентрализиране на вземането на решения свързани със стопанисването
и ползването на горите.
• Спазване на законовите и екологическите
норми и изисквания, свързани с природосъобразното и многофункционално стопанисване на горите и запазване на биологичното разнообразие.
• Демократизиране на процеса на вземане
на решения.
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Заключение
Многофункционалното горско планиране е
един нов вид планиране за горския отрасъл. Това
планиране дава възможност на гражданското общество на местно (общинско) ниво да участва в
процеса на вземане на решения за управлението и
стопанисването на горите на територията на
общината. Всичко това води до демократизиране и
децентрализиране на процесите на вземане на управленски решения за стопанисването на горите
на територията на дадена община за един по-продължителен период от време. Разработването на
планове за многофункционално стопанисване на
горите в България започна през 1998 г. и вече има
своята история. Сега в 11 общини протича процес
на разработване на такива планове.
В България през последните 2-3 години усилено започна процеса на стратегическо планиране,
като страната е разделена на 6 големи региона за
планиране и развитие, 28 области и 264 общини.
Нормативно това е регламентирано със Закона за
регионалното развитие (2004, 2005), където е въведена концепцията, че стратегическото планиране е основен инструмент за формулиране и прилагане на регионалната политика, както и институционализиране прилагането на регионалната политика на всички териториални звена. Разработени
са нормативните документи (наредби, правилници
,методически указания и пр.) необходими за протичането на този процес и вече са разработени или
са в процес на завършване документите от това
планиране –национална и областни стратегии, регионални и общински планове за развитие, програ-

мите за действие и т.н. В същото това време в горския сектор протича лесоустройствено планиране,
което е регламентирано само в Закона за торите
(1997,2003), но не е свързано с процесите за регионално развитие. Въпреки че в 11 общини се провежда експериментално разработването на ПМСГ,
това също не е институционализирано законово.
Налагащият се извод е, че планирането на
дейностите в горите трябва да се институционализира и особено що се касае до МФГП.
Вторият извод е, че планирането на дейностите в горите (лесоустройствено, многофункционално и пр.) трябва да се съобрази с изискванията на
стратегическото планиране на страната, заложено
в Закона за регионалното развитие, както и с териториалното устройство на страната, като изискване на Закона за устройство на териториите. Това
води до необходимост от провеждане на Национална среща по проблемите на устройството, планирането и проектирането на дейностите в горите
и горските територии в България.
Третия извод е, че ПМСГ е документ със териториално-устройствено и стратегическо значение
за общината. Ако се съобразим с казаното за
Общинските планове за развитие и областните стратегии за развитие то ПМСГ има връзка с тези два
документа за стратегическо планиране и развитие
на страната. ПМСГ се разработва за територията
на общината и с участието на заинтересованите
страни от развитието на горите и горските територии в общината т.е. с почти всички участници в разработването на Общинския план за развитие. Това
дава основание да се счита, че ПМСГ може да се
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разработва паралелно или дори след ОПР, като той
бъде част от този план за общината. Дори нещо
повече в някои общини са склонни в ОПР да се запише текст, че за развитието на горите на територията на общината се разработва самостоятелен
ПМСГ, който е част от ОПР. Дори част от визиите
за развитието на горите в общините на територията на дадена област могат да бъдат обект на
Областната стратегия за развитие. Може дори и
да се експериментира разработване на Областна
стратегия за развитие на горите и това да бъде също модел за разработване на Областни стратегии.
За да стане това от страна на държавата следва да се поеме отговорността да се разработят и
приемат от съответните органи законовите и подзаконови нормативни документи. Тези текстове са
разработени и дискутирани на различни нива-регионални срещи и обучения, национални срещи, както и на международни форуми (България,
Германия, Испания). За опита от МФГП в България
са публикувани доста материали в нашия и чуждестранен печат.
В заключение можа да се каже, че е постигнат обществен конеснус за включване на МФГП
като регулярна форма за включване на гражданското общество, но следва процеса да продължи по
институционализирането му.
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ROLE AND PLACE OF MFMP IN COUNTRY’S STRATEGIC PLANNING
Vassil Stiptzov, Ivan Paligorov, Georgi Kostov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Review is made on the objectives and priorities in country’s strategic planning as a tool of the management and
normative regulation of the process. There is an attempt to show the basic linkages between strategic planning of the
country, formulating policies for regional development and the role and place of multifunctional forest planning in this
process. Considering what is stated in other publications that Multifunctional Forest Management Plans (MFMP) are a
product of civil society, finding their exact place in the hierarchy of public planning is an important managerial issue.
Because the Plan is being developed with broad public involvement and the ways and means for its development are
similar to those of the municipality development plans, MFMP can be considered a part (element, fragment, etc.) of the
Municipality Development Plan and to support sustainable development of forests on the territory of the municipality.
Thus, a policy of democratization and decentralization of decision making process, concerning management of forest
and forested areas is realized.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

МНОГОФУНКЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ КАТО
НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
Кирил Богданов, Лесотехнически университет – София
Васил Стипцов, Лесотехнически университет – София, БШПГ, София
В доклада се представят част от резултатите от проведено комплексно регионално проучване на територията на община Тетевен. Поради високата лесистост на региона ресурсния потенциал на горите се отразява
съществено върху икономиката, екологията и социалния статус на населението. Горите се разглеждат като
важен елемент от развитието на общинската териториална единица във всичките й направления на материалната
и нематериална сфера.
Едновременно със значението на горите като суровинен ресурс за горската промишленост е определена и
тяхната роля за развитие на туризма, водно-енергийното стопанство, природозащитата и опазване на почвите,
водите и биологичното разнообразие. Доказва се пряката и косвена роля на горските ресурси за цялостното
функциониране на общинската система и се показва значението на горите за бъдещото устойчиво развитие на
общината.
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1. Производствени (дървесни и недървесни) функции на горите
Дървопроизводствена функиця на горите.
Горският фонд е основен компонент на ресурсната база на общината. Неговото правилно управление е свързано с разкриване на всички възможности за комплексно използване на ресурсите на
горите. Всички гори на територията на общината,
независимо от тяхното функционално предназначение продуцират дървесина, която се явява като
суровинен източник на дървообработващата
промишленост.
Дървесния ресурс на общината в натурално
изражение възлиза на 7,9 млн. м3, а неговия паричен израз е 247,2 млн. лв. Това е един огромен
капитал, който при правилно управление може ежегодно да увеличава стойността си, и същевременно да бъде сигурна база за устойчиво развитие на
региона.
Общият годишен прираст на дървесина се определя на 123218 м3, а годишния обем на ползването е 87,7 % от този прираст. По принцип устойчивото горско стопанство може да се гарантира при
условие, че годишното ползване от горите не надвишава годишния им обемен прираст. По тези
данни, като условие за устойчиво развитие то е
спазено, като същевременно има възможност обема на дърводобива да се увеличи в рамките на годишния прираст на горите. Тази възможност зависи от възрастовата структура на горите и по тази
причина не винаги може да бъде реализирана.
Разчетите за средногодишния добив в размер на
108128 м3 са съобразени с таксационната харак-

теристика на горите в лесничейството и тази норма на ползване отговаря на лесоустройствения
принцип за устойчив добив.
Действителният обем на добива от всички гори на територията е 51109 м3 средногодишно за
периода 2002-2004 г., т.е. значително под реалните възможности на гората. Годишният обем на
дърводобива зависи от много фактори, но тази конкретна норма за региона през последните няколко
години се отразява в посока на увеличаване на дървесните запаси.
Средногодишната стойност на добитата дървесина изчислена по базисни цени на НУГ е 1,7
млн. лв., което означава, че по отношение на лежащата маса (44854 м3) цената на един кубически метър обезличена дървесина е 38,50 лв.
Реалната средна стойност на добитата дървесина от горите на територията на общината от
последните три години възлиза на 1013620 лв., а
средната цена на един кубически метър дървесина се определя на 22,60 лв.
Разликата между средната базисна цена
(38,50 лв.) и реалната цена на един кубически метър обезличена дървесина (22,60 лв./м3) се дължи
на много причини, но с най-голяма тежест е факта,
че обема на едрата строителна дървесина при добива е значително по-малък в сравнение с проектния дял на тази дървесина.
Обемът на едрата строителна дървесина спрямо общия добив е 22,8 %, а делът на паричната й
стойност е 44,7 %. Делът на дървата е 55,9 % от
общия обем на дърводобива и 47,7 % от общата
стойност на средно годишния добив.
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Представените данни свързани с количеството на добитата дървесина и нейната стойност
показват, че те са под действителните възможности на горите. В този смисъл, на основата на едни
обстоен анализ на дърводобивното ползване в горите на региона, могат да се разкрият допълнителни резерви за повишаване на приходите от дървесния ресурс.
На един жител на община Тетевен се пада
средно 1,78 ха залесена горска площ, което
показва, че горите имат съществена роля в обществено-икономическия живот на населението в този
регион на страната ни.
Общинските гори заемат най-голям дял
(46,4 %) от горската територия. Предстои разработване на “програма за стопанисване и управление на общинските гори”, както и на проект за участие в конкурс по мярка 06 САПАРД.
За ефективно използване на горско-ресурсния
потенциал са предприети и други активни мерки,
свързани с увеличаване на залесената площ, разработване на проекти за пътища в затворените
басейни, за опазване и защита на горите.
Населението в общината е традиционно свързано с дървопроизводството, дърводобива, дървообработването и мебелната промишленост. Това
са основни дейности, които ще определят облика
на общината и при нейното бъдещо развитие.
Голямо е значението на горите като сектор, предлагащ трудова заетост на местното население. За
частните горовладелци и общината горите са източник на постоянни приходи.
В посочените по-рано дърводобивни и дървообработващи фирми броят на заетите лица е около 1100 души, което представлява близо 10 % от
трудоспособното население.
Благодарение на добре развитата горска индустрия в региона 85 % от общото количество на
добитата дървесина се преработва от местните дървообработващи фирми.
Един критичен поглед към състоянието на горите би показал разлика между действителната им
производителност и потенциалната им производителност, която е свързана с видовия състав на горите, разпределението им по произход, възраст и
пълнота. Без да навлизаме с подробности в тази
посока, ще отбележим, че при едно рационално горско стопанство съществуват възможности за увеличение на дървесния запас на единица залесена
горска площ. Понастоящем този запас за горите с
основно дървопроизводителни и средообразуващи
функции е 143,8 м3/ха. Тези гори заемат 64,6 %
от площта и 56,1 % от дървесния запас спрямо
всички горски територии.
Развитието на горите в положителна посока
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ще допринесе редица ползи спрямо цялостното развитие на региона. За тази цел е необходимо да се
увеличат финансовите средства за провеждане на
горскостопаските мероприятия насочени към ефективното стопанисване на горския фонд. Много полезно ще бъде, ако законово се регламентира определен процент от приходите в конкретна горскостопанска единица да се използват за възпроизводство и други мероприятия пряко свързани с подобряване на дървопроизводствения процес в
горите. Подобен подход е в съответствие с целите
за устойчиво развитие на регионите.
Други производствени функции. Възможност
за увеличаване на приходите от горите е свързана
с ефективното стопанисване и ползване на недървесните горски ресурси. На този етап силно е подценена дейността свързана с недървесните ресурси от растителен произход. Минимално възможните годишни приходи от тези ресурси се определят на 215000 лв. Това означава, че от един хектар горска площ се получава 4,50 лв., а от един
декар годишно по четиридесет и пет стотинки.
Средногодишният приход от държавни такси
за “странични ползвания” общо за територията възлиза на 8216 лв. изчислен като средногодишна
стойност за периода 2002-2004 г. Това е един
приход, който е незначителен в сравнение с потенциала на горите.
Много нови решения са необходими за пълноценно използване на ресурсите от диворастящи
плодове, билки и гъби. Те са свързани и със законовата основа в това отношение. Същевременно,
добре се знае, че на базата на рационално стопанисване и ползване на недървесните горски ресурси може успоредно с повишаване на доходите от
горите да се създадат условия и за подобряване на
трудовата заетост.
Недървесните горски ресурси от животински
произход са свързани с дивечовите запаси. За периода 2002 - 2004 г. средногодишният приход от
горските територии на общината е основно от ловни билети и възлиза на 20582 лв. Възможните средногодишни приходи от ловностопанска дейност се
определят на 382500 лв.
Изводите свързани със стопанско-икономическото значение на горите на територията на община “Тетевен”, могат да се синтезират по следния начин:
1) Икономическата оценка на дървесния ресурс се определя на 247,2 млн. лв. Това е огромен капитал, който при правилно стопанско управление може да бъде сигурна база за устойчиво развитие на региона.
2) На един жител на общината се пада средно по 1,78 ха залесена горска площ, което показва
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че горите имат важна роля в социално-икономическия живот на местното население.
3) Близо 20 % от работещите в региона са
заети в горското стопанство (10 %), дърводобивната и дървопреработващата промишленост (10
%). Друга част - социално бедните формират определени приходи от ползване на недървесни горски ресурси, както и използването им за прехрана.
4) Проектният годишен приход от добитата
дървесина възлиза на 1,73 млн. лв., а реалния приход изчислен като средногодишен от последните
три години е 1,01 млн. лв.
5) Средногодишната парична стойност на недървесните ресурси се оценява на 597500 лв., като средногодишната стойност при недървесните
горски ресурси от растителен произход е 4,50 лв./
ха, а средногодишния приход от ползване на дивечовите запаси е 8,00 лв./ха.
Действителните приходи са значително под тези възможности - средногодишен приход от последните три години при “страничните ползвания” е
8216 лв. (3,8 % от проектния добив), а от ловностопаска дейност - 20582 лв. (5,4 % от проектния
приход).
Основната причина за малките добиви и приходи от недървесните ресурси на гората се дължи
на факта, че горскостопанските единици бяха лишени от правата си на стопанска и търговска
дейност. По този начин, държавата като собственик на гори през последните години не оползотворява възможностите, които предлагат горите и горските ресурси за реализиране на тези потенциални приходи.
2. Защитни и рекреационни функции
Площта на горите от категорията “защитни и
рекреационни” на територията на община Тетевен
е 7501,3 ха, което представлява 15,7 % от общата площ на горските територии. По начало това е
сравнително малък дял от площта на горите. Но
като се има предвид, че районът се отличава с висок процент на лесистост, следва че всички гори
имат висока стойност на защитния и рекреационния потенциал.
Високата средозащитна стойност на горите се
обуславя от сложната конфигурация на терена, който е силно пресечен и с преобладание на наклонените (11-20 є) и стръмните (21-30 є) терени. Друго
важно обстоятелство, е свързано с голямата роля
на горите за опазване на почвата от ерозия, тъй
като за близо една трета от горските земи почвите
се характеризират като плитки и много плитки.
Благодарение на горско-дървесната растителност,
тези почви отличаващи се с малка мощност и разположени на стръмни терени, се предпазват от поч-

вена ерозия.
Площта на защитните и рекреационните гори
в ДЛ “Тетевен” е 2786,0 ха (20,4 %), в т.ч. защитни - 1059,3 ха и рекреационни 1726,7 ха. По отношение на ДЛ “Рибарица” тази площ е 3730,2 ха, а
на рекреационните - 2335,6 ха. Най-малка е площта (985,1 ха) на тези гори в ДЛ “Черни вит”, съответно за защитните - 970,9 ха, и за рекреационните - 14,2 ха.
При провеждане на многофункционално устройство на горите всяко насаждение трябва да бъде обект на проучване от гледна точка на всички
горски функции и да се установява не само приоритетна функция, а и следващите по значение
функции. Тази оценка и степенуване на функциите по степен на значимост е свързана с редица
показатели, характеризиращи местоположението
на горите. При един такъв подход на работа при
проучване и проектиране, ще може да се определи
реалното значение на горите в региона по отношение на техните защитни и рекреационни функции.
На територията на трите лесничейства Тетевен, Рибарица и Черни Вит, площта на противоерозионните гори е съответно - 1021,0 ха, 194,8 ха и
809,1 ха. Общата площ на тези гори за региона е
2024,9 ха, което представлява 4,2 % от всички горски територии. В района не се наблюдават активни
ерозионни процеси. По данни от лесоустройствените проекти общо3,7 % от дървопроизводителната площ в една или друга степен е засегната от
площна ерозия, като е ерозиран целият А-хоризонт
и отчасти В-хоризонт. В това отношение става дума за площ около 1300 ха от залесената и 469 ха
от незалесената дървопроизводителна площ, където се налага посредством нови залесявания да се
спре по-нататъшното развитие на ерозионните
процеси. Голяма част от тези площи попадат в горите за реконструкция.
Върху цялата горска територия на Тетевенска
община площта на водоохранните гори е 2095,4
ха, които попадат изцяло в землището на с.
Рибарица. Вододайните зони са обявени въз основа на писмо № 36-08-209 от 10.12.1985 г. на
МГГП. При устройството на горите в горско стопанство Рибарица през 1996 г. за вододайните зони е разработен проект с оглед запазване и увеличаване на защитно-водоохранните функции на тези гори.
Проектът обхваща две вододайни зони:
• ”Бреснишка лъка” с обща площ 1386,7 ха
• ”Болованджика” с обща площ 708,7 ха.
Вододайните зони са разположени между 850
и 1900 м надморска височина, като преобладават
много стръмните (80,4 %) и стръмните терени
(18,7 %). По генетичен тип преобладават кафяви-
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те тъмни горски почви (53,4 %), а според тяхната
мощност преобладават дълбоките почви (59,2 %).
Във видовия състав на горско-дървесната растителност площното участие на обикновения бук е
1207,5 ха (60,9 %), на второ място е елата - 577,7
ха (29,2 %), бяла мура - 5,4 %, смърч - 3,9 %.
Участието на другите широколистни и иглолистни
видове е слабо изразено. Горските култури са на
площ 28,1 ха (1,4 %).
През 1986 година за обявените вододайни зони също е бил съставен проект и вече в продължение близо на 20 години тези гори се стопанисват с
приоритет защитно-водоохранната им функция.
Залесената площ е 1983,1 ха, незалесената дървопроизводителна 21,9 ха и недървопроизводителна площ 90,4 ха.
Понастоящем съществуват проблеми с водоснабдяването на част от селищата в общината. При
едно бъдещо разширяване на туристическата
дейност, а също и повишаване жизнения стандарт
на хората, се очаква проблемите с водните ресурси да се увеличат. От тази гледна точка е необходимо да се разработят съответни мероприятия, посредством които да се гарантира съхраняването и
ефективното използване на водните ресурси.
Управлението на водните ресурси е тясно
свързано с провежданите лесовъдско-технически
режими в горите. Необходимо е да се поддържа
висока лесистост на региона, оптимална пълнота
в насажденията чрез редовно провеждане на отгледните сечи, както и своевременно възобновяване на сечищата. При необходимост от провеждане
на специфични мероприятия насочени към защитно-водоохранните функции, следва да се заделят
нови площи като водоохранни гори. По този начин,
по-успешно ще се регулира водния баланс и ще се
предотврати замърсяването на водните ресурси от
туризма, животновъдството и други стопански дейности в горите.
Хидроенергийното стопанство в региона е
представено от три ВЕЦ, чиято мощност също е в
пряка зависимост от водния баланс. Добри възможности за производство на електроенергия съществуват в района на с. Дивчовото, където се предвижда строителство на още две малки водно-електрически централи.
Устойчивото управление и ефективното използване на водните ресурси във водностопанската и
водно-енергийната система може успешно да се
осигури само на основата на провеждането на рационални режими и технологии при стопанисването и ползването на всички гори на територията, независимо от тяхната собственост и функционално
предназначение. Всяко нерегулирано дърводобивно ползване в горите, каквато вероятност има в час-
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тните гори, ще се отрази бързо и негативно на водния баланс.
В тази връзка следва да подчертаем и необходимостта от запознаване на обществеността по
отношение голямата роля която имат горите за
съхраняване, опазване и поддържане на устойчив
воден баланс. Една по-висока култура в това отношение ще допринесе за опазване на горите и тяхната защитно-водоохранна функция.
Площта на рекреационнте гори на територията на Тетевенската община е 4076,5 ха или 8,5 %
от общата площ на горската територия. Не може
еднозначно да се отговори на въпроса достатъчна
ли е тази площ с оглед туризма и здравеопазването. И тук ще посочим, че рекреационен потенциал имат всички гори, независимо дали са категоризирани или не като “рекреационни”. По-съществения въпрос е какви са потребностите от рекреационните ресурси на гората и при какви режими и
норми ще бъдат използвани тези гори в услуга на
туристическата индустрия.
Общинският съвет и общинската администрация, а също така и “Центърът за устойчиво развитие на община Тетевен” (ЦУРОТ) са предприели
активни действия към приоритетно развитие на
туризма. На този етап съществува сравнително добра основа за реализиране на тези цели, като се
има предвид сегашната туристическа инфраструктура в региона и наличния положителен опит от досегашното развитие на туристическата дейност.
Състоянието и структурата на горите създават много добри възможности за използване на
горите, като желана среда за туризъм и възстановяване. Главният проблем обаче се състои в “рекреационната пригодност” на горите. Не всяка горска територия е подходяща за рекреационно ползване от гледна точка на интересите на посетителите (туристите, рекреантите), а също и от гледна
точка на опазването на горите.
Бъдещото развитие на туризма в общината е
пряко свързано с горите и за тази цел е необходимо те да бъдат подходящо устроени. Успоредно с
естествената рекреационна пригодност в горите
следва да се проектират и изпълнят различни видове работи, посредством които да се постигнат преди всичко две основни цели:
1) повишаване на рекреационната пригодност
на горите и постигане на висок ефект от рекреационното ползване от страна на туристите;
2) установяване на съответни режими при ползването на горите за рекреация и допустими норми за тяхното рекреационно натоварване.
Повишаването на рекреационната пригодност
на горите е свързано с определяне на екопътеки,
къмпинги и биваци, заслони, санитарни съоръже-
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ния, конни и колоездачни пътеки, паркинги за моторни превозни средства, рехабилитационни пътеки, места за почивка със съответната лесопаркова
мебел, указателни и информационни табели и др.
В рекреационните гори следва да се провеждат специфични мероприятия от лесовъдски характер, посредством които в горските насаждения да
се формира подходящ лесовъдско-таксационен
строеж, свързан с рекреационната им функция.
Целта на тези мероприятия е да се формират устойчиви структури, да се гарантира успешно възобновяване на гората, да се поддържа в добро
здравословно и санитарно-хигиенно състояние. На
ниво горски рекреационни участъци задължително
следва да се определят техните капацитетни норми.
Всяко превишаване на тези норми води до деградиране на горските системи, което не бива да се
допуска.
Много са задачите, които трябва да се решат
при устройството на горите за нуждите на рекреацията. И колкото по-навреме се отговори на тези
изисквания, толкова по-успешно ще бъдат постигнати поставените цели пред тях. И обратно, масовото навлизане на туристически потоци в горите в
случаите, когато горите не са подходящо устроени
и целенасочено организирани за нуждите на рекреационното стопанство, неминуемо ще доведе до
неустойчиво развитие както на екотуризма, така и
на горските системи. Това означава, че когато се
разработват планове и програми за развитието на
туризма в даден регион, във всички случаи е необходимо да се решат и редица задачи свързани със
стопанисването и ползването на горските територии. Туризмът и горите като желана среда за отдих и възстановяване ще се превръщат във важни
актуални проблеми поради обстоятелството, че както в Националната, така и в Регионалните стратегии за развитие на туризма се възлагат големи надежди в това отношение. Но при решаването на
тези проблеми често ще възникват конфликтни
ситуации, защото рекреационното натоварване на
горите е вид антропогенно въздействие върху природната среда. В случаите на системно негативно
въздействие средата губи своята привлекателност
и се нанасят повече щети отколкото ползи от тези
услуги.
Успехите в туризма са зависими и от възможностите за предлагане на туристическите услуги и
подобряване на тяхното качество. Туристическите
продукти следва да се разработват като комплексни програми в които да се включат екопътеки, природни и исторически забележителности, места за
храна и отмора, атракции и др. Всеки реален ръст
в туризма се явява по-нататък, като стимул за регионалното икономическо развитие - земеделие,

търговия, възраждане на стари занаяти и традиции.
3. Биологично разнообразие и природозащита
(консервационна функция)
Проблемът за опазване на биологичното разнообразие е достатъчно широк по своя обхват и
резултатите в тази насока имат важно практическо
значение. Всяко едно обедняване на растителния и
животинския свят рефлектира негативно в много посоки на обществения живот като икономика, култура, здравеопазване и начин на живот.
В смисъл на казаното по-горе се стига до
заключението, че всеки административен регион
следва добре да оцени важността на задачата за
ефективна природозащита. Съхраняването и ефективното използване на ресурсната база е въпрос
на бъдещ просперитет за всеки регион. Без добре
съхранени гори, земеделски земи, водни и почвени ресурси и биологично разнообразие, всяко едно
развитие неминуемо се приближава към критичната си точка.
Биологичното разнообразие на община Тетевен е богато, но то трябва да бъде съхранено и за
бъдещите поколения. Това е много трудна за решаване задача в условията на силно завишени интереси от различни обществени групи, спрямо природните ресурси. Желанието на човека за бързо
забогатяване и богат живот води до неоправдано
изтощително използване на природните ресурси.
Но подобно поведение води до нарушаване на биологичното равновесие, което се отразява неблагоприятно на всяко следващо поколение. Една добра екологична политика във времето би способствувала за поддържане на биологичното разнообразие, а чрез това и осигуряване на нормално функциониране на екосистемите. Това е единствено
верния път към устойчивото развитие.
Тази политика трябва да обхваща горските
територии, земеделските земи, индустрията,
животновъдството, строителната дейност, както и
всички проблеми свързани с формиране на екологично поведение на всеки човек. Необходима е единна дългосрочна стратегия свързана с биологичното разнообразие, природозащитата и разумното използване на природните ресурси.
Опазване на биологичното разнообразие и природозащитата е дейност пряко свързана с горите.
Тетевенският регион се отличава с висока лесистост. Това създава благоприятна среда за опазване на флората и фауната. В този смисъл грижата
за горските територии и начина на тяхното бъдещо
използване се явява от изключително значение за
природозащитата в региона.
Определена роля за опазване на биоразнообразието се възлага и на лесоустройственото проучване и проектиране. Това по категоричен начин е
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подчертано в Наредба № 6 (ДВ, бр. 27/2004 г.) за
устройство на горите и земите от горския фонд и
на ловностопанските райони в Република България.
В чл. 34 и 35 са определени задачите и количествените показатели свързани с проучване на биологичното разнообразие. Това проучване се извършва по Методика, одобрена от Националното управление по горите. Разработена е Инструкция за установяване и картиране на находища на редки, застрашени от изчезване, защитени и ендемични
растения. При разработване на проектите, следва
да се проектират мероприятия насочени към
възстановяване, опазване и разумно използване на
различни представители на растителният и животинския свят.
В лесоустройствените проекти на ДЛ “Тетевен” и ДЛ “Черни Вит” (2002 г.) е направена оценка на генетичния фонд от лечебни растения на територията на горския фонд и са предвидени мерки
с оглед възстановяване и опазване на биоразнообразието.
С оглед на това в някои райони е ограничена
пашата на домашни животни и са предвидени мерки за засилване на контролът свързан с брането на
билки, гъби и горски плодове. През последните две
десетилетия определени обществени групи, водени единствено от икономическите си интереси, създадоха реална опасност от хищническо използване на ресурсите на гората.
Важно значение за опазване на ценния генетичен горски фонд имат и семепроизводствените
насаждения (семенни бази) и плантации. Общата
площ на тези гори е 638,4 ха, като най-голяма е
площта им на територията на ДЛ “Рибарица”. Тяхната площ е 444,3 ха, в това число 115,8 ха от
горите в землището на Васильово, които през
2002 г. преминават от ДЛ “Тетевен” към ДЛ
“Рибарица”. Незначителна е площта на семенните
бази в ДЛ “Тетевен” - 36,5 ха, пак по същата причина свързана с прехвърлянето на горските територии. Площта на семенните бази в ДЛ “Черни Вит”
е 157,6 ха и същите са в много добро състояние,
като 2,8 ха от тях са семенни плантации.
В семепроизводствените насаждения се поддържат добри условия посредством извеждането
на необходимите селекционни сечи. Тези насаждения са източник за производство на семена от
високопроизводителни гори и служат за съхраняване на биоразнообразието в региона.
Общата площ на горските разсадници е 3,4ха,
която при този обем на залесителните мероприятия е достатъчна.
На територията на община Тетевен попада
част от Национален парк “Централен Балкан”, който представлява една от най-големите ценни защи-
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тени територии в Европа. През 2003 г. паркът стана един от четирите сертифицирани по системата
PAN Parks европейски паркове.
В границите на НП “Централен Балкан” с площ
71600 ха попадат девет резервата, които заемат
една трета от площта му:
Боатин
Джендема
Соколна
Царичина Северен Джендем Пеещи скали
Стара река
Стенето Козя стена
Четири от тези резервати представляват част
от световната мрежа биосферни резервати “Човек
и биосфера” (Man and the Biosphere - програмата
МАВ).
Териториите обявени за резервати са еталони на екологичното равновесие в природата. Те са
запазени от антропогенния натиск и служат за опазване на генетичния фонд, както и за организация
на биосферния екологичен мониторинг. В редица
резервати се провеждат комплексни екологични изследвания по възприета международна методика.
В резерватите не се допуска никаква антропогенна
дейност. Влизането на посетители с научна и опознавателна цел се допуска само с разрешение от
МОСВ.
Защитената територия Н.П. “Централен Балкан”, като част от региона на Тетевенска община
представлява важен обект за опазване на биоразнообразието и природозащитата. Цялата територия
на парка позволява да се съхрани ценен генетичен
горски фонд, да се провеждат екологични изследвания и да се наблюдава естествения ход при функциониране на екосистемите.
Успоредно със защитените територии, грижите за поддържане на биологичното равновесие в природата следва да се съблюдават винаги и навсякъде, където се провеждат стопански мероприятия
независимо от това, че те нямат статут на защитени територии. Грижите за бъдещите поколения не
трябва да бъдат определяни само със закони.
Заключение
Територията на община Тетевен се отличава
с висока степен на лесистост. Този факт предопределя много от социално-икономическата характеристика на региона. Горите, дърводобивната и
дървопреработващата промишленост са били и си
остават приоритетна дейност. С оглед на бъдещото устойчиво развитие съществуват добри възможности за интегриране на горския сектор в цялостното развитие на общинската териториална единица, който е необходимо все повече да се “отваря”
към обществените интереси и желанията на местното население.
Проведеното комплексно изследване показва,
че горите в региона имат пряка или косвена връзка
с развитието на промишлеността, туризма, водно-
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енергийното стопанство, водоснабдяването, здравеопазването и опазване на основните блага за човека (почвите, водите, растителността и животинския свят), земеделието и прехраната. Анализът на
резултатите доказва, че горите - посредством техния ресурсен потенциал, имат важна роля за икономическия растеж и устойчивото развитие на административните общности в социално-икономически и екологичен аспект. За да се постигне това
в действителност, са необходими много условия,
посредством които да се определят както възможностите за многофункционално използване на ресурсите на гората, така и обществените грижи за
тяхното своевременно възпроизводство, защита и
опазване.
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MULTIFUNCTIONAL FOREST USAGE AS A NECESSARY PREREQUISITE
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TETEVEN MUNICIPALITY
Kiril Bogdanov, University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Vasil Stiptzov, University of Forestry – Sofia, BSFP, Bulgaria

ABSTRACT
The report presents some of the results from conducted regional survey on the area of Teteven municipality. Due
to the high percentage of the forest cover, forest resource potential reflects significantly on economy, ecology and
social status of population. Forests are considered an important element of the municipality development in all the
aspects of tangible and intangible sphere.
Significance of forests as a raw source for forest industry has been established along with their role for the
development of tourism, water-energetic industry, nature protection and conservation of soils, water and biodiversity.
The direct and indirect role of the forest resources for the overall functioning of the municipal system has been proved
and the importance of forest for sustainable development of the municipality in future is shown.
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Установяването на различни видове собственост и нарушаване целостта на горския фонд доведе до значими
проблеми, свързани със стопанисването на недържавните гори, които са 20 % от общия горски фонд. До
1999г. управлението и организацията на горите в България е осъществявана при 100 % държавна собственост,
т.е. липсва опит за стопанисване на горите в условията на различни собствености. Потърсени са алтернативи за
устойчиво управление на частни гори, собственост на дребни горовладелци, които по същество защитяват
интересите на собствениците, но запазват и подобряват екологичните функции на горите.
Ключови думи: гори, стопанисване, кредитиране
Key words: forest, forest management, credit,

Състояние
Досегашната организация на управлението
на горите в България е била структурирана при условията на сто процентова държавна собственост.
След раздържавяването на горите и тяхното реституиране се възтановиха различни собствености.
Наред с държавната се появиха едрата и дребна

частна собственост, значителен е процента на общинските гори. Нарушаването на целостта на горите и преструктурирането на горския сектор доведоха до възникването на редица проблеми, отнасящи се главно до тяхното ползване и санитарна
защита.
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Разпределението на залесената горска площ
по видове собственост е следното: държавен горски фонд - 2 702 503 ha (78,7 %); общински горски
фонд – 342 563 ha (10%); гори на физически лица
– 364 228 ha (10,6%); гори на частни юридически
лица - 7 204 ha (0,2%); гори на религиозни общности – 18 933 ha (0,6%).
Основните проблеми, които възникнаха като
следствие от нарушаване целостта на горския фонд
имат следното естество:
Проблеми
• липсва опит за стопанисване на горите в условията на различни собствености;
• значим размер от ползването от недържавните гори, който достига до 25% от общото ползване в горите;
• малки и разпокъсани частни горски имоти.
• дълъг производствен процес на горскостопанската дейност, риск и несигурност във времето;
• нарастващи изисквания на обществото към
собствениците за поддържане на екологично рав-

новесие в горите, т.е. възникващата все по належаща необходимост от тяхното устойчиво стопанисване;
• ниска доходност на горскостопанската
дейност;
• незаинтересованост на собствениците поради ниските доходи и ниска рентабилност;
• непознаване на нормативната уредба;
• лоша инфраструктура за осигуряване на нормално провеждане на необходимите мероприятия;
• недостатъчно ресурси и подкрепа на дребните собственици за формиране на сдружения.
До 1900 г. у нас горите са 100% държавно
собственост. Едва след 1995 г. започва един продължителен процес на раздържавяване на собствеността в горите. Появиха се хиляди дребни собственици с по 1 - 2 декара собственост разположена сред големите масиви на държавния горски
фонд, което изключително много затруднява провеждането на надлежно необходимите горскостопански мероприятия. Каквато е горскостопанската
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дейност по провеждане на отгледните сечи за формиране състава и устойчива структура на дървостоите, поддържане на фитосанитарното състояние
на гората, ликвидиране на възможностите за поява
на каламитети и намаляване на загубите от абиотични фактори. Неизведените мероприятия в тези
макар и малки площи в последствие се превръщат
в огнища за поява на каламитети и разстройване
на насажденията.
Новопоявилите се дребни собственици на гора,
не са материално и духовно свързани с нея. Не се
предвижда инвестиране. Надделява търсенето на
моментната печалба. Това е обяснимо с изброените по-горе проблеми свързани с дребната частна
собственост. Малките и разпокъсани имоти изискват значителни инвестиции за поддържане на пътища и техника, които не могат да се реинвестират.
Дългият производствен процес на горскостопанската дейност не може да осигури равномерност и
постоянство на ползването съответно и на приходите.
Твърде голям е рискът от загуба на дървесина породени от възможността за унищожаване на
гората от природни стихии, каламитети, фитопатогени и др.
Гората е неизмерим източник на жизнено необходими за обществото блага - производство на
кислород, водоохранни, рекреационни и средообразуващи функции, които обществото изисква от
собствениците да бъдат съблюдавани, но не ги
възмездява.
Практики
Подпомагането на горскостопанските структури е форма на управление и е характерно явление за горското стопанство в развитите страни.
Основната цел е да се осигури баланс между интересите на обществото и интересите на частните
горовладелци.
Финансовото подпомагане е главен инструмент на държавната политика. Друг такъв инструмент за управление са нормативните актове, които създават задължения и забрани, но те се оказват неефективна форма на управление. Типични
обекти на подпомагане са образованието, селското и горското стопанство. Това са обществено полезни дейности, които по една или друга причина
не носят търговска изгода.
Всички развити европейски страни подпомагат дейностите свързани с управлението и стопанисването на частните гори. Политиката на подпомагане се състои от три основни механизма: финансово подпомагане под формата на субсидии,
безлихвено и нисколихвено кредитиране - приоритетни са дейностите свързани със запазването и
увеличаване на средообразуващите функции на

гората.
Подпомага се консултантската дейност, изготвянето на устройствени планове и програми. С
предимство се подпомага дребната частна
собственост, където организацията на горскостопанската дейност е трудна, понякога дори невъзможна за дребния горовладелец и почти винаги
губеща. Това е и основната причина да се толерира комасацията на горите. Европейските страни стимулират създаването на сдружения, кооперации и
асоциации на частните горовладелци (Марков И,
1997).
Форма на подпомагане са и данъчните преференции – ниски данъци за горскостопанската
дейност и горската собственост или изцяло освобождаване от данъци.
С други думи, главната цел на подпомагането е да осигури баланс между интересите на обществото и интересите на горовладелците.
У нас мерките за подпомагане на стопанската дейност се свеждат до следното: регламентирано е управлението и стопанисването на частните
гори чрез нормативна уредба; оказва се съдействие чрез консултиране, безвъзмездна инвентаризация и лесозащитни мероприятия; опазване, охрана и контрол.
Дейности
Достатъчни ли са мерките, приети на този етап
за подпомагане на недържавните горски структури? В кои области и в какъв размер следва да се
подпомогнат собствениците на малки гори, за да
извършват устойчиво стопанисване на своите гори?
Направен е опит за апробиране на практика
за работа между държавните лесничейства и частните собственици, за осъществяване на необходимите лесовъдски мероприятия в частните гори и
ефективно използване на пустеещите земи.
Експериментът е извършен в района на
Малашевската планина. През 70–те години там са
извършени масови залесявания с иглолистни култури за провеждане на мащабни противоерозионни мероприятия. В тази връзка през 1968 г. е създадено и ГС „Цапарево”, понастоящем ДЛ „Струмяни”.
Тогава на неговата територия са залесени огромни площи с иглолистни култури, които са с площ
над 9 000 хектара. Масовите залесявания са извършвани главно с иглолистни дървесини видове,
основно бял и черен бор. Наред с безспорните и
значими резултати от тази дейност са допуснати и
някои грешки, които природата едва сега показва.
Иглолистните дървесни видове в естествения
си ареал се развиват при сравнително висока влажност на въздуха. Извън него, в условията на сухо и
горещо лято, те увеличават транспирацията и ес-
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тествено усошават почвените условия. Последиците
са физиологично отслабване и влошаване на
растежа.
От друга страна създадените култури са с голяма гъстота, което през първите години дава бърз
екологичен ефект, но в последствие тези култури
се превръщат в неустойчиви насаждения. Характерни белези са: малка корона, тънко и дълго
стъбло, недобре развита коренова система. Културите са абсолютно едновъзрастни - имат еднакъв
старт на растеж и диференциацията при тях не е
добре изразена, както при естествените насаждения. От тук следва, че създадените иглолистни култури изискват своевременно провеждане на отгледни сечи, които мероприятия за съжаление не са
извършени.
Неизведените отгледни сечи, екологичните
стресове, сушавите години през последното
десетилетие, доведоха до допълнително физиологично отслабване и масово съхнене на културите.
Иглолистните култури в района на Малашевска планина са на средна възраст 30 години и се
нуждаят от интензивна лесовъдска намеса с оглед
подобряване на тяхната механична и санитарна
устойчивост.
Друго обстоятелство е, че голяма част от създадените култури са върху бивши изоставени земеделски земи. След възстановяване на собствеността на горските имоти се наруши целостта на
държавния горски фонд. Получи се мозайка от различни видове собственост, което затрудни провеждането на лесовъдските дейности в създадените
култури. Това от своя страна породи сериозни нападения на белия бор от корояди, които вече достигат застрашителни размери. Съществува опасност
от поява на каламитети, които да доведат до унищожаване на иглолистните култури. Подобно е състоянието и в съседните на ДЛ „Струмяни” лесничейства, разположени на територията на Югозападна България.
Потърси се конкретно решение за извършва-

не на необходимите лесовъдски мероприятия в иглолистните култури в Малашевската планина в условията на различни видове собственост.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за горите
и чл.32 от Правилника за приложение на закона за
горите се сключи договор между ДЛ „Струмяни” и
собственик на гора. Според договора държавното
лесничейство се задължава да стопанисва горите
и земите от горския фонд, собственост на горовладелеца срещу определено възнаграждение. В стопанисването на горите се включват дейностите по
управлението, ползването, възпроизводството и
опазването на горските имоти, предмет на
договора. Задълженията на Държавното лесничейство са следните:
• представя на горовладелеца за всеки един
от имотите проектобюджет за приходите и
разходите, който се приема от двете страни и е
неразделна част от договора;
• осъществява необходимите дейности в интерес на собственика, съгласно действащата нормативна уредба, разпоредбите на договора и утвърдените лесоустройствени проекти, планове и
програми;
• представлява собственика пред съдебните,
данъчните и други държавни органи, банкови и финансови институции, други физически и юридически лица;
• уведомява собственика за всички значими
обстоятелства при осъществяване на дейностите,
като повреди от абиотични и биотични фактори, както и за взетите мерки;
• предоставя на собственика информация за
финансовите операции.
От своя страна, горовладелеца заплаща за
всеки един от имотите по отделно, сума за административни разходи на лесничейството в размер
на 1 % от общите разходи и сума за възнаграждение на лесничейството в размер на 10% от финансовия резултат от дейността. Договорът се придружава от приемо-предавателен протокол, карти и
скици на имотите.
Характеристиката на двата обекта за които се сключи договор е следната:

Обект 1: имот № 019070,
разположен в отдел 117/„в1” с площ 12,537 dка;

• Таксационни показатели: бял бор 10, възраст 30 г., височина - 13,5 m,
среден диаметър – 16 cm, бонитет ІІІ, запас на хектар 209 m3
• Почва: кафява преходна глинесто песъклива средно богата С2

Обект 2: имот № 01953,
разположен в отдел 117/„щ” с площ 8,0 dка;

• Таксационни показатели: бял бор 10, възраст 30 г., височина - 13,5 m,
среден диаметър – 16 cm, бонитет ІІІ, запас на хектар 235 m3
• Почва: кафява преходна глинесто песъклива средно богата С2

Мероприятията, които трябва да се извършат
в двата обекта са: маркиране на подлежащата на
сеч дървесина, изготвяне на технически планове,
извеждане на отгледни сечи, реализация на добитата дървесина. Освен посочените дейности в обект
1 трябва да се направи и залесяване на гола площ

от 3 dка с кестенови фиданки /Castanea sativa Mill./
. В обект 1 трябва да се извърши дърводобив и
залесяване, а в обект 2 – само дърводобив.
Проследени са финансовите резултати при различни варианти на субсидиране в частта им на залесяване.
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Анализ на резултатите от дейността
Залесяването е губеща дейност и именно поради тази причина се субсидира във всички европейски страни, така е залегнало и в нашата нормативна уредба. Съгласно чл.94, ал.1, т.5 от Закона
за горите: “Средствата от бюджета на Министерството на земеделието и горите се разходват за подпомагане на физически лица - собственици на гори
и земи от горския фонд с площ до 20 декара, при
възобновяване на собствените им гори”.
Оправдано ли да се правят разходи от бюджета на НУГ за създаване на частна гора? Необходимо ли е да се подпомага тази дейност и защо? На

тези въпроси категорично може да се отговори с
Да! Защото обществото ползва средообразуващите функции на гората. За екологичните функции на
гората няма граници и тяхната стойност е с пъти
по-голяма от реалната финансова полза получена
от реализацията на дървесина и други дървесни
продукти. Ето защо, средствата дадени от обществото за създаване на гори, са за обществото.
При осъществяване на стопанската дейност
добитата дървесина и в двата обекта главно е от
суха и паднала маса от извършените санитарни
сечи, която е вследствие не изведените навреме
лесовъдски мероприятия (табл.1).

Таблица 1. Добита дървесина от изведените отгледни сечи по обекти
Вид сеч
Прореждане
Санитарна
Общо
Санитарна
Всичко

ЕСД
ССД
ДСД
Дърва
Обект І - отд 117 /в1, площ 1,2 ha
0
14
2
2
0
7
1
134
0
21
3
136
Обект ІІ - отд 117 /щ, площ 0,8 ha
2
34
5
17
2
55
8
153

Всичко
18
142
160
58
218

Разходите, които са направени при осъщестда нараства на 1269 лв., а при 100 % субсидия
вяване на различните дейности в двата обекта, очакдохода вече е 2928 лв.
ваните приходи и получените финансови резултаНай-добри финансови резултати се получават
ти са посочени в табл.2.
при ІІІ алтернатива – при 100 % субсидия за залеОт анализа на получените резултати за пърсяване.
вия обект се установява, че:
Когато залесяването се осъществява изцяло
При трите варианта на субсидия брутните доза сметка на горовладелеца, той реализира загуба
ходи за горовладелеца са следните: при 40 %
от 1219 лв.;
субсидия, собственика ще си осигури брутен доВ случая собственикът ще осъществи само
ход от имота в размер на 440 лв., при 60% - доходърводобив без да залесява, той ще реализира бруТаблица 2. Разходи по дейности
Показатели
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приходи от добита дървесина, лв.
Разходи за маркиране на стояща дървесина, лв.
Р-ди за дърводобивна дейност, лв.
Р-ди за маркиране на лежаща дървесина, лв.
Изготвяне на технически планове и план извлечение, лв.
Р-ди за дърводобив, лв. (2+3+4+5)
Р-ди почвоподготовка – ръчна, лв.
Р-ди за залесяване с кестенови фиданки, лв.
Р-ди за отглеждане на култура, лв.
Общо р-ди залесяване, лв. (7+8+9)
Р-ди за залесяване от собственика, лв. (10-15)
Всичко променливи разходи, лв. (6+11)
Административни р-ди, лв. (1%*12)
Субсидия за залесяване, %
Субсидия за залесяване, лв. (10*14)
Всичко разходи, лв. (12+13)
Финансов резултат (печалба/ загуба)
от дейността, лв. (1+15-16)
• Възнаграждение за ДЛ„Струмяни”, лв. (10%*17)
• Брутен доход за собственика, лв. (17-18)
• Рента от 1 hа, лв./hа (19/ площта)
Годишна рента, лв./hа.год. (20/10 г.)
Годишна рента, лв./dка.год.

Обект І – площ 1,2 ha

Обект ІІ
площ 0,8 ha

І

ІІ

ІІІ

ІV

3678,88
161,30
2392,91
112,91
24,00
2691,12
1469,00
225,00
598,00
2292,00
1375,20
4066,32
40,66
40
916,80
4106,98

3678,88
161,30
2392,91
112,91
24,00
2691,12
1469,00
225,00
598,00
2292,00
916,80
3607,92
36,08
60
1375,20
3644,00

3678,88
161,30
2392,91
112,91
24,00
2691,12
1469,00
225,00
598,00
2292,00
0,00
2691,12
26,91
100
2292,00
2718,03

3678,88
161,30
2392,91
112,91
24,00
2691,12
1469,00
225,00
598,00
2292,00
2292,00
4983,12
49,83
0
0,00
5032,95

2287,72
57,73
901,59
40,41
12
1011,73
-

488,70

1410,08

3252,85

-1354,07

1265,87

48,87
439,83
366,52
36,65
3,67

141,01
1269,07
1057,56
105,76
10,58

325,28
2927,56
2439,64
243,96
24,40

-135,41
-1218,66
-

228,772
1037,10
1296,37
129,64
12,96

10,12
1021,85
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тен доход в размер на 2928 лв. Това фактически е
ІІІ вариант - дърводобив и 100 % субсидия за залесяване, т.е. по този начин дейността става печеливша.
За втория обект, в който се извършва единствено дърводобив се установява, че собственика ще
получи брутен доход от имота в размер на 1037 лв.
Ако приемем, че собственикът ще получава
рента от горските имоти средно на всеки 10 години,
освен ако не възникнат непредвидени обстоятелства, които да наложат по-скорошна лесовъдска намеса в живота на насаждението.
За двата обекта при различните алтернативи
е изчислена годишната рента от 1 dka както следва:
за обект 1 при І вариант – 3,67 лв./dka, при ІІ вариант – 10,58 лв./dka; при ІІІ вариант – 24,40 лв./
dka, а за обект 2 – 12,96 лв./dka.
Трябва да се отбележи, че посочените годишни ренти са изчислени въз основа на получените
доходи от добитата дървесина от суха и паднала
маса – около 70 % дърва за огрев и 25 % средна
строителна дървесина. От своя страна, цените на
тези категории дървесина са ниски и оттук по-малкия размер на приходите и брутните доходи за
собственика. С увеличаване възрастта на насаждението ще започне да се добива по-качествена дървесина и ще се увеличи и рентата, която ще получава горовладелеца.
Изводи и препоръки
• От предоставяне стопанисването на двата
горски имота горовладелецът си осигурява рента
в размер средно на 100 лв./dka от имот (за 10 год.)
или годишно по 10 лв./dka при 60% субсидия за
залесяване, това е един работещ модел за стопанисване на частните гори.
• Апробираният модел между лесничействата и горовладелците може да се прилага за стопанисване на иглолистните култури.
• Уедрява се дребната собственост, което позволява провеждането на лесозащитни мероприятия
върху цялата площ;
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• Дейностите се осъществяват от квалифицирани специалисти лесовъди;
• Използва се създадената организация на
държавните лесничейства за постоянно наблюдение, охрана и стопанска дейност;
• Повишава се рентабилността на извършваните дейности;
• На базата на създадените договорните отношения между ДЛ и собствениците, последните в
ролята на възложители осъществяват постоянен и
текущ контрол върху работата на държавните
служители.
• В нормативната уредба да се определят конкретни размери на субсидията, която се отпуска
от бюджета на НУГ в зависимост от размера на
площта за залесяване, но до определена граница.
• Засега да не се въвежда данък върху горите,
за да не се провокира тяхното изсичане.
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ABSTRACT
The determination of different forest properties and the changes in the continuity of the state forest fund drive to
significant problems, related to the management of non-state forests, which comprise 20% of the total forest fund.
Until 1999 the organization and management of the Bulgarian forests was realized in 100% state forest ownership, i.e.
there is lack of experience in the situation of forest ownership variety. Alternatives for sustainable management of small
scale non-state forest are looked for, which secure the owner’s interests, but in the same time protect and improve the
ecological forest functions.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ОТРАСЪЛ “ГОРСКО СТОПАНСТВО” И
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ
Георги Георгиев
Лесотехнически университет – София
Настоящият доклад съдържа два основни аспекта. Първият аспект - представя приватизационните сделки за
гоpcкocтoпaнcкитe акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност, създадени след началото на
1999 год. Прави се анализ на параметрите на тези сделки. Анализът обхваща сделки, сключени от Министерството
на земеделието и горите и Агенцията за приватизация в периода след средата на 1999 год. Допълнително са
включени и данни, свързани с изпълнението на приватизационните договори от страна на новите собственици
Вторият аспект, изяснява някои от по-съществените причини за избор на приватизационни модели в горския
сектор. Значително място е определено на анализ на последиците, предизвикани от реализацията на приватизационния процес и динамиката на ефективността в сектора. Освен данните от официалната статистика, отнасящи
се за целия отрасъл, в доклада са използвани и данни за отделни дружества - и приватизирани и държавни, с оглед
по-прецизен анализ на икономическите ефекти от приватизацията в горите.
Ключови думи: приватизацията, горско стопанство
Key words: privatization, forest sector

Процесът на приватизация като компонент от
комплекса широкообхватни мерки, свързани с
преструктурирането на държавната собственост в
горския сектор на България трябваше да изиграе
ключова роля в смяната на планово-централизирания икономически модел на управление в сектора
с действието на пазарните механизми, осигуряващи висока ефективност, съчетана с оптимално използване на горските ресурси в страната.
Приватизацията на държавна собственост в
горскостопанския отрасъл започна да се реализира в период, когато в страната вече се наблюдаваше оживление в икономиката след тежката криза
от края на 1996 г. и началото на 1997 г. В съответствие със заявената политическа воля за радикални икономически реформи от страна на управляващото тогава правителство бяха направени съществени промени в приватизационното законодателство, осигуряващи възможности за използване
на широк набор от приватизационни инструменти
от страна на оторизираните държавни органи. Не
на последно по важност място трябва да се отбележи, че в действията на управляващите се усещаше
преодоляване на липсата на опит и нерешителността по отношение провеждането и на непопулярни
мерки, характерни за управляващите екипи от началните години на прехода към пазарна икономика.
Допълнителен стимул за осъществяване на сериозните реформаторски намерения на управляващите беше кредита на доверие, който те си бяха осигурили от международните финансови институции
и който беше гаранция за преодоляването на острата нужда от финансов ресурс за провеждане на
забавилите се структурни реформи в различните
сфери на икономиката на страната.
Успоредно с действието на тези обективни об-

стоятелства започна промяна и в законодателството, обезпечаващо дейността в горския сектор като в кратък период бяха приети нов Закон за горите
и Закон за възстановяване на собствеността върху
гори и земи от горския фонд. Философията на тези закони се изразяваше в създаването на условия
за трайно установяване на различни форми на собственост върху горския капитал и регламентиране
на отношенията между различните икономически
субекти. В резултат от действието на новоприетата законова уредба се очерта един икономически
императив, с който трябваше да бъде съобразена
реализацията на всички компоненти на структурната реформа в сектора, а именно, че държавата
и след извършената реституция на горски ресурси
се оказа отново най-крупен собственик с дял от около 84 % от територията на цялостния горски фонд.
Формално процесът на приватизация беше
предшестван от организационно преструктуриране на горкостопанските подразделения като в резултат от този акт бяха обособени бюджетни структури в състава на НУГ, нямащи право да упражняват стопанска дейност и търговски акционерни
дружества, в капитала на които беше съсредоточена основна част от активите на горскостопанското производство. С формалния акт, свързан с назначаване на мениджърски екипи в тези дружества
от страна принципала, на тях им беше предоставена автономност да функционират в условията на
свободно конкуриране на зараждащия се пазар в
горския сектор. Чрез действията, насочени към автономизацията на тези дружества, държавата имаше за цел да се освободи от непосредственото администриране на горскостопанското производство
като те се превърнат в самостоятелни субекти, подлежащи на приватизация.
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Негативен аспект, който безспорно оказа в последствие влияние върху осъществяването на приватизацията в горския сектор, се съдържаше във
факта, че в много кратък период след като заработиха, немалка част от търговките дружества започнаха да се изправят пред предизвикателства, с
които се справяха все по-трудно във времето. Една
част от проблемите беше породена от схемата на
преобразуване на бившите Горски стопанства, съгласно която на дружествата бяха прехвърлени значителни по размер необслужвани задължения към
бюджета, към различни кредитори и доставчици и
към персонала. Трудности пораждаше и остарялата материално-техническа база, обслужваща производствената дейност. Влиянието на тези негативни аспекти спомогна за развитието на процеси, резултиращи в прогресираща декапитализация, водеща до трайно и необратимо снижаване на ефективността на дружествата. Тук е мястото да отбележим, че държавата, притежавайки достатъчно възможности, предоставени й от законодателството,
можеше да реализира една балансирана, диференцирана политика, насочена към ограничаване на автономността на отделни дружества с влошени показатели и осъществяване на адекватни оздравителни програми и съответно разширяване на автономността на добре функциониращи дружества.
Това на практика не се случи, а беше наблюдаван
процес на дистанциране на държавата от проблемите на предприятията като единствената намеса
от нейна страна се изразяваше в кадруване, нерядко граничещо с безпринципност и обслужване на
политически интереси. Безусловно в периода на организационно преструктуриране на част от държавния горски капитал беше пропусната възможността да започнат да се създават условия за формиране на конкурентна среда като функция на зараждащия се пазар в горския сектор с оглед постигане
на по-висока ефективност както на ниво предприятие, така и на макроравнище.
Осъществяването на приватизацията на държавен капитал в системата на горите започна в края
на 1999 год. като в периода до средата на 2001
год. бяха сключени приватизационни сделки за 41
предприятия - 67 % от общия брой ЕАД и ЕООД и
само 4 сделки – 6,5 % са сключени в периода от
средата на 2001 год. до края на 2005 год.
В Таблица 1 са посочени данни за всички приватизационни сделки, сключени в сектора от
Министерството на земеделието и горите и Агенцията за приватизация, които са обект на контрол
от страна на Агенцията за след приватизационен
контрол.
Както сочат данните от Таблица 1 приоритетно трансформацията на държавната собственост в
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горските ЕАД и ЕООД е осъществена чрез използване на работническо-мениджърското изкупуване
– около 82 % от сключените сделки за разглеждания период. Интерес предизвиква факта, че след
приемането на новия приватизационен закон от
2002 год., в който бяха отменени преференциите
за РМД, сключени сделки по тази приватизационна схема не са регистрирани.
Високият процент приватизационни сделки, реализирани чрез схемата на работническо-мениджърското изкупуване без почти да се използват
останалите инструменти, предвидени в приватизационното законодателство, би трябвало да показва
наличието на аргументирани критерии в подкрепа
на този избор от страна на държавата като собственик на капитала към момента на стартиране на
приватизационните процедури. Старта на тези процедури по същество трябваше да бъде предшестван от изготвянето на балансирана програма за
трансформация на собствеността, която да е базирана на данни за параметрите на дружествата, показващи текущото им състояние, още повече при
наличието на такива с трайно влошени показатели.
В действителност такава програма не беше
изготвена от приватизиращия орган и не бяха формулирани критерии, които аргументирано да
доказват, че именно работническо-мениджърското
изкупуване е най-целесъобразният приватизационен метод, който ще доведе до стабилизация както на ниво предприятие, така и на сектора в общ
план. Принципала – в случая и приватизиращ орган – твърде неаргументирано възприе тезата, че
към горскотърговските дружества не се проявява
интерес от страна на стратегически инвеститори.
Нагласата на чиновниците се изразяваше в разбирането, че това са икономически изостанали предприятия с остаряла материална база, в която не се
инвестира и това също е аргумент за липса на инвеститорски интерес. Не бяха предприети стъпки в
посока да се групират по-атрактивни с по-малко
привлекателни дружества в “пулове” с оглед постигане на по-добро предлагане, резултиращо в засилване на интереса в инвеститорите. Не бяха използвани и възможностите на капиталовия пазар,
където можеше да бъдат предложени акции на дружества с добри показатели, с цел постигане на повисока продажна цена. Този своеобразен отказ да
се търсят различни варианти за приватизация на
база обосновани икономически критерии показа липса на разбиране от страна на чиновниците за спецификата и изключителната обществена значимост
на горския сектор. Тенденцията към бързо раздържавяване, съчетана приоритетното използване на
схемата РМД, която не без основание може да се
определи като един от най-политизираните прива-

260000-изпл.

69600-неизпл.

283120-изпл.

485000-неизпл. начисл.неуст.
756990-изпл.
864000-неизпл. начисл.неуст.
800000-изпл.
101111-изпл.
1690000-изпл.
280000-изпл.
310000-изпл.
60220-изпл.
1050000

80

-

100

100
100
100
75
80
75
100
100
100
100

Поповолес ЕАД

Семково 99 ЕАД
Шуменска гора
ЕООД
Средна гора ЕАД
Сютка ЕАД
Узана 99 ЕАД
Баташки снежник ЕАД
Въртопа ЕАД
Преславлес ЕАД
Мусалалес ЕАД
Бялалес ЕООД
Берковска гора ЕООД
Камчийска гора ЕАД
14779
9375
9168
14100
4000
5850
19419
-

823

-

5407

9840
11486
4000
5360
10347
13059
4000
4000

-

3500
3750
1239
4340

16156

4928
4000
4000
375
4000
4000
4880
5000
-

-

-

8266
28080
4470
3500

31200

375
4000

Брой акции/
дялове
Бр.

27000-неизп. инвестиции
Неизп. задълж. към кредитори
90000-неизп. инвестиции
Неизп. условия по договора
40000-неизп. инвестиции
35000-неизп. инвестиции
-

-

-

70000-неизп. инвестиции

157000-неизп. инвестиции
152000-неизп. инвестиции
65000-неизп. инвестиции
8000-неизп. инвестиции
38000-неизп. инвестиции
16000-неизп. инвестиции

7000-неизп. инвестиции

12000-инвест.
12000-неизп. инвестиции

неизп. инвестиции1566000 от началото на договора
175000-неизп. инвестиции
20000-неизп. инвестиции
149000-неизп. инвестиции
14000-неизп. инвестиции
20000-неизп. инвестиции
224000-неизп. инвестиции
10000-неизп. инвестиции,
задължения към доставчици

-

78000-неизп. инвестиции
83000 неизпълнени задължения към
кредитори
24000-неизп. инвестиции
-

Неизпълнени задължения по
договори
лв

РМД
Преговори с потенциален купувач
РМД
Преговори с потенциален купувач
Преговори с потенциален купувач
Преговори с потенциален купувач
Конкурс
Конкурс
Конкурс
Конкурс

РМД

РМД
РМД
РМД
РМД
РМД Заведено съдебно дело, протоколно реш.на АСПК за неустойки поради
неплащането на цената по сделката
РМД
РМД Съдебно дело за неустойки
РМД
РМД Проток.реш. на АСПК за неустойки
РМД
РМД
РМД
РМД
РМД
Две съдебни дела, три протоколни реш. на АСПК за неустойки
РМД

РМД Проток. решение на АСК за събиране на неустойки

РМД
РМД
РМД
РМД
РМД
Съдебно решение за съб. на неустойки
РМД Заведено дело за неустойки, за неизп. на инвест. програма, неизп. у-вия по
договор
РМД Прот. реш.за съб. на неустойки за неизп. задълж.по договора
РМД, Две прот. реш.на АСК, временен запор върху акциите
РМД
РМД
РМД
РМД три прот. реш. на АСК за съб.на неустойки по договора
РМД
РМД
РМД Две съдебни дела, три прот. реш. На АСК за събиране на неуст.

РМД Съдебен иск за неизпълнени задължения към кредитори

РМД
РМД

Допълнителни забележки

Забележка: Данните са от Регистър на Агенцията за следприватизационен контрол, публикуван в интернет сайта на агенцията – www.ppc.government.bg

500000-неизпл. начисл.неуст.

778875-изпл.
301000-неизпл. начисл.неуст.
662500-изпл. с неустойки
815000-неизпл. начисл.неуст.
486000-изпл.
2275000-неизпл. начисл.неуст.
770000-изпл. с неустойки
618700

142000-неизпл. начисл. неустойки

198000-изпл. с неустойки
375000-неизпл.
280000-изпл.
696064-изпл.

80

90
95
100
84

Персенк ЕАД
Погледец ЕАД
Рилалес ЕАД
Рожен ЕАД

100
80
80
100
67
100
80
100

100

Перивол ЕАД

1750000-неизпл. начисл.неуст
812500-изпл. с неустойки
625000-изпл.
301500-неизпл.
181250-неизпл. начисл.неуст.
1327000
306100-неизпл. начисл.неуст.
262500неизпл. начисл.неуст.
61300-неизпл.

Странджалес ЕАД
Чумерна ЕАД
Шипкалес ЕАД
Шуменлес ЕАД
Буковецлес ЕАД
Дъбрава ЕАД
Елба 99 ЕАД
Лудогориелес ЕАД

100
100
100
80
100
80
100
100
75

Добруджанска гора ЕАД
Доспатлес ЕАД
Дръстърлес ЕАД
Дунав ЕАД
Еледжик 99 ЕАД
Елина ЕАД
Зеленич ЕАД
Кракра лес ЕАД
Мазалат-99 ЕАД

940000-неизпл. начисл.неуст.

528000-неизпл. начисл.неуст.

300000-изпл. с неустойки
475290-изпл.
621320-неизпл. начисл.неуст.
671000-изпл.

532300-неизпл.

181992
350000-неизпл.

Договорена цена
Изплатена/
Неизплатена
лв

Сайганица ЕАД

75

75

Горпром ЕАД

Белмекен ЕАД
Брезите ЕАД
Буковец-Твърдица ЕАД
Виталес ЕАД

Горкомерс ЕАД

80

100
80
100
90

Андалес ЕАД

75
100

% от
капитала

Сребърна ЕООД
Колхида ЕООД

Дружество

Таблица 1. Основни параметри на приватизационните сделки за предприятия от горския сектор в периода след края на 1999 г.
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тизационни модели, очерта неясна перспектива на
развитие, свързана с рискове от несправяне с предизвикателствата на следприватизационния период от страна на новите собственици, особено от
финансово естество - един от основните недостатъци на тази схема не само у нас, а и в останалите страни от Централна и Източна Европа, извършващи реформи в своите икономики.
Действително и данните от Таблица 1 сочат,
че тази опасност, визирана по-горе, се превърна в
трайна тенденция в приватизираните дружества в
горския сектор. От общо 37 приватизационни сделки по схемата РМД на обща стойност 21 771 074
лв. ( с използване на висок % компенсаторни инструменти при плащането на цената, които в периода 2000-2001 год. се търгуваха на 10-15 % от
номинала и това допълнително трябваше да улесни новите собственици) в 21 от тях – 57 % до края
на 2005 година не са осигурени коректно плащанията на цената по договорите, въпреки наличието
на възможности и за разсрочено плащане за немалък период. В следствие на този факт Агенцията
за следприватизационен контрол начислява
неустойки, които най-вероятно ще затруднят още
повече бъдещите плащания. Общата стойност тези 21 сделки възлиза на 12 761 760 лв., без да са
добавени сумите по неустойките. По три от тези
21 сделки не са извършвани никакви плащания от
сключване на приватизационните договори до края
на 2005 год. За осем от приватизационните сделки Агенцията за следприватизационен контрол е завела съдебни искове срещу купувачите поради трайно неизпълнение на условията по сключените
договори. В 24 от сделките по схемата РМД – 65
% от общия им брой и в три от сделките, сключени
чрез преговори с потенциални купувачи – един от
най - непредпочитаните приватизационни методи в
страните с развита пазарна икономика, не се изпълняват инвестиционните програми, заложени в
приватизационните договори като общия размер на
неизпълнените до края на 2005 г. инвестиции надхвърля 3,2 млн. лв. Само в шест сделки по схемата РМД новите собственици коректно изпълняват
условията по договорите към края на 2005 год.
Същото се отнася и за новите собственици, които
са класирани след конкурс в периода след началото на 2002 год., но делът на тези сделки като постигнат финансов резултат за държавата е относително нисък – общата им стойност възлиза на
1 700 220 лв. или 6,3 % от общата стойност на
приватизационните сделки, сключени за периода
1999 – 2005 год. (45 на брой на обща стойност
26 819 395 лв.).
Преди да пристъпим към анализа на икономическото състояние на горския сектор, до което
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се достигна в следствие на така проведената
приватизация, ще дефинираме два аспекта, които
ще спомогнат за постигане на обективност в оценката за процеса и неговото влияние в сектора.
Първият аспект е свързан с ефективността, на която в развитите в икономическо отношение страни
се отдава водещо значение. Принципно се възприема тезата, че всяко приватизирано предприятие
попада в конкурентна среда, която го тласка към
преследване на нарастваща ефективност от дейността. Очаква се първоначално да се подобри алокативната ефективност като цените на стоките и
услугите, произвеждани в предприятието се изравнят с пределните разходи за производството им,
което от своя страна ще оптимизира както производствения процес, така и предлагането на пазара.
От друга страна, очакванията в следващия етап са
приватизираното предприятие да постигне необходимото равнище и на техническа ефективност.
Приема се, че тези два вида ефективност се постигат при адекватно управление на предприятието
в краткосрочен период. Вторият аспект се изразява
в положителното влияние, което оказва приватизацията върху цялостното развитие на дадения
отрасъл, резултиращо в нарастване на обема на
производство и снижаване на цените на стоките и
услугите, предлагани на пазара. В краткосрочен
период, в който се отчитат тези икономически ефекти на приватизацията, нейната реализация спомага да се създават условия за стопанско оживление.
Данните, поместени в Таблица 2 показват тенденциите на развитие на горския сектор преди и
след осъществяване на приватизацията на част от
горския капитал. Използвани са данни от Интернет
сайта на Министерство на земеделието и горите,
от Националния статистически институт и от научна разработка на Н. Шулева – ст. ас. в ЛТУ.
Както сочат данните от Таблица 2, в периода
1993-1996 година се наблюдава увеличение както
на финансовия приход, така и на капиталовложенията в горския сектор. След като се възприема
стратегията да бъде заменен действащият до тогава (нач. на 1997 год.) икономически механизъм,
считан за наследство от социалистическия период,
с нов концептуален модел на управление, данните
показват траен спад в основни производствени
показатели, каквито са залесяването и производството на фиданки. Значителен е и намаляващият
темп на процентното изпълнение на годишните разчети за дърводобив, който е основен източник на
финансов ресурс в сектора. Обезпокоително ниски са и стойностите на процентното изпълнение на
сключените договори с ползватели на дървесина,
макар че тенденцията е темпа на този показател
да нараства. Траен е и спадът в инвестициите след
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Таблица 2. Основни икономически показатели на отрасъл “Горско стопанство”
за периода 1993 – 2004 година
Година
1993
Показател
Общи приходи,хил лв 736
Общи разходи,хил лв 707
Финансов резултат
3,9
прих.-разх., %
16473
Обем залесяване, ха
Произв.фиданки,
168
млн.бр
Изпълнение на разчет
за дърводобив - %
Реализирани суми по
договори за дървесина - %
Капиталови разходи
като % от общи разх. 13

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004

1145

2374

4369

36095 51481 73527 75480 65350 90963

101077

1048

2030

4261

34886 49803 67431 84286 68930 104280

113670

8,5

16,6

19,9

3,7

16308 14367 14727 13583
172

18

172

25

133

34

144

12

5,9

12,4

-11,7

-5,4

-14,6

7508

7740

6313

5031

7134*

8377*

7532*

119

90

62

78

84

78

84

82,6

76,2

71

53

66,7

79

81,9

24**

71***

79***

86***

5

6

10

10

7

-12,5

Забележка: * - включено е и попълване на култури
** - данните са само за първо полугодие
*** - включени са и преходни остатъци

1999 год. като от 34 % през 1996 те намаляват до
5 % през 2001 год.
Трудно може да бъде дадено обяснение защо
точно чрез прибързана приватизация и непровеждане на по-широк комплекс от съпътстващи икономически мерки беше извършена замяната на работещ с нарастващи темпове на печалба модел на
управление с модел, който по замисъла на своите
автори трябва да е по-ефективен, само защото е
базиран на пазарни принципи и механизми. В
действителност, както сочат и данните от Таблица
№2, след 1999 г. сектора работи на загуба, която
на практика се субсидира ат държавния бюджет.
Никъде от Таблица №2 не е видно, че след като се
провеждат пазарни промени и основен компонент
на тези промени е именно приватизацията на огромна по своя дял държавна собственост върху активи на горскостопанското производство, е постигната или поне запазена ефективност на равнището от предшестващия реформите период. Напротив, отделянето на стопанската дейност и приватизацията на структури, реализиращи такава дейност,
с цел формирането на конкурентна среда, в която
те да функционират съвместно с новопоявяващите
се пазарни субекти в краткосрочен период доведе
до изключително негативни тенденции на развитие
на показателите в системата на горите. През 2002
година, когато вече е постигнат максимума в приватизирането на държавни активи и процеса продължава с много слаби темпове (видно от Таблица
1), отрицателната разлика между приходите, ко-

ито реализира държавата и разходите, необходими за осъществяване на дейностите в горите, финансирани от бюджета възлиза на 13 316 672 лв.14,6% от размера на общите приходи, а през
2004г. тази стойност е 12 593 000 лв.- 12,5 %.
Осъществяването на приватизацията не спомогна да бъде усъвършенстван механизма на ценообразуване в горския сектор. Значителна част от
приватизираните субекти не успяха и продължават
да не могат да се справят с предизвикателствата
на следприватизационния период и чувствително
снижиха икономическите си показатели.
Новопоявилите се икономически субекти след 1999
г. нямаха достатъчен финансов ресурс и необходимата материално-техническа база, които да обезпечат производството на високи обеми горскостопанска продукция, предвид и спецификата на самия производствен цикъл. Трайния спад в обема
произвеждана продукция (най вече дървесина) и
липсата на реална конкуренция между отделните
пазарни субекти с оглед постигане на по-добро
предлагане резултираха в значителното и трайно
увеличение на цените на отделните дървесни и недървесни продукти. Цените на добитите продукти
от горите не се формират в следствие на наддаване на официални тържища-каквито и до момента
няма създадени в страната, а в резултат от действието на твърде неясни правила, включващи и редица действия в разрез с възприетите пазарни
практики, а нерядко и в нарушение на законодателството в страната (каквито са масовите продаж-
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би на незаконно добита обла дървесина или незаконно преработени дървени материали).
Като финал на този кратък анализ на приватизацията на активи в горския сектор и последствията от
нейната реализация можем да обобщим, че този
твърде важен процес не беше осъществен по оптимален начин и в съответствие с възприетите норми в развитите пазарни общества. Като резултат
от това не бяха постигнати значими икономически
ефекти и на микро-, и на макроравнище, които да
стимулират устойчивото развитие на този толкова
важен за националната икономика сектор предвид
специфичните ползи, които предоставя за цялото
общество. Приватизацията успя единствено да разреши въпроса, свързан с елиминирането на абсолютния монопол на държавата върху собствеността на горския капитал. Стратезите на реформите,
проведени след 1998 година заложиха на грешен
концептуален модел на управление, основан на игнорирането от пазара на експлоатация на горски
ресурси на най-крупния собственик на такива ресурси – държавата. Този антипазарен по своята
същност подход, съчетан с тенденциозно проведена приватизация предопредели провала на структурните реформи и постави горския сектор в изключително неблагоприятна икономическа ситуация
с непредвидими последици.
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ABSTRACT
The present paper “Privatization in Forest Sector in Bulgaria and its consequences” concerns two main aspects.
The first aspect is connected with the presentation of privatization transactions to commercial joint-stock companies,
established at the beginning of 1999. The second aspect concerns analysis of the more important reasons for choosing
the privatization models in the forest sector. Considerable attention is paid to the description and analysis of the
privatization consequences and the dynamic of the efficiency in the respective sector.
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Представена е известната теория, относно разбирането на авторите за основните ценови категории,
както и за подхода за тяхното практическо използване. Направен е избор на пазарен метод за формиране
на офертна цена за продажба на висококачествена обла дървесина. На базата на статистическа информация за изменението на началните и достигнатите тръжни цени, на продадените количества висококачествена обла иглолисна дървесина, както и на очакваната инфлация е обоснован методичен подход, определени са офертни цени, които са реализирани в края на периода на изследване.
Увод
Изходната позиция за да се защити научната
теза в това проучване е: икономическият порядък в
горския сектор на Република България, базиращ се
на методите на пазарната икономика е за
предпочитане, пред този на централизираната
икономика. Вземайки страната на привържениците на пазарния механизъм приемаме по същество
концепцията, че отношенията на търсене и предлагане на стоки и услуги ще се решават с помощта
на цените. Естествено е, че приемането на тази
концепция ни прави опоненти на централизираната
икономика, където решенията се търсят чрез лимитите за разпределение, заложени в плановете
на централния разпределителен орган. Вековният
спор между теоретиците от двете направления
свеждаме до следния практически казус. Ако се
приеме, че съответния легитимен правен субект
Държавно лесничейство (ДЛ) или Държавна дивечовъдна станция (ДДивС) е производител на 8 хил.м3
едра обла иглолистна дървесина, икономическият
порядък в отношенията на търсене и предлагане
може да бъде конституиран по два начина. При
ситуация, в която всяко едно от тях е с права, задължения и фактически отношения на легитимен
стопански субект – съгласно законите на страната
– търговец, то ще организира производството по
критериите на целевата рационалност, т.е. със
средствата на строгата калкулация на приходите и
разходите. Като реални участници на пазара на
производители, те ще търсят такива форми за
продажба, които да привличат значителен брой от
купувачи. Последните, с помощта на цените на съответния пазар, ще придобиват право на собственост върху обособени части от цялото произвеждано количество продукция. Ако това посочено количество централният орган (НУГ, РУГ и т.н.) разпределя по план за доставка (рамков договор, баланс
и т.н.), по предварително определени количества и

цени, говорим за централизирана икономика. Ние
сме привърженици на позицията, че пазарният подход е не само за предпочитане, но е и условие за
устойчиво развитие на ДЛ и ДДивС като пазарни
субекти. Същевременно налице е пълно основание да се твърди, че чрез ценови механизъм съобразен с реалностите на съответния пазар, могат
да се извличат доходи, които да бъдат реинвестирани в горите и изобщо в активите на ДЛ и ДДивС.
Тези реинвестиции подобряват горската собственост, а в активи органичния състав на капитала и
подобрени се предават на следващите поколения.
Това е и нашата представа за устойчиво развитие
на тези стопански единици.
Публикуваните икономически анализи [виж 7]
недвусмислено показват, че днешните проблеми
на горите и горското стопанство на България са
плод от наложения след 1997 г. централизиран модел на управление. Прекомерните сечи в достъпните басейни, бракониерството, пожарите, корупционните практики по отдаване на ползването на
дървесина и други горски блага, са един от резултатите от този модел. По своята същност той лишава от възможности и демотивира за целево-рационални действия на всички равнища на управление на горското богатство.
Решенията за бъдещи действия следва да се
търсят в посока децентрализация на системата за
управление на горите и превръщане на ДЛ и ДДивС
в предприятия (търговци), където целево-рационалните социални действия на управлението е мотивирано от реални икономически цели и съзнанието
за необходимите средства за тяхното постигане.
Акцентът в това проучване е върху пазарната цена
и по-точно как тя да се превърне в инструмент
(средство) за устойчиво развитие на легитимните
държавни, общински, кооперативни и др. форми на
управление на горите, като се използва натрупания в УОГС “Г.Аврамов” Юндола опит.

Пазарно формиране на цените – предпоставка за ...
Обект, цел, задачи и методи на изследване
Обект на това проучване е УОГС “Г.Аврамов”
Юндола. На територията на това стопанство от
1992 г. се възприе механизма за ежемесечни открити аукциони за разпродажба на облата едра иглолистна дървесина и с това то се утвърди като
модел в дейността на Националното управление на
горите (НУГ). През 1994 г. на територията на стопанството се проведе Национално съвещание по
въвеждането на тази форма на продажба на
дървесина, а в периода 1999-2000 г. тук се проведоха няколко национални и регионални съвещания
по представяне и утвърждаване на пазарните процедури за продажба на дървесината от държавните гори, регламентирани в новата нормативна
уредба. Аукционната форма на продажба на дървесината е онзи инструмент, който ръководството
на стопанството използва за постигане на цени, които пазарът на дървесина в тази част на страната
приема като заключителен етап от сделките. Нещо
повече, когато някои от купувачите по някакви причини не могат да участват в разпродажбите, те могат да получа определено количество дървесина,
но на цена с 10% по-висока от последната достигната пазарна цена за дадения сортимент. По този
начин “използването на това изключение” от купувачите и превръщането му в правило се ограничава до минимум, което позволява на аукционите да
се получава действителна конкуренция, а получената при тези условия цена се определя от
търсенето. Разбира се, върху общото ценово равнище влиаят и разходите за производтство, но тяхното конретно влияние не е обект на настоящето
изследване. Даваме си сметка за влиянието на този фактор, защото това влияние се определя от количествата и цените на използваните агенти на
производство, технологията и организацията на производството и добива на дървесината и т.н. Без да
се подценяват тези фактори, на този етап като водещ фактор се очертава цената на произвежданата стока за пазара. Тя трябва да бъде такава, че да
мотивира ръководството на стопанството да произвежда дадената стока. Дотолкова доколкото този избор е направен от ръководството на
стопанството, следва да се приеме, че до известна
степен разходите за производтството са калкулирани в съответната офертна стойност и са възмездени чрез цената на отделните сделки. По тази причина изследването е насочено основно към проучване на пазара на двата продукта и техните пазарни стойности.
Целта на изследването е: да се обоснове алгоритъм за целево рационално действие по схемата отчетна стойност-офертна стойност-цена на основните продукти (обли сортименти от едра игло-
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листна дървесина, с диаметър на тънкия край съответно 18-29 cm и 30-49 cm. Този алгоритъм следва да подпомогне ръководтството в усъвършенстването на управлението на дейността на УОГСЮндола в условията на пазарна среда и по-конкретно – управлението на продажбата на облата иглолистна дървесина.
За постигане на целта на изследването бяха
поставени следните задачи:
1. Да се обобщи и обработи статистически наличната информация в УОГС-Юндола за продажбите на дървесина в периода от м. Септември 2004
до м. Октомври 2005 г.
2. Да се изследват тенденциите на изменението на началните (офертните) и достигнатите цени
и търгуваните количества.
3. На основата на получените резултати да се
препоръча метод за формиране на офертна цена.
За да се осигури по-висока достоверност на
резултатите и предсказуемост на разчетените
величини, са обработени отчетните данни за началните и достигнатите цени, както и за продадените
количества от посочените по-горе сортименти.
Отчетено е, че погледът към разходите и отчетните величини, колкото и прецизен да е, винаги е само поглед “назад”. Необходимо бе да се отчете
очакваемото изменение на показателите на външната среда, т.е. да се завишат разчетените офертни цени с очакваемата инфлация за периода, без
това да се отрази стагниращо върху количеството
на търсенето. Затова бе избран подхода за увеличение на офертните цени на аукционите след м.юни
2005 г. с коефициент компенсиращ половината от
отчетената през предходния период инфлация, като се остави известно време между тези
повишения, за да се провери реакцията на пазара.
С това действие се прави опит да се моделира бъдещо поведение на участниците на пазара, т.е. да
се провери тяхната реакция от повишените офертни цени.
За обработка на информацията са използвани стандартни икономически и статистически
методи. Представянето на резултатите е извършено във фигури, получени с помощта на конвенционален програмен пакет MS Excel в среда на MS
Windowsxp, която вече широко навлезе в информационното осигуряване на управлението на горското стопанство.
Изходни методични позиции
Първо. В механизми за управление, основани
на пазарния автоматизъм, цените изпълняват ролята на измерител на дефицита (дефицитомер) при
производството, разпределението, размяната и потреблението на стоки и услуги (понятие, формули-
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рано за първи път от Ойкен, 1995). [8] Приема се
факта, че цената на стоките и услугите е осъзнато
битие. Това означава, че за основните играчи на
даден пазар цената е външен фактор и че нито един
от тях не е формирал монопол, който позволява
нейното шоково изменение. При тези условия овластените да вземат решение имат нужната им
информация, както за основните играчи на пазара,
така и за основната част от сделките на обменяните между тях стоки и услуги. Разбира се, че ако
сделките са законосъобразни (легитимни), от тях
може да се извлече информация за цените, количеството на стоките и услугите, обстоятелствата
при които са договорени и т.н. Това е необходима
информация за вземане на обосновани решения
за бъдещи действия на съответния пазар.
Второ. Системният и задълбочен прочит на теоретичните концепции, имащи отношение към тази научна теза, насочва вниманието ни към икономическата категория „пазар” и свързаната с него
категория „пазарна цена”. Забравени в България
през периода 1945-1990 г., поне що се отнася да
управлението на горския сектор, тези категории се
появиха като обективно битие у нас след 1990г. и
трябваше да решат проблемите с разпределението на продуктите от гората по нов начин. Новото
е, че на мястото на квазипазара, организиран на
основата на националния план за производството и
разпределението им, започна процес на формиране на реален открит пазар, където ценовият механизъм решава основните въпроси, свързани с търсенето и предлагането. Не се поставя за задача да
се оцени доколко различните форми на пазара
(местен, районен, регионален и национален) функционират под въздействието на ценовия механизъм или което е същото: доколко пазарната цена
се е превърнала в измерител (дефицитомер) на
търсенето на продукти от гората. По-скоро задачата е: как това обективно битие - пазар и пазарна
цена, да стане осъзнато от всички участници (играчи)
на пазара. Да се подпомогнат основните играчи на
пазара да заговорят на разбираем пазарен език.
Извършено от нас социологическо проучване, с анкетиране на повече от 170 специалисти от държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и регионалните управления на горите, организиращи пазара на дървесината от държавните гори показва, че единици са тези, които могат да дефинират правилно категориите пазар и пазарна
цена. [5]
Трето. От наша гледна точка категорията “пазар”, като че ли най-пълно се вписва в дефиницията на Канадския институт за оценка на недвижимо имущество (Appraisal Institute of Canada) - пазарът е серия от аранжименти, при които прода-

вачите и купувачите се срещат чрез ценовия
механизъм. [15] В тази си обща формулировка,
пазарът като икономическа категория, се приема
без особени различия. Разбира се, различните школи и автори влагат и добавят нещо свое. За Джевънс
пазар е всяка група от хора, встъпващи в тесни
делови отношения и сключващи крупни сделки по
отношение на всяка стока. [цитат по13]. За Балинов
и Владимирова пазар (market) е всяка ситуация,
при която продавачът и купувачът влизат помежду
си в отношения на покупко-продажба.[2] Според
Стоянов(1996) пазарът е „начин на контактуване
между двама основни и суверенни икономически
субекта – производители от една страна и потребители от друга”.[12] За Трендафилов(1998) пазарът е такава организация на икономическата
активност, при която благата се произвеждат за
размяна, а размяната се осъществява при посредничеството на парите [14] и т.н. Това, което трябва да бъде добавено е свързано с начина на
производство. Съвременните високо развити общества са приели този начин да бъде капиталистически.
Същността му Бел(1994) сполучливо дефинира:
“капитализмът е икономическа и културна система,
организирана в икономическо отношение около институцията на собствеността и производството на
стоки, и основаваща се в културно отношение върху факта, че разменните отношения на покупкопродажба – пронизват почти цялото общество”.[3]
Това негово разбиране е основание „пазарът” да
бъде разглеждан като абстракция, но разумна
абстракция. Зад тази категория ние разбираме едно обективно материално битие състоящо се от:
серия от аранжименти, при които продавачите и купувачите се срещат чрез ценовия механизъм, за
да разменят права върху собственост срещу други
активи, от които се очакват сегашни или бъдещи
ползи. Смисълът, който се влага в „серия от аранжименти”, за да се дефинира разбирането за икономическата категория „пазар” е социологически.
Това е дейността, която упълномощени физически
и юридически лица извършват за да могат да формулират, както целите при размяната, така и средствата за тяхното постигане на основата на рационално пресмятане. Тази дейност социолозите, като
Е.Дюркем, Тьонис, М.Вебер причисляват към категорията „социално действие”. Това означава, че
с абстракцията „пазар”: се заменят всички онези
„социални действия”, които са мотивирани от поставени цели и съзнанието за средствата за тяхното
постигане при размяната на права върху собственост на стоки и услуги срещу други активи, каквито са например парите.
Според обективистичното направление в социологията, всяко едно социално действие е пре-
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допределено от външни за него фактори.[5] Тези
фактори са обективни и се пораждат от водещата
роля на общността, спрямо тези на индивидите.
Поради това въведените всеобщи норми, които насочват към колективен начин на мислене, действия и т.н., са външни за играчите на пазара. Те са
им наложени „принудително” от възприетия обществен порядък, традиция и т.н. Този порядък се свързва с норми и правила, еднакви за гражданското
общество, като цяло или пък за обособени негови
отраслови и регионални структури. По тази причина може да се говори за социални действия в общности от местен, регионален, районен, отраслов и
национален характер. В този смисъл и категорията „пазар” придобива горните характеристики.
Според субективистичната концепция, чиито
основоположник се смята М. Вебер, критериите за
преценка на социалните действия се търсят чрез
мотивацията на играчите на пазара.[виж 5] Тази
мотивация може да бъде подвластна на 4 групи
критерии: целево-рационални, ценностнорационални, традиционни и афективни.
Учебно опитно горско стопанство (УОГС)
Юндола, чиито цени и количества от ценна иглолистна дървесина са обект на това проучване, може да бъде отнесено към един от основните суверенни партньори (продавач) на пазар със следните
характеристики:
• по отраслова принадлежност тай спада към
горския сектор на страната, в качеството си на
продавач на обли и фасонирани дървени материали.
Социалните действия на покупко-продажба са обществено ограничени основно от норми в Закона
за горите(1995) и законите, уреждащи финансовия механизъм на страната;
• по регионален признак УОГС Юндола е част
от продавачите на обла и фасонирана дървесина
на територията на Велинградската община, заедно
с ДЛ „Селище”, ДЛ „Чехльово”, ДДС „Алабак”, ДДС
„Чепино”. УОГС осигурява около 10% от предлагането на иглолистна едра дървесина в този регион.
• УОГС е легитимен играч на пазара, като
дейността му е организирана като единно предприятие за многоцелево стопанисване на около 5,5
хил.ха горски територии. Предприятието действа
целево-рационално, чрез строга калкулация на приходите и разходите. По същия начин действат и
държавните дивечовъдни станции „Алабак” и
„Чепино”, но не и лесничействата „Селище” и
„Чехльово”. Дейността на последните е мотивирана по-скоро от ценностно-рационални и традиционни социални действия. Като част от първата група
предприятия, УОГС има свобода да използва цената като „дефицитомер” на предлаганата от него
около 8 хил. м3 ценна едра обла иглолистна дърве-
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сина годишно. Въведената повече от 14 години аукционна форма на продажба укротява търсенето чрез
цени, които пазарът признава за справедливи.
Четвърто. Пазарният подход към формиране
на т.нар. начални (офертни) цени, предполага съобразяване с категориите стойност и разменна
стойност. Тези категории се обясняват по различен начин от двете господстващи теории – трудовата и пределната. Първата, водена от разбирането,
че в стоката е вложен определено количество абстрактен труд, а втората – определена от намаляващата пределна полезност за индивида, на всеки
следващ потребяван от него продукт. Фактът, че
дискусията по предимствата и недостатъците на
двете теории не е затихнала означава, че е рисковано да се вземе определена страна. Същевременно обаче може да се приеме общото и за двете теории - стойността е отношение между разходите за производството и полезността на стоките.
Това отношение се обективира в колективните тенденции на съответния пазар, като желана
стойност, създадена от колективните тенденции на
съответния пазар.Това е онази вероятна цена на
една собственост, на която продавачите и купувачите биха желали да направят сделката, без външна принуда. Тази цена ние приемаме в това проучване като пазарна стойност. За нас пазарната
стойност, следователно е разчетна величина, чиято основна функция е да осигури целенасочено
поведение на играчите на съответния конкурентен
пазар. Тя е продукт на серия от аранжименти и се
проявява чрез две компоненти: отчетна и офертна
стойност. Що се отнася до категорията цена, съвсем логично е тя да отрази завършения от всяка
сделка акт на размяна. С други думи, това е паричнната сума, която един купувач се е съгласил да
плати, за да придобие собственост, а продавачът
да я приеме, за да отчужди своята собственост,
при наличните по време на сделката обстоятелства.
Може да се обобщи - процесът на използване
на ценовия механизъм за размяна на права върху
собственост срещу активи, от които се очакват сегашни и бъдещи ползи включва непрекъснатото
движение: от отчетна стойност – към офертна
стойност – към достигната цена и отново към отчетна стойност – към офертна стойност – към цена и т.н. Заключителният акт на размяната, т.е.
цената, която двете страни са приели, икономистите приемат за мяра на разменната стойност. Нея
ние дефинираме като: справедлива размяна на минал (спестен) или текущ (сегашен) доход с актив,
от който се очакват ползи в бъдеще.
Разбирането ни за тези икономически категории се използва за да се докаже възможността за
създаване на икономически ред, чрез пазарен под-
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ход на примера на УОГС „Юндола”. В това отношение анализът ни показва, че:
• Цените на изследваните сделки през наблюдавания период могат да се приемат за справедливи. Тези цени са признати от пазара при следните обстоятелства: не е констатирана излишна
принуда върху страните; двете страни са разполагали с нужната им информация, но не абсолютни
знания за да се вложи спекулативен елемент; оборотният период на размяната за всички сделки е
разумен; плащането е извършено в съответствие
с приетите за района стандарти – в брой или по
банков път.
• Размяната е осъществявана всеки месец
чрез организирани за целта аукционни. Това дава
основание да се твърди, че цените по сделките отразяват реалностите към момента на сключването
им.
• В резултат на размяната и двете страни са
придобивали актив, който им е давал възможности
за извличане на ползи от бъдещи тяхни действия.
Всичко това дава основание да се използват
след обработка цените по отделните сделки, да се
трансформират в отчетни стойности и да се заложи целево в близък план (5-6 месеца) предложение за офертни стойности на поредните аукциони.
В своята отчетност УОГС разполага с подробна информация за всички сделки. Отчитайки, от една страна, резултатите от предишни наши изследвания [4,6,9,10,11] за факторите, които влияят върху ценовите равнища, както и върху сезонната динамика на цените и обемите на продажбите, a oт
друга страна, данните от отчетността за изменението на офертните и пазарните цени и количества
за период от една година назад от м.Май 2004 до
м.Май 2005 г., както и очакваемата инфлация към
края на 2005 г., бе направено предложение за
офертни цени за предстоящите ежемесечни аукциони до м.Декември 2005 г.
В това изследване поради липса на точни

измерители, не са отчетени някои фактори, за влиянието на които ние предполагаме. На първо място:
особеностите на стоката /отличаващи параметри/
- търговия предимно на едро, голям обем и неправилна форма, сложна система от стандарти, норми и правила за добив, съхраняване и транспорт и
т.н. На второ място: регламентираният годишен
обем на производството в основния документ за
планиране на ползването – лесоустройствения
проект. На трето място: психологическият фактор
при продажбите, чрез аукциони, търгове, преговори и т.н. На четвърто място: невъзможност да се
задържа непродадена дървесина и да се съхранява за по-дълъг период от време. На пето място:
отчитане на конкуренцията на регионалния, националния и външния пазар. На шесто място: отчитане на характеристиките на купувачите (участниците в търговете): брой, състав, дял от продажбите,
възможности за дълготрайно обвързване и т.н.
По тази причина решенията за бъдещи офертни цени ще съдържат в себе си систематична
грешка, особено онези, които са свързани с по-дълги периоди от време. Поради факта, че в това проучване предложенията са за обозрим оперативен
период от 6 месеца, неотчитането на тези фактори не би следвало да бъде фаталано.
Основни пазарни тенденции
На фиг. 1 е изобразено измението на средномесечните количества на продадената дървесина
от двата най-ценни сортимента. Полученият тренд
на изменение, който отразява най-добре сезонните колебания в количеството е полином от пета
степен. Той е представителен по отношение на сезонната динамика на количеството, отчитана за дълъг период от време. Може да се отбележи налагащата се слаба, но трайна тенденция за намаляване на отчитаните обеми на продадените на аукционите количества.
На фона на посоченото измение на количест-
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Фиг. 1 Изменение на месечните продадени количества за сортименти
с дебелина на тънкия край 30-49 см.(1) и 18-29 см. (2) ., в м 3
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вото 2004 г. може да се приеме като стабилна в
ценово отношение година. Среднопретеглените цени на иглолистните трупи до м. декември 2004 г.
също останаха постояни между 105 и 115 лв/м3.
(фиг.2) Видно е, че голямото търсене на ценната
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иглолистна дървесина през м. януари 2005 г. води
до съществена разлика между офертната и достигнатата пазарна цена, но с известно закъснение.
Разликата между начална и достигната цена
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Фиг. 2 Изменение на среднопретеглените месечни начални и достигнати цени за сортименти с
дебелина на тънкия край 30-49 см., в лв./м3
През месец юни 2005 г., обосновано с повишено търсене през месеците март, април и май,
изразено в чувствителна разлика на достигната цена над предложената, в офертние цени се калкулира повишение от 1,7%, т.нар. застрахователна
надбавка, което както се вижда от фигурите се приема без стагниране на пазара.
По-силно стагниращо въздействие върху количеството на продажбите на пазара има второто
увеличение на офертната цена (м.септември и октомври 2005 г.), но през м.ноември 2005 г. количеството на продажбите отново се възстанови. В
тази среда търсенето се “успокоява” и достигнатата среднопретеглена цена се “прилепва” до новата офертна цена, без колебание между повишаване и понижаване, което означава, че мярката е
дозирана и отговаря на очакванията на купувачите.
Плавните промени на офертните цени оказаха задържащо влияние на колебанията на достиг-

не е повече от 2,7 %. Сигнал за инфлационен процес идва едва през март, април и май на 2005 г.
Такова раздвижване се наблюдава и при цените на
иглолистните трупи от по-ниския клас.
На базата на постигнатите изменения на количествата и цените (коефициент на еластичност
от 1,33 до 2,01), достигнатите общи ценови
равнища, както и на очакваемата инфлация бе предложено (на фиг. 2 и фиг. 3 се вижда) увеличение
на офертните цени от 1,7% последователно в периода юни-август 2005 г. и след това в периода
септември-октомври 2005 г., като общото акумулирано нарастване на предложените цени да достигне от 2,6 до 4,4% за период от 6 месеца, което
може да се приеме за правилно от управленска
гледна точка, за да компенсира отчетената инфлацията до м.май 2005 г., която бе в рамките общо
на 2,3%%, а очакваемата за края на 2005 г. бе
5,8%.
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Фиг. 3 Изменение на среднопретеглените месечни начални и достигнати цени за сортименти с
дебелина на тънкия край 18-29 см., в лв./м3
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натите цени, но вече на ново ценово равнище, оформено след м.ноември 2005 г. в рамките на 4,4%
по-високо от м.май 2005 г., при акумулирана инфлация в края на 2005 г. - 6,5%.
Възможен бе и друг (т.нар. хазартен) подход
– еднократно увеличение на офертните цени, с размера на постигната разлика между началната и достигната цена. Той обаче е с непредсказуемо влияние върху количеството на продажбите и е за препоръчване при относително по-нестабилна макроикономическа среда, с по-големи реални или очакваеми инфлационни процеси.
Налага се обобщението, че използваният състезателен начин (между явилите се купувачи) за
получаване на достигнатата цена над офертната,
позволява да се определи готовността на търсенето да задоволи своите потребности към даден
момент, в близост до пределно високата цена, която някой от явилите се купувачи може да даде.
Получената достигната цена може да се смята за
пазарна цена на предложеното количество
дървесина, с определено качество.
Резултатите показват, че след края на октомври 2005 г. може да се твърди, че е оформено
ново ценово равнище, което удовлетворява и предлагането и търсенето.

4. От съществено значение за определяне на
офертните стойности за бъдещите аукциони е инфлационния фактор, който трябва да бъде отразяван с обоснован коефициент на инфлация.
Повишаването на офертните стойности на иглолистните трупи с коефициент на инфлация два пъти
по-голям от очетената инфлация се оказа правилно от управленска гледна точка, за да компенсира
инфлацията през периода до м.Май 2005 г. (в рамките общо на 2,3%) и очакваема инфлация за края
на 2005 г. от 5,8%.
5. Сравнително устойчивата макроикономическа среда през първата половина на 2005 г. не
наложи интензивни, а плавни промени на офертните стойности. Поради това с всеки бъдещ аукцион
трябваше да се отчитат колебанията на достигнатите цени. В крайна сметка се достигна до ново
ценово равнище, което е в рамките на 4,4% увеличение в рамките на 6 месеца, при акумулирана инфлация за същия период (в края на 2005 г.) - 6,5%.
6. Потвърждава се извод от предишни наши
изследвания, че при дълготрайно активизиране на
проинфлационен фактор цените се повишават, но
не спадат след отшумяването на фактора, а формират ново ценово равнище. [10]

Заключение
В резултат на изследването може да се направят няколко по-важни извода:
1. При налагането на пазарния подход за формирането на цената на дървесината, цената изпълнява ролята на измерител на дефицита (дефицитомер) при производството, разпределението, размяната и потреблението й, както и при другите стоки
и услуги.
2. Съществена особеност в случая е разбирането, че процесът на използване на ценовия механизъм за размяна на права върху собственост срещу активи, от които се очакват сегашни и бъдещи
ползи включва непрекъснато движение: от “отчетна стойност – към офертна стойност – към достигната цена” и отново към “отчетна стойност –
към офертна стойност – към цена” и т.н.
3. Стимулирането на конкурентно търсене
(между явилите се купувачи) чрез офертна стойност на отделните партиди от предварително оределени количества на едрата иглолистна строителна дървесина позволява да се определи готовността на търсенето да задоволи своите потребности
към даден момент, в близост до пределно високата цена, която някой от явилите се купувачи може
да даде. Получената най-висока достигната цена
може да се смята за пазарна цена на предложеното количество дървесина, с определено качество.
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ABSTRACT
The well-known theory, connected to authors opinion for basic price definitions and approach for it practical
implementation are presented. The market approach for starting price formation for round timber selling was made. On
the basis of statistical data for starting and achieved price change and sold quantity of high quality coniferous round
timber, as well as on the basis of the expected inflation rate the new starting price for open auctions for selling high
quality coniferous round timber were calculated and applied.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ГОРИТЕ КАТО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИ ЕКОСИСТЕМИ
Надежда Стоянова - Институт за гората при БАН - София
Димитър Стоянов - Лесотехнически университет - София
При екологичните изследвания в горите особено внимание се отделя на тяхното възобновяване и състояние.
Това са приоритетни въпроси и по отношение на устойчивото природоползване и опазване на планинските
територии. С резултатите от извършеното проучване се изясняват някои особености за структурата и динамиката на иглолистни гори, както и значението на тези показатели за устойчивото развитие. Направена е съпоставка
по лесовъдо-таксационни показатели за състоянието на гори от Picea abies (L.) Karst., за изследвана планинска
територия от водосбора на река Черни Искър в Северна Рила. Въз основа на дендробиометрични данни за
естествени смърчови насаждения са установени структурни особености на дървостоя и подраста. Изследването
е свързано с разработване на тема по Дог. Б-1410/04, финансирана от НФ“Научни изследвания” на МОН.
Ключови думи: структура, възобновяване, Picea abies, гори, устойчиво развитие
Key words: structure, regeneration, Picea abies, forests, sustainable development

Увод
Факторите за устойчиво разватие на околната среда имат комплексен характер. Горите са основния растителен компонент на планинските
екосистеми, при изучаване проблемите по екология на гората, особено внимание се отделя на тяхното състояние и възобновяване. Това са приоритетни въпроси и в конвенциите, засягащи устойчивото природоползване и опазване на горите в
Европа.
Редица учени са посветили своите усилия на
проучвания в това направление, които имат както
теоретично, така и съществено практическо значение [12, 13, 14, 19, 21, 23, 24]. Въз основа на
анализи и оценки са отразени различни аспекти на
структурата и динамиката на горите, както и на лесовзобновителните процеси [5, 10,11, 17, 22].
Отчитането на промени в екологолесовъдските показатели на горските екосистеми, които са обект
на антропогенни въздействия, би дало възможност
да се направи анализ, дали резултатите от ползването на горите през даден период от време могат
да се характеризират с положителен или с отрицателен общ ефект. Устойчивото развитие на околната среда е свързано с екологосъобразно управление на горите. Важно условие за това е установяването на критични нива по отношение на състоянието на някои лесовъдски признаци на насажденията от определени горски екосистеми или планински територии.
Настоящите изследвания са извършени в дозряващи и зрели иглолистни екосистеми, формирани от Picea abies (L.) Karst., разпространени по северните склонове на Рила планина във водосборния басейн на река Черни Искър. Обект на проучване са смърчови гори, които са част от растителната покривка във водосборите на няколко по-малки водни течения, десни притоци на тази река.

Разположени са на територията на гсу Говедарци,
характеризират се със стръмен релеф и преобладаващи северни изложения на склоновете.
Методиката на изследване е комплексна [7, 15,
16, 17], а източници на информация за състоянието и структурата на горите са лесоустройствени
материали [8], експедиционни маршрутни
наблюдения, пробни площи. Резултатите от извършените дендробиометрични изследвания в смърчови гори отразяват някои аспекти на тяхната структура и динамика.
Състояние на смърчови горски екосистеми от проучвания район
Изследваната територия попада в зоната на
оптимум за растежа и развитието на горите формирани от Picea abies (L.) Karst. [2] и това са основно представените гори в проучвания район.
Състоянието на естествени смърчови насаждения
от държавен горски фонд е разгледано въз основа
на лесовъдо-таксационни показатели. Наблюденията се отнасят за дозряващи и зрели смърчови
гори, разположени по северните склонове на Рила
планина във водосборния басейн на река Черни
Искър.
Въз основа на резултатите от направените наблюдения се установи, че преобладаващо участие в
състава на горските екосистеми има Picea abie(s
(L.) Karst. За състава на смърчовите гори от проучваната територия е характерно, че те са монодоминантни по състав и по-рядко са смесени с Abies
alba Mill., или Pinus sylvestris L.
Смесени смърчово-елови гори са формирани
в долинните и по-ниските части от склоновете. На
такива места се срещат и чисти смърчови
насаждения, с доминиран от Oxalis acetosella L. състав на тревната покривка.
При склонов наклон от 20-25о са относително
по-често разпространени смърчовите гори с черни
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боровинки, в дървесния състав на които понякога
единично се среща и Pinus sylvestris L. Месторастенията са сравнително богати и свежи до влажни,
а в състава на тревната покривка доминира
Vaccinium myrtillus L.
За бонитета на горите доминирани от Picea
abies (L.) Karst., в изследваната територия от водосбора на река Черни Искър беше установено, че
по-голяма площ заемат високобонитетните
насаждения. Съответното им разпределение по този
показател е сравнително най-голямо за втори
бонитет, следвано от първи и трети бонитет.
По отношение на възрастта, резултатите за
разпределението на естествените смърчови гори
по класове на възраст показват значително по-голямо участие на горите от пети и шести класове на
възраст, в сравнение с тези от седми клас на
възраст. Преобладаващата част от тези гори имат
естествен произход и възраст 100-120 год. Според
оценъчни критерии [9] следва, че те изпълняват важни водоохранно-защитни функции.
За възобновяването, извършените наблюдения
върху структурата на възобновителния етаж, проведени в голям брой смърчови екосистеми показват,
че при склопеност на дървостоя по-малка от 0.70.6 количеството на подраста започва да се
увеличава. Разпределението на подраста е различно по възраст и височинна структура. В някои насаждения младите дървесни растения се срещат в
незначителни количества и за възобновяването им
може да се даде оценка с много ниска степен.
Резултатите от проведените експедиционни
маршрутни наблюдения показват, че в определени
смърчови екосистеми могат да бъдат отделени два
по-ясно обособени височинни обхвата във възобновителния етаж - един съставен от по-нисък подраст
с височина на фиданките до един метър и друг където височината им варира до 5-10 метра. От направените проучвания следва, че и в други смърчо-

ви екосистеми има достатъчно иглолистен подраст,
формиращ обаче един общ по-нисък етаж с различна възраст и височина на фиданките. За възобновяването на такива насаждения може да се даде
задоволителна или добра оценка.
Като обобщение следва да бъде изтъкнато,
че възобновяването в проучваните гори има предимно естествен произход. Вертикалната структура на подраста се характеризира с два оформени
етажа в някои от изследваните смърчови насаждения. Сравнително повече са обаче тези с добре
оформен един възобновителен етаж, с височина на
подраста до около 1-2 m при едни от насажденията или до 4-5 m при други.
Незначителна е числеността на подраста при
голяма склопеност на дървостоя (1.0-0.9) в изследваните иглолистни гори доминирани от Picea abie(s
(L.) Karst., което беше установено въз основа на
резултатите от направените наблюдения. Във флористично отношение, възобновяването на проучваните смърчови гори е представено от подраст на
Picea abie(s (L.) Karst. и Abies alba Mill., в различно
съотношение или е преобладаващо участието на
един от тези видове.
Резултати от дендробиометрични изследвания в
гори от Picea abies
С резултатите от извършените проучвания се
изяснят някои особености за структурата и динамиката на иглолистни гори, както и значението на
тези показатели за устойчивото развитие. За изследваната част от територията на водосбора на река Черни Искър в Северна Рила, се отделя повече
внимание на структурно-функционалната организация на естествените смърчови екосистеми. На
фиг.1 и 2 и в таблицата са характеризирани някои
особености на изучаваните гори. Те са разположени във височинен диапазон между 1450-1550 m
надм. вис.

Picea abies
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Фиг. 1. Разпределение на дърветата по степени на дебелина в ПП-12
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При проучванията за състава и структурата
на горите с едификатор на дървостоя Picea abies
(L.) Karst., са определени характерни растителни
съобщества. Като основни диагностични признаци
на равнище тип растителност са използвани преобладаващите жизнени форми на растенията:
дървета, храсти и треви [10].

Участие на дърветета,%

Picea abies

От позициите на сукцесионната динамика на
горскодървесната растителност, проучваните различни смърчови гори са съответно от едно поколение, едновъзрастни дървостои от пети или шести
клас на възраст. В заложените пробни площи е направено пълно клупиране на дърветата на гръдна
височина (d1.30), като получените данни са обобщени в таблица и изразени графично.
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Фиг. 2. Разпределение на дърветата по степени на дебелина в ПП-17
За изучаване на флористичния състав и възобновяването са осъществени дендробиометрични изследвания в пробни площи, заложени в чисти
или смесени с Abies alba Mill. смърчови насаждения. Наблюденията показват, че такива горски
екосистеми имат сравнително по-широко разпространение в изследвания планински район и в тях са
разположени пробни площи, като за две от тях (ПП12 и ПП-17), тук са сравнени някои от получените
данни.
В резултат на осъществените наблюдения е
определен съставът на дървостоя от пробните

площи. Преобладава Picea abies (L.) Karst., като е
различно участието на Abies alba Mill. за отделните насаждения. Сравнително повече е нейното количество при ПП-17, а процентното съотношение
между двата вида е изчислено за смърча на 71.79%
и за елата на 28.21%, както е отразено в таблицата.
При ПП-12 това процентно съотношение е установено съответно за смърча на 96.87% и за елата
на 3.13%, където елата присъства с единично участие в състава на дървостоя от тази пробна площ.
Това проличава и от графиките на фиг. 1 и 2.

Таблица 1. Сравнителни данни за изследваните гори доминирани от Picea abies (L.) Karst.

Показатели
Средна надморска височина на изследваните насаждения, m
Флористичен състав:
Picea abies (L.) Karst.
Abies alba Mill.
Брой дървета на единица площ (бр./hа)
Среден диаметър на дървостоя (cm)
Процентно участие на смърча и елата в състава на дървостоя:
Picea abies (L.) Karst.
Abies alba Mill.

Пробни площи
ПП-12
ПП-17
1550

1450

см 10
ела (ед)
480
50

см 7
ела 3
390
42

96.87
3.13

71.79
28.21
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Както се вижда от данните в таблицата, по
брой на дървета изчислен към единица площ различията в пробните площи са както следва: сравнително повече са дърветата в ПП-12 (480 бр./ha) в
сравнение с тези от ПП-17 (390 бр./ha). От графиките (фиг. 1 и 2) се констатира, че във всяка от
пробните площи количеството на двата дървесни
вида е представено в различно съотношение.
По-голямо е участието на Abies alba Mill. в
състава на дървостоя от ПП-17, където елата има
почти постоянно присъствие в отделните степени
на дебелина. Това доказва динамичния процес на
формиране на смесено разновъзрастно иглолистно насаждение от смърч и ела.
Възобновяването има естествен произход и в
двете пробни площи. За ПП-17, във видово отношение е по-голямо участието на подраста от Abies
alba Mill., в сравнение с този от Picea abies (L.)
Karst. В състава на тревната покривка доминира
Oxalis acetosella L., а това е индикатор за сравнително богато и свежо месторастене.
Наблюденията за състоянието на подраста в
ПП-12 показват, че възобновителния процес е
затруднен. Количеството на подраста е недостатъчно. В състава на тревно-храстовата покривка доминира Vaccinium myrtillus L., а на места и мъхове.
Тревната покривка е слабо развита и е със сравнително беден състав.
От получените резултати за структурата на
дървостоя и подраста, въз основа на данни от дендробиометричните изследвания, може да се определи структурата по дебелина на дървостоя при
двете иглолистни насаждения. От направеното пълно клупиране на дърветата на гръдна височина
(d1.30), се проследява на графиките (фиг. 1 и 2) разпределението на смърчовите и еловите дървета в
пробните площи по степени на дебелина.
Сравняването на данните от двете графики
показват, че те са разнородни по своя строеж. Получените резултати от изследването на дървостоите
отразяват факта, че дърветата в двете смърчови
насаждения са различно разпределени по степени
на дебелина. От графиките се вижда, че има различие както по отношение на вариационния
интервал, така и по разпределение на дърветата. В
по-дебелите степени по дебелина те са повече в
ПП-17, докато дърветата от по-тънките степени са
сравнително повече в ПП-12. Направеното сравнение е база за проследяване динамиката на растежа по дебелина на насажденията, като се отчитат
промените с възрастта на дървостоя.
Извършените наблюдения върху структурата
на подраста показват, че естественото възобновяване в ПП-17 има групов характер, на места с добре оформени растителни биогрупи от иглолистни
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фиданки с различна възраст и височина, докато количеството на младите иглолистни дръвчета в ПП12 е незначително. За възобновителния процес в
насажденията от двете пробни площи са установени различия, които се изразяват преди всичко в
структурата на подраста и в неговата численост.
Въз основа на получените резултати за състоянието на смърчовите гори от изследвания район в басейна на река Черни Искър показват, че
досегашните лесовъдски грижи за опазване и подобряване състоянието на горите са били правилно насочени.
Може да се препоръча провеждането на лесовъдски мероприятия за създаване, формиране и
поддържане на разновъзрастни и на смесени горски насаждения там, където условията на средата
позволяват това. За целта е много важно осигуряването на качествено естествено възобновяване, а
формирането на стъпаловиден склоп на дървостоите е от голямо значение за тяхната устойчивост
срещу неблагоприятни климатични и други
въздействия. Създаването на такива естествени насаждения може да се извършва чрез прилагане на
подходящи лесовъдски технологии за главно
ползване, подпомагане на естественото възобновяване и отглеждане на младиняците. За изследваната планинска територия, възможности за формиране на разновъзрастни насаждения има там,
където естественият възобновителен процес в смърчовите екосистеми е успешен.
Идейни насоки за устойчиво развитие
• Като концептуална насока следва да се
изтъкне, че устойчивото развитие е свързано с комплесното решаване на редица проблеми в три
области: икономическа, екологична и социална.
Всяка от тях има специфични особености, а такива
са и нейните изисквания към другите две. Съчетаването на техните особености е предпоставка за
съгласуване на интересите и за устойчивото развитие. Чрез въвеждането на многофункционално стопанство в горите се постига съгласуване на устройството на горските територии с устройството
на всички територии извън горите [1, 6]. Стопанисването на горите у нас е насочено към спазване на
принципите за устойчиво развитие, природосъобразно ползване и многофункционално стопанисване. Според съвременните концепции за природосъобразно стопанисване на горите трябва да се
създават, формират и поддържат смесени горски
насаждения навсякъде, където условията на средата позволяват [7]. В лесовъдски аспект е от голямо значение осигуряване на естественото възобновяване.
• Като насока за устойчиво развитие на изследвания планински район от водосбора на река
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Черни Искър може да се обобщи следното: резултатите за структурните собености на смърчовите
гори в тази част на Северна Рила показват, че в
някои горски екосистеми структурата е разновъзрастна или близка до нея, а естественото възобновяване е добро. Такива горски насаждения са подходящи за преминаване в изборни гори. По-трудно
това може да се постигне в насажденията с едновъзрастна и едноетажна структура. Създаването
на стъпаловиден склоп на дървостоите е предпоставка за по-високата им устойчивост срещу неблагоприятни абиотични или биотични въздействия и
дървостоите са с по-добро здравословно състояние.
При изборните гори се запазват в максимална степен техните водоохранни, водорегулиращи, почвозащитни и други полезни екологични функции.
• Динамиката на горските екосистеми от територията на водосборите, както и тяхната лесистост имат голямо значение за устойчивото развитие на околната среда. Установено е, че при изредените насаждения с пълнота под 0.6 и при наличие на значителен наклон на терена под склопа на
гората се формира повърхностен воден отток, който
изнася почвата. В планинските горски водосбори
горите представляват основна структура на природния потенциал, а в естествените природни граници
на речните басейни горскодървесната растителност
може да бъде най-силно повлияна от антропогенна
дейност в сравнение с други ландшафтни компоненти [4, 18]. От екологична и биологична гледна
точка е оправдано управлението на горите да се
насочва към относително еднакво разпределение
на класовете на възраст върху територията на горския комплекс и е добре тези комплекси да се формират по водосборни басейни [9].
Схващането за устойчиво развитие и управление на горите по водосбори се основава на изключителната важност на водохранно-почвозащитните и водорегулиращи функции на горските
екосистеми. Опитът е показал голямото значение
на горите за страните с планински релеф. Досега
обаче не е възприета единна методика за определяне екологичната значимост на горите във водосборните басейни, но се счита, че планирането на
лесоустройствената дейност трябва да се извършва с ясна визия за крайния ефект върху хидроложкия цикъл [20].
Заключение
Информацията от получените резултати за
структурните собености и състоянието на проучваните иглолистни гори от водосбора на река Черни
Искър в Северна Рила има научен и практически
характер. Установено е, че значителна част от
смърчовите гори, доминирани от Picea abies (L.)

Karst., в изследваната горска територия имат разновъзрастна или близка до нея структура и добро
естествено възобновяване. Такива горски насаждения са подходящи за преминаване в изборни гори.
Препоръчва се създаване на стъпаловиден
склоп на дървостоите, на разновъзрастни и на смесени насаждения, там където условията позволяват това. Устойчивото развитие и стопанисване на
горите във водосборите е свързано с тяхното управление въз основа на екологичните знания.
Устойчивото развитие на околната среда е
свързано с екологосъобразно управление на горите,
важно условие за което е установяването на критични нива по отношение на състоянието на някои
лесовъдски признаци на насажденията от определени горски екосистеми или планински територии.
От това следва, че отчитането на промени в екологолесовъдските показатели на горските екосистеми, които са обект на антропогенни въздействия,
би дало възможност да се направи анализ, дали
резултатите от ползването на горите през даден
период от време могат да се характеризират с положителен или с отрицателен общ ефект.
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STRUCTURE AND DYNAMIC ON THE FORESTS AS INDICATORS OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN FOREST ECOSYSTEMS
Nadezhda Stoyanova - Forest Research Institute, BAS- Sofia, Bulgaria
Dimitar Stoyanov - University of Forestry-Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In ecological studies in forests is focused on their regeneration and status. These are the priorities of
sustainable utilization of natural resources and of mountain regions protection. The results of this study clarify
some peculiarities of forest structure and age dynamic as well as the importance of these factors towards
sustainable development. It is done a short analysis of conditions in forests from the watershed of Tcherni
Iskar River in north Rila Mountain on the base of silviculture and taxation indicators. The substantial watershed management of forests is presented in relation with some natural preconditions and unfavorable ecological conditions. This study is psrt of the project with Ministry of Education according to the sighed Contract Б1410/04.
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ГОРИ С ВОДООХРАННА ЦЕЛЕВА ФУНКЦИЯ – СЪЩНОСТ И ПОДХОД
ЗА ОЦЕНКА
Невена Шулева-Алексова
Лесотехнически университет – София
Горите с водоохранни функции са предназначени за производството на една специфична стока “условно
чиста вода”, която е алтернатива на дървопроизводителната им функция. Тази категория гори следователно ще
имат и съответната стойност на използване. В статията се представя същността и правния статут на водоохранните гори и се предлага подход за оценка на стойността на използване на този вид горите.
Ключови думи: водоохранни гори, стойност на използване
Key words: water-preserving forests, value of using

Увод
В България към 2005 г. горите с водоохранна
целева функция заемат площ от 248 943 ha, което
е 6,1% от общият горския фонд. Залесената площ
е 231 275 ha или около 93% от общата им площ.
Общият запас на тези гори е 51 096 361 м3 или
220 м3/ ha при 160 м3/ ha средно за страната за
2005г. (Отчет за горския фонд на Националното
управление по горите за 2005г.).
Във водоохранните гори преобладават чистите насаждения, който са 44,57% от общата площ,
следвани от смесените широколистни насаждения
- 25,87%. Изкуствено създадените гори са само
18,27%, от тях 8,42% са смесени иглолистни-широколистни и 6.75% чисти култури.
Преобладават широколистните дървесни видове - около 70% от общата площ. Най-често срещаните дървесни видове са бук, зимен дъб, благун,
цер, габър, източен бук и келяв габър. Те формират 95% от широколистните дървесни видове във
водоохранните гори и над 65% от всичките водоохранни гори. От иглолистните най-често срещаните
дървесни видове са бял бор, смърч, черен бор, ела
и бяла мура. Те също формират преобладаващият
видов състав – 98% от иглолистните дървесни видове във водоохранните гори и 30% от всички водоохранни гори. [1]
Горите с водоохранни функции са предназначени за производството на една специфична стока
“условно чиста вода”, която е алтернатива на дървопроизводителната им функция. Тази категория гори следователно ще имат и съответната стойност
на използване. Известно е, че тази стойност характеризира природният обект от гледна точка на неговата продуктивност. Точно за този тип гори продуктивността не може да бъде измервана с обема
на средния и текущ прираст, т.е. с тези показатели,
които са от ежедневието на специалистите от сферата на горското стопанство. Продуктивността им
по-скоро се свързва с онова количество вода, което тези гори осигуряват за нуждите на водополз-

ването и водопотреблението в границите на определени територии – общини, области, водостопански райони и т.н.
Специфичният характер на стопанисването на
тези гори изисква и специфичен подход при оценката им. Той се изразява в това, че крайният потребител на стоката “вода” трябва да заплати цена, в
която е калкулирана и стойността на водата, създадена с помощта на водоохранните гори стопанисвани с приоритет, даващ възможност за максимална изява на тяхната водоохранна функция. От
само себе си се разбира, че режимът на стопанисване на тези гори е различен за горите намиращи
се в непосредствена близост до водоизточника или
многогодишните изравнители във водоохранните зони и извън тях. Различният режим влияе върху доходите, които могат да се получат при многоцелевото им използване. В близост до водоемите основният доход, който може да се очаква е за сметка
на стоката вода и нулева стойност от стойността
на дървесината. С отдалечаването им от водоемите се засилва доходната стойност от дървесина и
намалява тази от водата. Тези специфики на доходната стойност са в основата на предложения
подход за оценка на стойността на водоохранните
гори.
Основната цел на тази статия е именно да се
представи същността и правния статут на водоохранните гори и да се предложи подход за оценка
на стойността на използване на този вид горите.
Същност и правен статут на водоохранните гори
За първи път горският фонд у нас се разделя
на категории гори с ПМС № 1171 от 30.X.1951 г.
Със Закона за горите от 1958 г. (Обн. ДВ. бр.89 от
7 Ноември 1958г.) горите се разделят на две основни групи в зависимост от предназначението им:
А. Гори със стопанско (дървопроизводствено)
значение; Б Гори със специално предназначение.
Гори със специално предназначение се разделят
от своя страна на следните подгрупи: защитни гори,
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курортни гори, зелени зони, резервати, държавни
защитни горски пояси и поройни горски земи. Към
подгрупата на защитните гори попадат и водоохранните гори.
Площта на водоохранните гори се регламентира с Наредба за санитарно-охранителни зони около водоизточниците и водоснабдителните
съоръжения. (Обн. ДВ, бр. 24 от 1974 г), която през
1989 г. е отменена и е приета нова – Наредба №2
за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битова (Обн. ДВ.
бр.68 от 1 Септември 1989г., отм. ДВ. бр.88 от
27 Октомври 2000г.)
В България като водоохранни гори към 1979
г. са обособени 85 000,5 ha със залесена площ от
74 872,4 ha и общ запас 14 777 140 m3 стояща
маса. Площта на водоохранните гори по горски стопанства е от 41,9 до 10 836,6 ha. От общо 43 горски стопанства водоохранните гори по големина се
разпределят по следния начин: до 100 ha – 7%; от
101 до 200 ha – 9%; от 201 до 500 ha – 13%; от
501 до 1000 ha – 18%; от 1001 до 5000 ha –
38%; от 5001 до 10000 ha – 9% и над 10000 ha –
6%. [2]
В настоящия момент съгласно Закона за горите (Обн. ДВ. бр.125 от 29 Декември 1997г. посл.
изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.) горите според техните функции се разделят на три групи: 1.
Гори основно с дървопроизводителни и средообразуващи функции; 2. Защитни и рекреационни гори и 3. Гори в защитени територии. Защитните и
рекреационните гори изпълняват основно
водоохранни, противоерозионни, мелиоративнирекреациони и други функции. Горите в защитените
територии са горите и земите от горския фонд, попадащи в защитените територии, обявени по реда
на Закона за защитените територии (ДВ. бр.133 от
11.11.1998 г., посл. изм. ДВ бр.16 от
18.02.2003г.), и в защитените зони, обявени по реда
на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр.
77 от 9.08.2002 г.).
Съгласно Правилника за прилагане на закона
за горите (Обн. ДВ. бр. 41 от 10 Април 1998г. и
посл. изм. ДВ. бр.98 от 6 Декември 2005г.) към
водоохранните гори се включват: вододайни зони,
водосбори на водоеми и водни течения и райони
около водните обекти, определени с Наредба №3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
Санитарно-охранителните зони проектирани
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съгласно Наредба №3 се разделят на две основни
групи според водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване:
I група. Санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води. Към тази група спадат санитарно-охранителните зони около водовземни съоръжения от реките; санитарноохранителните зони около язовири и езера;
II група. Санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от подпочвени води и около
водоизточници на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
В санитарно-охранителните зони се обособяват три пояса – I, II и III пояс.
В санитарно-охранителните зони около водовземни съоръжения от реките, пояс I обхваща
територията, чиято дължина включва частта от реката и крайбрежните заливаеми ивици на разстояние не по-малко от 500 м над водовземането и
50 м под него. Границите на пояс II се определят в
зависимост от степента на замърсяване и самопречиствателната способност на реката, вида на замърсителите и специфичните местни условия.
Границите на пояс III се определят на не повече от
25 000 м както нагоре по течението, така и от двете страни на реката над мястото на водовземното
съоръжение.
Пояс I при водовземания от язовири включва
акваторията от язовирната стена до разстояние
1000 м от водовземното съоръжение срещу
течението, както и ивица с широчина 50 м от границата на водния обект. Пояс I при водовземания
от езера включва водната площ и бреговата ивица
с широчина 50 м от всички страни, измервана при
най-високо водно ниво. В санитарно-охранителните зони около язовири и езера границите на пояс II
се определят въз основа на самопречиствателната
способност на язовира или езерото, количествените и качествените характеристики на водите от втичащите се реки и повърхностния отток от прилежащите терени. Границите на пояс се определят както при водовземните при водовземните съоръжения от реките, като се включат и водосборните области на събирателните деривации и вливащите се
в тях реки.
В санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от подпочвени води и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди, границата на пояс I за водоизточници в незащитени подземни водни обекти се определя като вертикална
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ден обект, водата от които за 400 дни би достигнала до водоизточника. Размерът на пояс II се определя в зависимост от средногодишния проектен експлоатационен дебит на водоизточника, от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект
или частта от него и граничните условия, но площта не може да бъде по-малка от 25 % от площта
на пояс III.
Границата на пояс III се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на
кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 25 години би достигнала до водоизточника. Размерът на пояс III се определя в зависимост от средногодишния проектен
експлоатационен дебит на водоизточника, от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект
или частта от него и граничните условия.
Схематично водоохранните функции на горите биха изглеждали по следния начин (виж фиг. 1)
В пояс I на водоизточниците и съоръженията

проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 50 дни би достигнала до
водоизточника. размерът на пояс I се определя в
зависимост от проектното максимално експлоатационно понижение във водоизточника и от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект или
частта от него и граничните условия, но не може
да бъде по-малък от 50 м от всички страни на водоизточника.За водоизточници в защитени водни
обекти и за водоизточници, разположени в регулационните граници на населените места, размерът
на пояс I е от 5 до 15 м от всички страни на
водоизточника. Публична държавна собственост са
земите, заети от най-вътрешния пояс I на СОЗ на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
чл.11(1) от Наредба 3)
Границата на пояс II се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на
кривата, описана от всички точки от подземния воIII пояс

II пояс
I пояс

Водоизточник

Водоизточник: повърхностни водни обекти или части от тях; водовземни съоръжения за
подземни води
I пояс - най-вътрешен пояс за строга охрана на водоизточника
II пояс - среден пояс за охрана на водоизточника
III пояс - външен пояс за охрана на водоизточника
Фиг. 1 Схема на гори с водоохранна целева функция
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за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и от води на естествени извори се разрешават дейности, свързани с изпълнението на
противоерозионни, залесителни и отгледни горскостопански мероприятия. В II пояс е ограничено изсичането на гори, с изключение на отгледни сечи,
а в III пояс има ограничения на тези дейности са
при доказана необходимост. Отгледна сеч в СОЗ
около каптажи на естествени извори се извършва
най-малко на два етапа през 5 години.
В новия проект за Закон за управление на водите е посочено, че горите в границите на санитарно-охранителните зони се управляват приоритетно
с цел осигуряване на максимално количество и добро качество на водите. За постигане на тази цел за
насажденията, попадащи в санитарно-охранителните зони, се прилагат лесовъдски системи за високостеблено и разновъзрастно стопанисване на
горите. В средния и външен пояс на санитарно-охранителната зона се разрешава да се провеждат
изборни сечи, възобновителни сечи с естествено
възобновяване и удължен възобновителен период,
възобновителни сечи на малки площи с последващо възобновяване в гори с интензивно производство на биомаса, както и санитарни и отгледни сечи.
Подход за оценка на стойността на горите с водоохранна целева функция
Голяма част от водата като природен ресурс
е продукт на водоохранните ни гори. За да бъде
получен този продукт собствениците на водоохранни гори са задължени да ги стопанисват при специален режим. При този режим целта е не да се получи дървесина от гората, а така да се подържа
гората, че главното да бъде получаване на вода,
която да задоволява определени потребности на определени пазари. Всеки собственик би стопанисвал гората си като водоохранна единствено при
условие, че има възможност да извлече доход от
тази собственост. Затова водоохранната гора трябва
да бъде призната като капитал, а нейният собственик да има право да извлича доход от нея, запазвайки водоохранната й функция. Тази научната теза обективно изисква да се даде отговор на основния въпрос на всяка икономика - въпроса за цената и начина на разпределение на доходите между
собствениците на агентите на производство. По друг
начин казано: какъв справедлив доход следва да
получи собственика на водоохранната гора и то като част от брутната добавена стойност, създавана
във водния сектор на страната.
Очевидно е, че функцията на горите в различните пояси ще предопределят и тяхната алтернативна икономическа оценка. В I пояс ще се разчита
главно доходите да се формират от тяхната водоохранна функция, т.е. 100% от доходите да бъдат
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осигурени чрез “производството на вода”. Във II пояс доходите от горските екосистеми е целесъобразно да бъдат осигурявани във пропорция 60% от
дърводобив и 40% от производството на вода. И в
III пояс доходите би следвало да се насочат към
пропорция 85:15 в полза на дърводобива.
Към настоящия момент в България съгласно
Закона за водите (Д.В. бр.81/2000г) се заплащат
следните такси за право на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект:
• Такса за водоползването при производство
на електроенергия от ВЕЦ – 0,001 лв./м3 вода;
• Такса за водоползване за питейно-битови
нужди, напояване, животновъдство, риборазвъждане, охлаждане, отдих, за промишлени и други
цели – от 0,0025 до 0,05 лв./м3 вода;
• Такса за разрешено ползване на воден обект
- от 0,001 до 0,01 лв./м2 площ на ползвания воден
обект и от 0,0002 до 0,2 лв./м3 воден обем.
Всички тези такси постъпват в Държавното
предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда чрез трансфер от бюджетните сметки на басейновите дирекции или на
Министерството на околната среда и водите.
Съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ.
бр.18 от 25 Февруари 2005г) от 2006г. от фирмите,
извършващи водоснабдителни и канализационни услуги (ВиК дружества), се събира и такса “В и К
регулиране”. Тя се състои от постоянна и променлива част, както следва:
1. Постоянна част в размер: 500 лв. (за В и К
дружествата с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.) и 2000 лв. (за В и К
дружествата с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв.);
2. Променлива част в размер 0,55 на сто от
приходите от В и К услугите през предходната
година.
Такса “В и К регулиране” се акумулира в
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, която се създава по реда на Закона за
енергетиката.
Изводи
Първо: България разполага с едно оптимално
за нуждите на страната богатство – горски територии от около 4,1 млн. хектара, чиято водоохранна
и водорегулираща роля е теоретично доказана и
практико-приложно поддържана целево от
държавата. Макар и да е значителен приносът на
горите при регулиране на естествения воден отток,
тази им производствена функция е икономически
неоценявана. Поради това икономиката на горския
сектор в миналото и в сегашния момент е лишена
от доходи, за които тя реално може да предяви
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претенции. Тези доходи са свързани с приноса на
горите в създаването на условно чиста вода на основните поречия на страната.
Второ: Чисто водоохранните гори са обособени в територии за стопанисване при основна целева функция – “водопроизводство”. Тези гори имат
реален собственик. Приносът им при формиране
на водния отток е практически оценим. Субектите
(юридически лица), които ползват водния потенциал акумулиран и отдаван от тези гори са легитимни собственици. Те заплащат право на ползване не
директно на собствениците на гори, които са задължени да ги поддържат, като водоохранни, а на
държавни органи (Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда към
Министерството на околната среда и водите,
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране), които не инвестират ресурси в тези
гори. Така собственика се обременява с разходи
по закон и не може да получи икономическата си
реализация за своята собственост.
Трето: Икономическият механизъм за управление на горските територии (в миналото и сега)
разчита основно на дърводобивната функция за формиране на приходите от дейността. Този източник
сега е пренебрегнат, както по количество на задействания през годините лесосечен фонд, така и по
цените за отдаване ползването на дървесина. Той
може да бъде облекчен за сметка на икономическата реализация на другите функции на горите, в
т.ч. и водоохранната.
Четвърто: При оценката на водоохранните
функции на горите до сега, акцентът е поставен
върху екологичните аспекти на проблема.
Социалната проблематика е насочена основно към
въпросите на задоволяване потребностите на питейното и друго водоснабдяване. Социалната обосновка на потребностите на българското общество
и неговите териториални форми на организация,
водоохранните гори за техните водостопански източници също присъства в аспектите на управление на горите. Икономическите аспекти основани
на механизма за защита икономическата реализа-

ция на собствеността върху тези гори неоснователно се подценява. Обосновката, че държавата в
преобладаващите случаи е собственик на тези ресурси и че тя може да получи икономическа реализация и чрез субекти, които не упражняват директно правото на собственост е неоснователна. Това
е така защото зад това право се крият различни
стопани и всяка недооценка на приноса им създава обществени противоречия от незаплатен реален
труд.
Пето: Механизмът за извличане доход от правото на ползване и управление
на води и акумулиран в структурите на МОСВ
и в ДКЕВР показва, че държавата се стреми да извлича дохода от собствеността й върху водите чрез
рентата за водоползване. Този стремеж е основателен за случаите когато тя няма реален стопански субект, на който е дала изключителното право
да управлява природния обект. Водоохранните гори като такива, имат обаче реален стопански
субект, който ги управлява целево. Този субект трябва да може да извлича доходи, да реинвестира за
подобряване собствеността и т.н.
Шесто: За да се задейства нов обществено справедлив механизъм за реализация на собствеността върху водоохранните гори е необходимо
те да престанат да се разглеждат като фонд
(натрупване), а да бъдат признати като капитал.
Инвестирането в този тип гори от тази позиция ще
има характер на придобиване на активи, които ще
донесат доход в бъдеще. Ако това бъде направено
собственикът ще има реална информация за размера на инвестираните ресурси и дохода, който
може да бъде извлечен от тях.
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FORESTS WITH WATER-PRESERVING PURPOSTION FUNCIONS –
ESSENCE AND APPROACH FOR VALUATION
Nevena Shuleva-Alexova
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ABSTRACT
Forests of water-preserving functions are designed as a source for a specific product, the so called “conditionally
pure water”, which represents an alternative of their timber-producing function. Therefore, this category would have its
corresponding value of usage. This article presents the essence and legal statute of water-preserving forests and
propound approach for valuation of value of usage of these kind forests.
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МЪРТВАТА ДЪРВЕСИНА В ГОРИТЕ
Мартин Борисов
Лесотехнически университет – София
Мъртвата дървесина е в началото и в края на жизнения цикъл на гората. Натрупването на мъртвата дървесина е резултат от протичането абиотични, биотични и антропогенни процеси.
В общия случай, когато мъртвата дървесина е резултат на абиотични процеси, тя преминава през различни
фази на разлагане (B. Wermelinger, 2005) – заселване, разпадане, хумифициране.
Значението на мъртвата дървесина за горските екосистеми все още не е напълно установено. От досегашните проучвания се очертават два основни аспекта на силно влияние, а именно – върху биоразнообразието в
гората и при процеса на естествено възобновяване, особено в т.нар трудновъзобновими гори. Освен това наличието на мъртва дървесина в горите осигурява запазване на плодородието на горските почви и намалява интензивността на ерозионните процеси.
Мъртвата дървесина е елемент на горското законодателство в редица европейски страни. В българското
законодателство, свързано със стопанисването и опазването на горите, все още не е отделено внимание на
мъртвата дървесина.
Прилагането на природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите изисква да се обърне по-специално
внимание на мъртвата дървесина. Наличието й в определено количество и качество е предпоставка за субсидиране на собствениците на гори от национални и европейски фондове. За целта е необходимо тези количества да
бъдат надеждно инвентаризирани.
Ключови думи: мъртва дървесина, биоразнообразие, възобновяване на гората, инвентаризация на мъртвата
дървесина, горско законодателство
Key words: dead wood, biodiversity, forest regeneration, dead wood inventory, forest legislation

Увод
Дълго време стопанисването на горите и в частност лесовъдството се свързва с термини като –
биоразнообразие, устойчивост, природосъобразност, многофункционалност. Дали това, обаче е
достатъчна предпоставка за тяхното цялостно разбиране, а по-важно – за тяхното прилагане на практика. Познаваме ли, отделните елементи, които изпълват със смисъл всеки един от тези ключови за
българското и световното лесовъдство термини?
Отговорът, който повечето от нас биха дали, ще
бъде изпълнен с многозначителност.
Този материал е опит да се даде допълнителна информация на лесовъдската колегия за един
от важните индикатори на природсъобразното
стопанисване, а именно – мъртвата дървесина в
гората.
Какво представлява мъртвата дървесина?
Мъртвата дървесина е неразделна част от жизнения цикъл на гората. Натрупването на мъртвата
дървесина е резултат от протичането абиотични
(ветровали, засушаване, естествени пожари), биотични (стареене, конкуренция, фитосанитарни
причини) и антропогенни (пожари, емисии, дърводобив) процеси. Тя е характерна, съпътстваща част
във всяка фаза на развитие на гората и за всички
типове гори по света.
В общия случай, когато мъртвата дървесина
е резултат на абиотични процеси, тя преминава през
различни фази на разлагане (B. Wermelinger, 2005,

Schiegg K., 1998) – заселване, разпадане, хумифициране.
Фазата на заселване се характеризира със
заселване на пионерни насекомни видове (първични ксилобионти), напр. корояди. Те спомагат за отделянето на кората и пробиват дървесината, което
позволява да се заселят други насекомни видове и
гъби. Тази фаза продължава обикновено 2 – 5
години.
През фазата на разпадане започва разлагането на дървесината, вследствие действието на бактерии и гъби. Клоните се отделят от основното
стъбло. През тази фаза в дървесината се появяват
вторичните ксилобионти, които най-често са насекоми от родовете – Pyrochroidae, Lucanidae и др. В
началото на този етап на разлагане, който продължава 10 – 20 години, все още се срещат и първични ксилобионтни видове.
През фазата на хумифициране разлагат целулозата и лигнина и ги превръщат в хумус. Този
субстрат се населява от ларви на много насекомни видове – Diptera, Collembola, Acari, а също от
червеи и охлюви.
По данни от инвентаризацията на горите в
Германия, общата продължителност на тези три
фази е до 30 години за бука и меките широколистни и до 50 години за дъбовете.
Какво е значението на мъртвата дървесина за
гората?
Значението на мъртвата дървесина за горс-
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ките екосистеми все още не е напълно установено.
От досегашните проучвания се очертават два основни аспекта на силно влияние, а именно – върху
биоразнообразието в гората и при процеса на естествено възобновяване, особено в т.нар трудновъзобновими гори. Освен това наличието на мъртва дървесина в горите осигурява запазване на плодородието на горските почви и намалява интензивността на ерозионните процеси.
Влиянието на мъртвата дървесина по отношение на биоразнообразието се свързва най-вече с
осигуряването на микробиотопи за много видове
гъби, насекоми, земноводни, дребни бозайници и
птици. Така например в Германия от около 5 700
вида бръмбари – 1 400 вида се развиват в мъртва
дървесина. В Бавария 60% от видовете бръмбари,
които обитават мъртва дървесина попадат в
Червената книга на застрашените видове. Като цяло в Германия 25% от всички защитени видове се
срещат в мъртва дървесина. За горите на Швейцария е установено, че около 1/5 (6000 вида) от животинските и растителни видове населяват или се
хранят с мъртва дървесина. От тях 1200 вида бръмбари и 2500 вида гъби, а 50% от видовете бръмбари попадат в категорията – застрашени (R.
Buetler, 2004, 2005). Данни от проучвания на WWF
– Германия сочат, че 1/3 от животните и растенията в гората са пряко свързани с наличието на мъртва дървесина, като те представляват и най-голямата група застрашени видове в Европа.
Безспорно, значението на мъртвата дървесина за опазване на биологичното разнообразие в горите е голямо, но този факт поставя за разрешаване един допълнителен въпрос – Какви са препоръчителните (минимални) количества мъртва дървесина, които биха осигурили нормално развитие на
видовете свързани с нея? Този въпрос важи в найголяма степен за стопанските гори. Като се изхожда от специфичните изисквания на животинските и
растителни видове, не би могло, а дори не е и желателно да се въвеждат универсални препоръчителни количества за различните типове гори. Указателни в това отношение са количествата мъртва
дървесина в горите с близка до природната структура, каквито най-често са резерватите. Изследвания в това отношение за резерватите от Средна и
Северна Европа показват, че количествата мъртва
дървесина достигат до 40% (до 250 м3/ha) от общия запас на насажденията (Buetler R., R. Schlaepfer
2004), докато за същият регион в стопанисваните
гори стойностите са 1 – 12 м3/ha. За резерватите
на Швейцария стойностите достигат 50 – 400 м3/
ha, а в стопанските гори варират от 5 м3/ha в
Средна Швейцария до 20 м3/ha в Алпите.
Друг метод за определяне на минималните ко-

личества мъртва дървесина се основава на проучвания за нуждите от нея на определени индикаторни видове, които са силно зависими от нейното наличието в насажденията. Така например за смърчовите гори в Швейцария и Австрия като индикаторен вид се използва трипръстия кълвач, за който
нормално развитие на популацията се осигурява
при наличие на 5% (минимум 18 м3/ha, или 14
дървета) от запаса и то стоящи сухи дървета.
Установено е, че при намаляване на количеството
мъртви дървета до 2.3% (от стоящия запас), вероятността за обитаване на този вид пада до 10%
(Buetler R., 2005). За Скандинавия изследванията
показват, че този вид кълвач се среща много рядко
в гори, в които мъртвата дървесина е под 10% от
общия запас. В заключение се посочва, че при наличие между 20 и 40 м3/ha мъртва дървесина би
се осигурило запазването на всички видове, без от
това да пострада икономическата функция на
гората.
Многобройни проучвания (Dobbertin, 1997,
Stoeckli, 1995) доказват благоприятното въздействие на мъртвата дървесина върху естественото
възобновяване, особено на високопланинските гори.
При разлагането на дървесината от гъби, количеството на вода и азот в субстрата се увеличава 1,5 пъти. Установено е и по-голямо количество
захариди, скорбяла и протеини. Субстратът от мъртва дървесина в определени моменти има по-висока температура (поради по-тъмната си повърхност),
но същевременно не се получава прегряване, което се дължи на по-голямото наличие на вода.
Всичко това води до подобряване на условията за
покълване на семената от дървесните растения.
Изследвания върху възобновяването на високопланински гори в Източна и Централна Швейцария
установяват, че наличието на лежаща мъртва дървесина води до увеличаване количеството на подраста от 3 до 20 пъти, в сравнение с насаждения
без мъртва дървесина (Mai 99, Stoeckli 95).
В близки до естествените структури смърчови гори в Европа е отчетено (Mai, 1999), че 30-90%
от възобновяването възниква върху мъртва
дървесина. Особено голямо е нейното значение в
гори растящи над 800 м.н.в, върху преовлажнени
почви и при конкуренция от храсти и високи треви.
Мъртвата дървесина и инвентаризацията!
Наличният научен и практически опит потвърждават важното място на мъртвата дървесина за
горските екосистеми. Това оказва влияние и върху
инвентаризирането на горите, особено в страните
от Западна Европа. В Австрия мъртвата дървесина
се води на отчет при периодичните инвентаризации
от 1992 година. От 1993 година мъртвата дървесина се описва и в Германия в рамките на едроп-
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лощната инвентаризация на горите. По същото време започва и измерване на количествата мъртва
дървесина в горите на Швейцария, Люксембург и
Лихтенщайн. Важно е да се отбележи, че при теренните проучвания се отчитат не само стоящата,
но и лежащата мъртва дървесина.
В Германия при инвентаризация мъртвата дървесина се измерва за 5 отделни категории: лежаща,
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стоящи цели дървета, стоящи пречупени дървета,
пъни, отпадъци от сечта (Biermayer G., 1999). За
инвентаризиране на стоящи сухи дървета (с d1.3 25
≥
cm) в лаборатория на ЕТН в Лозана е разработен
модерен метод, при който въз основа на GIS обработка на инфрачервени въздушни снимки се постига точност ± 1бр./ha.

Таблица 1. Средни количества мъртва дървесина в стопанските гори

m3/ha

Германия
2002 г.
11.5

Швейцария
1995 г.
11.9

Посочените в таблица 1 средни стойности се
базират на данните от последните инвентаризации
в съответните държави. Интересно е да се
отбележи, че за Австрия данните от предходната
инвентаризация сочат – 4.5 m3/ha. Увеличението с
1.9 m3/ha се дължи на новите методи за извеждане на отгледни сечи (главно с върхов уклон) и на
намаленият обем на санитарните мероприятия. Като
цяло за Европа, в последно време се забелязва увеличение на количеството на мъртвата дървесина в
горите, което се обяснява както с икономически причини (намалени субсидии за санитарни сечи и ниска цена на сухата дървесина), така и с промененото отношение на лесовъдите към този важен елемент на горската екосистема (M. Dischl, 1997, H.
Mehrani-Mylany, 2005).
У нас, към момента, мъртвата дървесина не
заема специално място при провеждане на периодичната инвентаризация. Количествата мъртва
дървесина се описват само при провеждане на специализирани научни изследвания в рамките на опитните площи. Косвена (не)надеждна информация за
стоящата суха маса може да се получи, единствено като процент на съхнене в насажденията или от
отчетените количества за добив на дърва от лежаща и стояща суха маса.
Мъртвата дървесина в контекста на опазване на
природата – нормативна база в някой европейски страни!
Модерното природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите е призвано да осигури надеждни количества както здрава, така и мъртва дървесина в горските екосистеми.
На четвъртата Министерска конференция във
Виена 2003 г., “мъртвата дървесина” е определена като важен индикатор за видовото разнообразие
в горската екосистема, а също и като показател за
едно развито горско стопанство. На същият форум
е отчетено, че времената, в които мъртвата дървесина е разглеждана като пречещ фактор са отминали за европейското горско стопанство.

Австрия
2002 г.
6.1

Люксембург
2004 г.
11.6

В резултат на това становище, въпросът за
мъртвата дървесина се тълкува на различни нива в
горското законодателство на много европейски
страни.
В проекта за Наредба на ЕС за подпомагане
развитието на изостанали селски райони (от
24.02.2005) чл. 43, ал.1 гласи, че частни собственици на гори или техни сдружения се субсидират
за наложени ограничения в ползването на горите,
породени от прилагане на изискванията на Natura
2000 (напр. оставянето на мъртва дървесина и дървета с хралупи) и резолюция на ЕС 79/409 (за опазване на дивите птици). Пример в това отношение е
Natura 2000 район – Vorarlberg (Австрия), където
за оставяне на т.нар “острови на старостта” от наймалко 10 бр. дървета на възраст по-висока от възприетия турнус, се дават 50 EUR/год. На 10 ha се
субсидират до два острова на старостта. За стоящи стари и мъртви отделни дървета с d1.3>35
см се дава по 5 EUR/дърво/год.
В Националните горски програми на
Швейцария (от 13.05.2003) и Германия е посочено,
че един от елементите на природосъобразното стопанисване на горите е оставянето на стари дървета и мъртва дървесина за осигуряване на изискванията на по-специализирани видове.
Точка 3.4, мярка 1 на швейцарската горска
програма предвижда определяне на минимални количества стара и мъртва дървесина. Предвидено е
и Федерацията и кантоните да изготвят целеви програми за увеличаване делът на стара и мъртва дървесина в горите. Конкретните мероприятия в тази
насока ще бъдат – оставяне на острови на
старостта, обособяване на нови резервати и оставяне на отделни стари дървета.
Един кратък преглед на няколко закона за горите показва отношението към мъртвата дървесина в развити в горско-стопанско отношение
държави:
- Закон за горите на Лихтенщайн
(25.03.1991г.!) – чл. 26/раздел 4 гласи: “Гората
трябва да се стопанисва така, че да е осигурено
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подходящо количество стара и мъртва дървесина”.
- В Закон за горите на Люксембург (2002 г) е
предвидено подпомагане на частните собственици
за оставяне и отбелязване на мъртва дървесина.
Така например за оставяне на най-малко 7 стари
дървета (d1.3>60 см за бук и дъб) на 1 ha, на
всеки 5 години се плащат от държавата 6.25 EUR/
м3 за бука и 10.0 EUR/м3 за дъба. За оставяне на
най-малко 20 м3 /ha лежаща и стояща мъртва дървесина с d1.3>50 см. се дават еднократно 20.5
EUR/м3 за бука и 48.25 EUR/м3 за дъба. На 1 ha се
субсидират до 40 м3 мъртва дървесина и стари
дървета.
- В окръжно Nr 7 (1995 г.), свързано със
Закона за горите на Швейцария, т.3.2.1 гласи:
“Старата и мъртва дървесина трябва да е залегнала в дългосрочните планове (ПМСГ) и в стопанските планове (ЛУП). Когато това условие е изпълнено собствениците на гори могат да бъдат възмездени за наложени ограничения при ползването.
- Законът за горите (от 20.04.2004 г.) на провинция Бранденбург (Германия), гл.2, чл.4, ал.3
гласи: “Към устойчивото стопанисване на горите
се отнася – запазването на достатъчно участие на
стояща и лежаща мъртва дървесина”. Освен това
в Германия в заповедите за обявяване на защитени
територии винаги фигурират препоръки за оставяне на определени количества мъртва дървесина в
горите. Така например в заповед за обявяване на
защитена местност “Schilfbruch”, регион Хановер,
чл. 4, ал.2, т.6 и 7 гласят: “Задължително на 1 ha
се оставят средно 10 бр. стоящи стари дървета (I,
II, III клас по Крафт), вкл. стоящи едроразмерни
сухи дървета и дървета с хралупи от всички местни дървесни видове”.
В “Правила за провеждане на лесовъдска
дейност” на регион Хамбург, които са задължителни
за всички лесовъди е посочено: “От гледна точка
на защита на биотопите, се оставят острови на старостта с площ от 0.1-0.2 ha, на разстояние 300 м
един от друг, в които да протичат естествените процеси на разпад”.
Тематиката свързана с опазване на биоразнообразието и в частност “мъртвата дървесина” е
елемент на годишните доклади за състоянието на
горите и околната среда на Финландия (2000 г.) и
Германия (2004 г.). В доклада за околна среда на
Финландия, глава “Стопанисване на горите” се
посочва: “Съобразно новите изисквания за стопанисване в зоните на сечищата се оставят престарели дървета (най-малко 5 бр.), а също и мъртва
дървесина”.
В Доклад (2004 г.) на немското правителство
относно “Споразумението за опазване на биологичното и генетично разнообразие и генетичните ре-

сурси”, в т. 5.6.2 пред горското стопанство се поставя целта: “...при стопанисването на горите да се
вземат предвид изискванията на защитата на
природата, напр. чрез опазване на лежаща и стояща мъртва дървесина”. Докладът от 15.12.2004
г на Немския Бундестаг за “Състоянието на немските гори” констатира: “В гората има повече от досега считаното количество мъртва дървесина. Тази
тенденция трябва да се поддържа, защото е свързана с осигуряване на по-голямо ниво на биоразнообразие”. В годишния доклад (2004 г.) на Министерството на земеделието и околната среда на
провинция Тюрингия (Германия), в т.2.2. като основни насоки за лесовъдската практика се посочват:
“Интегриране на природозащитата в горското
стопанство, напр. чрез защита и опазване на горски биотопи, запазване на стари дървета и групи от
такива, оставяне на мъртва дървесина”.
Горската сертификация също отделя подобаващо място за опазването на мъртвата дървесина
в горите. Двете най-разпространени системи за сертифициране (PEFC и FSC) изискват от кандидатите
за сертификат да осигурят оставянето на подходящо количество мъртва дървесина, като според изискванията на FSC e необходимо дори изработена
“Стратегия за управление на мъртвата дървесина”,
като инструмент за увеличаване делът на мъртвата дървесина.
За съжаление, към настоящият момент не бе
възможно да се направи сравнителен анализ между цитираните по-горе нормативни документи и доклади и българската нормативна база. Това се дължи на факта, че досега темата “мъртва дървесина” не е обект на нито един специализиран закон.
Тази проблематика не фигурира пряко в законите
за горите, за биологичното разнообразие, за защитените територии, за опазване на околната среда,
в правилниците за тяхното прилагане, а също и в
новата наредба 33 за видовете сечи.
Заключение
Направеният преглед по темата “мъртва дървесина” позволява да се формулират следните
изводи:
1. Мъртвата дървесина оказва изключително
голямо влияние върху живота на горските екосистеми. Особено силно е въздействието върху опазване на биологичното разнообразие и възобновяването на горите.
2. Мъртвата дървесина е елемент на горското законодателство в редица европейски страни.
3. Прилагането на природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите изисква да се обърне по-специално внимание на мъртвата дървесина.
Наличието и в определено количество и качество е

Мъртвата дървесина в горите

предпоставка за субсидиране на собствениците на
гори от национални и европейски фондове. За целта е необходимо тези количества да бъдат надеждно инвентаризирани.
България е страна, която е подписала декларацията на 4-тата министерска конференция във
Виена и като такава пред българското горско стопанство има два пътя: - или още сега, самостоятелно да се погрижим за инвентаризиране и осигуряване на необходимите количества мъртва
дървесина, или да чакаме, докато количествените
норми за нея станат задължителни и едва тогава
да предприемем необходимите стъпки. Изборът е
наш!
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THE DEAD WOOD IN THE FORESTS
Martin Borisov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The live cycle of the forest begins and ends with the dead wood. The dead wood storage is result of abiotic, biotic
and anthropogenic processes.
Generally, when the dead wood is result of abiotic processes, it passes through different stages of decay (B.
Wermelinger, 2005) - colonization, decomposition and himification.
The importance of the dead wood for the forest ecosystems is still not completely established. The existing
studies shows two basic aspects of strong influence, namely – on the forest biodiversity and in the regeneration
processes, especially in the forest where the regeneration conditions are difficult. Moreover the existence of dead wood
in the forest ensures protection of the forest soil fertility and reduces the erosion intensity.
In some European countries the dead wood is an element in the forest related legislation. In the Bulgarian legislation, connected with the forest protection and management, the dead wood is still missing element.
Sustainable and close-to-nature forest management requires special attention to the dead wood. Its existence in
definite quality and quantity is a prerequisite for funding of the forest owners by national and European funds. This
goal requires these quantities to be reliably inventoried.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
БЯЛАТА АКАЦИЯ
Панайот Панайотов, Лесотехнически Университет –София
Кънчо Калмуков, Опитна станция за БРДВ-Свищов
Момчил Панайотов, Лесотехнически Университет –София
Акацията е дървесен вид характеризиращ се с бърз растеж. Проведено е изследване за влиянието на четири
фактора: растежен простор; почвени условия; местоположение и биологични особености на 32 клона от правостъблена бяла акация върху растежа й. Като критерий за оценка са възприети широчината на годишните
пръстени и плътността на дървесината. Доказано е, че най-съществено влияние върху развитието оказват растежния простор и биологичните особености на плюсовите дървета. Установено е, че някои от клоновете нарастват много бързо и за 15-20 години натрупват дървесина с висока плътност, представляваща ценна суровина за
производството на фасонирана дървесина, дървесни материали и целулоза.
Ключови думи: бяла акация, гъстота, растеж
Key words: locus wood; density; growth ability

Въведение
Бялата акация (Robinia pseudoacacia L.) е от
семейство бобови (Fabaceae). Естественият ареал
на разпространение е Северна Америка (Пенсилвания; Джорджия; Алабама; подножията на Апалачите; Западна Вирджиния; Вирджиния; Мериланд;
Тенеси; Кентъки; Северна и Южна Каролина ) и
Мексико [5;9]. Пренесена е в Европа през 1601 г.
от парижкия дворцов градинар Jean Robin (15501629). Той и неговия син Vespasian Robin (15791662) първи я култивират в Европа. В негова чест
Linney я наименова Robinia pseudoacacia, тъй като
листата й са подобни на тези на истинската акация,
вирееща в Северна Африка. В тези ранни години
акацията е била засаждана в Европа като парково
дърво. От тогава досега редица учени са дали своя
принос за изучаване ползите от отглеждането на
този дървесен вид (Hartig, J.L.-1789; Booth,J.1903;Hilgard,R.-1921;Raber,O.-1936;Fekete,Z.1936;Stoianov,V.- 1947; Gцhre, K.-1947; Gцhre, K.1952;Keresztesi, B.–1964; Donchev, J.-1965;
Molnar, S.-1984). Бялата акация е типичен представител за равнинните гори върху суха почва в
Молдавия, Южна Украйна, Южна Германия, Словакия, Унгария [5;8]. Това дърво е придобило особено приложение за укрепване на ерозирали терени
[3;4]. Освен това то е ценен източник за събиране
на монофлорен пчелен мед. Дървесината на акацията се оценява високо и заради много добрите й
физико-механични свойства. В началото на 20 век
John Booth я посочва като подходящ материал в
железопътното строителство [8]. През 1936 г.
Рабер описва най-переспективната форма на бялата акация, а именно Robinia pseudoacacia var.
rectissima Raber, която се идентифицира по пет белега: форма на стъблото, шипове, листа, цветове
и кора [Keresztesi-1984]. Формата на стъблото е
права (цилиндрична) и продължава до края на

короната, поради което Нор (1941) я нарича правостъблена [3]. Известна е и като мачтовидна
(shipmast). Бялата акация е бързо-растящ дървесен вид. За 7-12 години може да даде достатъчен
прираст от дървесина, която да се използва от
промишлеността, селското стопанство и целулозно-хартиеното производство. При добри условия на
растеж може за 20 години да даде суровина за производство на мебели и други изделия. Дървесният
запас може да достигне до 972 m3/ ha [4]. Това
определя необходимостта от допълнителни проучвания на свойствата на дървесината на акацията и
особено за зависимостта на устойчивото развитие
на селектирани клонове от условията на растеж.
Състояние на проблема.
В своята родина акацията най-добре расте на
сиви черноземни горски почви, бедни на варовици
и органични вещества. Акацията расте успешно и
върху глинести и глинесто-песъчливи почви, на които селско-стопански култури имат слаб растеж
[3;4]. Акацията е устойчива на високи летни и ниски зимни температури. Тя се справя добре с недостатъчна почвена и въздушна влага [3]. Бялата
акация е невзискателен вид към почвените условия
и показва интензивен растеж в първите години от
залесяването [1;3]. Поради тези си особености намира широко приложение в залесителната практика в долния растителен пояс на България след реконструкция и изкореняване на естествените церови насаждения предимно на терени от 0 до 1500 m
надморска височина [3;7]. По продуктивност право-стъблената бяла акация няма конкурент, особено в някои райони на Северна България, за които
са типични сухите дъбови гори [2;3;4;5]. Според
Tibor Bencat (1989) акациевото дърво за 40 години
(времето за главната му сеч) натрупва 2-3 пъти
повече дървесина в сравнение с обикновения дъб

Фактори оказващи влияние на устойчивото развитие на ...

(110-120 години за главна сеч), [7]. В България бялата акация е внесена преди повече от 200 години
(Дончев,Ст.-1891) и днес е напълно натурализирана [3]. По-съществено внимание за стопанското
значение на акацията се отделя в началото на ХХ
век (Г.Петров-1913г.;В.Стоянав-1926г.;Н.Пенев1937г.). Още тогава големите български лесовъди
Васил Стоянов и Никола Пенев я определят като
много бързо растящ вид с няколко пъти по-малък
производствен цикъл в сравнение например с летния дъб и като най-подходящ дървесен вид за укрепване на ерозирали терени, тъй като формира
силно развита коренова система и значително количество коренови издънки [3]. Съществен принос
за селекцията на бялата акация у нас има Желяз
Дончев, работил успоредно като изследовател в ИГ
при БАН и преподавател във ВЛТИ-София през втората половина на миналия век [2;3;7]. Той и редица други наши учени доказват, че акацията успешно се размножава със семена, коренови и пънови
издънки [2;3;4;5;8]. По проблемите на растежа и
производителността на насажденията от бяла акация в България са работили редица други лесовъди
( Ж.Георгиев-1955; Б. Китин- 1960; Ал.Илиев и
С.Петров-1967; К.Калмуков и др.-1999;Хр.Цаков2003; Aлександров, А.-2000; К.Калмуков-2000; Ив.
Илиев- 2004; К.Калмуков –2004;). Сериозна научноизследователска дейност относно внедряването
на акацията в България започва през 1980г. в
ОСБРДВ-Свищов (Найденов,Я.и др.-1981; 1992;
Цанов,Ц.-1992;Калмъков,К.-1995; 1999; 2002;
2004; Брощилов,К.-2003), където се работи върху
65 клона на форма “ректисима”, описана като правостъблен бързорастящ дървесен вид. За целта е
разработен метод за вегетативно размножаване на
акацията с коренови резници добити от възрастни
дървета [2;3;4;5;8]. Едновременно с това започва
отделянето на моделни дървета в различни райони
на страната и се внасят повече от десет клона от
Унгария, Сърбия, Словакия и Италия [5]. До момента са създадени над 20 вегетативни семепроизводни градини обхващащи почти всички райони на страната [5]. В разсадника на станцията в с.Вардим е
създадена колекция, която постоянно се допълва с
нови клонове. Освен това са заложени и опити в
различни райони на страната върху равни терени с
дълбоки, свежи до влажни почви от типа на черноземите, а също така и върху алувиални, сиви и тъмносиви почви с добри водно-физични показатели на
хумосния хоризонт с тежко песъкливо-глинест до
глинесто-песъклив механичен състав. Залесява се
предимно пролетно време в дупки. Използват се
едногодишни вегетативни фиданки, произведени от
коренови резници, добити от млади 1-2 годишни
растения. След залесяването фиданките се изряз-
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ват на пънче. След прорастване на пънчетата се
оставя по един леторасъл в посадно място. По този начин са създадени два сорто-изпитвателни опита в с. Вардим и по един опит в: Новград; Пелово;
Кошарна; Паскалевец; Паисий; Попкралево; Джулюница; Айтос; Свищов; Белене; Полско косово; Ямбол; Ягода и Червен бряг. Площта на създадените
опити е с големина от 10 до 40 дка в зависимост
от използваните клонове. От всеки клон /моделно
дърво/ са засаждани по 16 фиданки в три повторения. За установяване влиянието на първоначалната гъстота върху качеството на дървесината са
залагани култури при схеми на засаждане:
1.5x0.5m; 1.5x1.5 m; 2.0x0.5 m; 2х1 m;
2.0x1.5m;3х1 m; 3х3 m ; 4х4 m ; 4х5 m;
5.75x5.75m; 8x8 m, като първата цифра показва
разстоянието между редовете, а втората е разстоянието между фиданките в реда [5]. При схемата
2х1 m броят на фиданките в един хектар е 3300, а
при 3х1 m са 5000. Доказано е, че както растежа
така и здравословното състояние на културите са
функция от условията на месторастене [3;4;5;8].
В акациеви култури формирани върху свежи и влажни месторастения с дълбоки почви се провеждат
прореждания по-низовия метод [5]. Когато културите са създадени от селекционирани клонове по
схема 2х1 m към 6-9 годишна възраст се извършва едно, а към 15 година второ прореждане с интензивност до 30 %, а пълнотата се свежда до 0.7.
Периодично се извършва кастрене за формиране
на стъблена секция с дължина 4-6 m, като се следи дължината на короната да не бъде по-малка от
1/3 от дължината на стъблото. При по-голям растежен простор (3х3 m; 4х4 m; 5х4 m) се отглежда
всяко дърво, като кастренето започва след третата
година от засаждането и продължава до формиране на стъблена секция с дължина 4-6 m [5]. Някои
от селекционираните клонове за 15 - 20 години достигат такъв прираст какъвто традиционната дава
за 35-40 години [4]. По данни на Агролеспроект
площите заети от бяла акация в България за периода 1960-1990 г. нарастват от 44000 ha на около
86000 ha и основната част от тях са на възраст
под 30 години [4]. Към края на 1995 година залесените с бяла акация площи у нас възлизат на 95
148 ha, а дървесните запаси на 6.2 mil.m3 [4;5].
Към края на 2000 г. насажденията от бяла акация
са над 110846 ha, т.е. 2.9 % от залесената площ
на България, като запасите от дървесина възлизат
на 6.03 mil.m3 [4]. С най-голям дял са площите в
района на гр. Русе- 24223 ha и след него в низходящ ред се подреждат площите в районите на градовете Варна, Ловеч, Берковица, В.Търново,
Шумен, Плевен, Монтана, Видин, Враца, Ст.Загора
и др. За пионерен район в отглеждането на бяла

196

Панайот Панайотов, Кънчо Калмуков, Момчил Панайотов

акация се счита региона на гр.Русе, където под ръководството на Желяз Дончев в началото на 60-те
години на миналия век са подбирани моделни дървета от правостъблената форма [5]. Под негово ръководство през 1965 г.край с.Нисово е създадена
по схема 1.5х1.0 m култура върху площ от 200
ha, която на 11 годишна възраст е проредена
наполовина, като целта е добив на промишлена дървесина с диаметър над 14 сm. На територията на
дивичовъдна станция Тервел има над 4000 ha култивирана акация създадена също под ръководството на Желяз Дончев през 1967 г. Негово дело е и
опитната площ край село Алеково (Свищовско), създадена през 1969 г. върху свежа и плодородна почва след изваждане на пъновете и дълбока оран.
Почвата е черноземна с хумусен пласт 50-60 cm.
Приложени са схеми на засаждане: 1.5x1.0 m;
2.0x2.0 m; 2.0x1.5 m; 2.0x2.0m. Общо за страната към 1990 г. площите заети от ценни форми на
бялата акация са над 40000 ha. Поради биологичните особености с нарастване на възрастта й насажденията се самоизреждат [3;5]. Друга особеност на акацията е, че след нарастване на възраст
над 25 години се появява суховършие, което изисква навременно извеждане на главната сеч. Именно
поради това основната част от насажденията се стопанисват при къс турнус - до 25 години [5]. Делът
на насажденията на възраст от 1 до 10 години възлиза на 45741 ha; на възраст от 11 до 25 години
възлиза на 43531 ha; на възраст от 26 до 45 години на 20724 ha; на възраст от 46 до 60 години на
762 ha и над 61 години на 88 ha [17]. Следователно
запасът на акациева дървесина в България е съсредоточен в насаждения на възраст от 11 до 25
години и е два пъти по-голям от този в насаждения
от 26 до 45 години. Това вероятно се дължи на
факта, че залесяването на акацията през последните 25-30 години е извършвано чрез по-подходящи технологии и са вземани предвид влиянието на
фактори като вид, състав и влажност на почвата;
растежен простор; климатични особеност и др.
[2;3;4;5;8].
Материали и метод на работа
За нуждите на настоящото изследване е добит материал от 32 моделни дървета (клона) от
разсадника на ОСБРДВ- Свищов, намиращ се в с.
Вардим върху карбонатен чернозем; в района на
с. Новград (община Ценово) по поречието на р.Янтра върху алувиална почва и в района на с.
Джюлюница (Горна Оряховица) върху алувиалноливадна почва. За по-съкратено описване на клоновете е въведена буквено цифрена индексация. С
букви е означено месторастенето, гъстотата на засаждането и възрастта, а с цифра е кодиран клона
(архивни номера взети от базата данни на К. Калму-

ков). Тези индексации са както следва:
“P”- месторастене Бяла с гъстота на засаждане 2х1 m; възраст 30-35 години;
“С”- месторастене Свищов с гъстота на засаждане 2х1 m; възраст 16 години;
“В”- месторастене Вардим с гъстота 3х3 m;
възраст 7-8 години;
“Н”- месторастене Новград с гъстота на засаждане 5х4 m; възраст 15 години;
“D”-месторастене Джулюница-ГО с гъстота на
засаждане 4х4 m; възраст 13 години.
Пълен сравнителен анализ на плътността и
пористостта е извършен на следните клонове:
1.С27–16 годишно дърво със схема на засаждане 2х1 m;Dcp=18.5cm; W=39.5%;
2.Н27-15 годишно дърво със схема на засаждане 5х4 m ;Dcp=19.5cm; W=37.5%;
3.C33 -16 годишно дърво със схема на засаждане 2х1 m;Dcp=19.5 cm; W= 43.9%;
4.B33 - 8 годишно дърво със схема на засаждане 3х3 m;Dcp=14.5 cm; W=57.5%;
5.С54- 16 годишно дърво със схема на засаждане 2х1 m; Dcp=14.55 cm; W= 42.5%;
6.В54- 8 годишно дърво със схема на засаждане 3х3 m ; Dcp=16.5 cm; W= 47.4 %;
7.С4 - 16 годишно дърво със схема на засаждане 2х1 m; Dcp=19.7 cm; W=38.4 %;
8.В4 - 8 годишно дърво със схема на засаждане 3х3 m; Dcp=16.2 cm; W=58.2 %;
9.D5– 13 годишно дърво със схема на засаждане 4х4 m; Dcp=21.0 cm; W=47.9 %;
10.Н12- 15 годишно дърво със схема на засаждане 5х4 m; Dcp=29.5 cm; W=48.2 %.
Като база за сравнение са взети две дървета
на възраст 30 и 35 години от неизвестно месторастене в района на гр.Бяла, Русенска област, с
вероятна схема на засаждане 2х1 m. Материалът
от първото дърво на възраст 30 години е означен с
индекс P1, а от второто дърво на възраст 35 години с индекси P2. Буквата P означава, че това е досега прилаганата в практиката схема на засаждане,
т.е. прилаганият растежен простор. След сечта на
дървета са взети шайби на височина 1.0 – 1.3 m за
стъблен анализ. На всяка шайба са измерени диаметрите и на двата отреза с кора и без кора, диаметрите на ядрото, дължината, теглото в сурово
и във въздушно сухо състояние. За определяне на
качествените показатели са взети трупчета от зоната на стъблото от 0 до 1.0 m. На всяко трупче в
отреза на 1.0 m са измерени два взаимно перпендикулярни диаметъра с кората и без кората, както
и диаметрите на ядрото. От всяко трупче са взети
по една централна дъска с дебелина 6 сm (талпаян), Всяка една от дъските е маркирана с букватаиндекс на клона както и с архивният му номер и е
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отбелязвано местоположението по височината на
стъблото и цветът на ядрото. Плътността е определена по БДС 7346 (DIN52182), върху пробни тела с размери 20/20/30 mm, последният по дължина на влакната. За всяка серия са използвани по 36
броя пробни тела. За специфични области се определя и плътността в сурово състояние, в абсолютно сухо състояние и така наречената условна
плътност, в последно време означавана като базисна плътност [1]. Пористостта е косвен показател,
показващ обема на порите изразяван в проценти
спрямо общият обем на дървесното тяло. Сумата
от обема на клетъчните стени и обема на порите е
равна на обема на дървесното тяло. От това следва,
че колкото е по-голяма плътността на дървесното
тяло толкова по-малка ще е и пористостта му.
Поради това за определяне пористостта се използват плътността на дървесното тяло и плътността
на дървесното вещество, която е равна на 1540
kg/m3. Пористостта е изчислена по уравнение (1):

V p = 100 −

Do
100, [%]
1540

(1)

където: Vp – пористост на дървесината; Do плътноста на дървесината в абсолютно сухо
състояние.
Пористостта е измерена и с Порозиметър
1500 на италианската фирма КАРЛО ЕРБА.
Получените резултати са обработени вариационно-статистически по метода на най-малките
квадрати. Въз основа на средните величини на параметрите и средната грешка са изчислени стойностите на коефициента на Стюдент ( md ) за достоверността на разликите като се използва следната формула:

md =

X1 − X 2
2

m1 + m2

2

≥ 3,

(2)

където: X1 и X2са средно-аритметичните
стойности на параметрите на сравняваните свойства, а m1 и m2 са съответните им грешки. В някои
програми този коефициент се означава като tкритерии. Критичните стойности на този критерии,
над които разликите са достоверни, зависят от нивото на значимост. При значимост 0.001 (Confidence Level), критичната стойност на t-критерия е
3.19, т.е. изследваните разлики ще бъдат достоверни, ако t-критерият е по-голям от числото 3.19
и влиянието на съответния фактор ще бъде значимо и достоверно.
Резултати и анализ
В таблица 1 са представени параметрите на
измерената и изчислената широчина на годишните пръстени. Определянето й е извършено върху
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въздушно суха дървесина. В таблица 2 и таблица
4 са представени параметрите на плътността.
Cтойностите на критерия на Стюдент относно разликите в плътността са представени в табл. 3. От
тях се вижда, че са достоверни разликите между
клонове С и клонове В, тъй като стойностите на tкритерият на Стюдент са по-високи от 3.19. Това
се дължи на 4.5 пъти разлика в растежния простор.
Клоновете С са расли при растежен простор 2х1
m, докато клонове В са расли при растежен простор 3х3 m, а освен това клоновете С са по-възрастни близо два пъти.
Разликите между двете дървета взети от насаждения в района на град Бяла означени с индексите Р1и Р2 са недостоверни, тъй като критерият
на Стюдент е равен на 0.50, т.е. по-малък е от
критичната стойност 3.19. Разликите между тези
дървета и всички останали клонове също са достоверни тъй като стойностите на критерият на
Стюдънт са по-високи от критичната стойност 3.19
Разликите между клон “D5” и всички останали изследвани клонове са достоверни като изключение прави разликата между “D5” и “С33”, за която критерият на Стюдент има стойност 2.22, т.е.
по-малка е от критичната стойност 3.19. Плътността
на “D5” е малко по-голяма (786 kg/m3) от тази на
“C33” (771 kg/m3). Това може да се дължи на
факта, че “D5” е расло при по-голям растежен простор (4x4 m) въпреки, че е с по-малка възраст - 13
години, докато “С33” е по-възрастно (около 16
години). Но тази разлика не е достоверна и не трябва да се взема предвид. Разликите между “С4” и
всички останали клонове са достоверни. Това е клонът с най-висока плътност (847.64±3.03 kg/m3)
при абсолютно сухо състояние. Това вероятно се
дължи на факта, че това дърво е по-възрастно както от клоновете “В” така и от клон “D5”, въпреки че
е расло при сравнително малък растежен простор
(2х1 m). Разликата между този клон и клоновете
“Н”, също е достоверна ( критерият между този
клон и клон “Н12” е 6.15 а с клон “Н27” е 6.85).
Установява се, че по-големият просторен растеж се отразява благоприятно на прираста.
Например клон “Н12” от опитното поле в с. Новград
расло на просторен растеж 5х4 m за 15 години е
формирало стебло с диаметър на гръдна височина 29 cm [17;18;19;20;29]. Изключително е интересна е разликата между “С27” и “Н27”. Това е
един клон расъл при различен просторен растеж
(2х1 срещу 5х4) и на еднаква възраст (на около 16
години). Тази разлика не е достоверна тъй като критерият на Стюдънт има стойност 0.18, т.е. далеч
под критичната стойност (3.19). Клонът “Н27”има
малко по-висока плътност и по-широки годишни
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Табл. 1. Растеж по дебелина на клонове на правостъблена акация

Индекс
клон
B4
В15
B33
B34
B50
B51
B53
B54
B60
B61
B65
D50
D51
D52
C4
C10
C22
C27
C33
C34
C50
C53
C54
C60
C61
C65
H10
H12
H15
H22
H27
H36
H42
Р1
Р2

Възр.
год.

Раст.
прост.
m xm

Среден диаметър в cm
Вид
почва

7-8

3х3

Карбонатен
чернозем

13

4x4

Алувилноливадна

16

2x1

Карбонатен
чернозем

15

5x4

Алувиална

35

2х1

Неизвестна

пръстени (8.5 mm), но минималните и максималните стойности при “С27” са малко по-високи и
широчината на годишните пръстени е по-малка (7.8
mm), т.е. при един и същи клон и при една и съща
възраст с увеличаване на растежния простор десет пъти няма съществена разлика в плътността
на дървесината, или ако има някаква малка разлика тя не е доказана и е в полза на по-големия растежен простор т.е. има тенденция за известно ми-

с кора

без кора

ядро

18.05
14.85
14.50
17.30
16.85
17.15
13.70
16.05
13.65
13.40
18.75
21.00
15.75
15.25
19.70
14.10
15.30
15.61
19.50
13.25
14.55
18.70
14.55
19.40
13.30
15.75
15.80
29.50
20.00
26.30
20.40
20.55
23.45
23.25
27.20

16.75
13.90
13.20
15.60
15.40
16.00
12.50
14.35
12.30
12.20
17.25
18,80
14.60
14.05
17.50
11.40
12.95
14.72
17.40
10.90
12.95
17.50
12.65
16.75
11.60
13.45
13.95
26.30
17.55
23.35
17.20
18.40
20.60
21.40
24.75

14.70
10.25
10.50
11.80
11.10
12.50
10.40
12.15
10.80
10.40
13.30
16,25
12.20
11.70
15.95
10.30
11.15
12.95
16.00
9.55
10.45
15.25
10.55
14.90
10.25
12.50
12.60
23.00
16.30
21.50
15.95
16.70
18.65
19.35
22.95

Средна
ширина
год.пр., mm
Изч. Изм.
11.96 15.9
9.93 10.3
9.43 12.8
11.14 14.9
11.00 14.9
11.43 18.7
8.93 11.8
10.25 13.7
8.78 12.3
8.72 16.2
12.28 14.6
7.23 8.4
10.43 7.5
10.04 7.6
5.47 9.3
3.56 8.2
4.05 5.9
4.61 7.8
5.43 8.3
3.41 6.8
4.05 5.8
5.46 6.4
3.95 4.4
5.23 6.7
3.63 4.5
4.20 8.6
4.65 9.9
8.77 9.5
5.85 8.4
7.85 8.5
5.73 9.6
6.13 9.4
6.87 11.3
3.06 2.7
3.54 3.8

нимално влияние на растежния простор. Разликите
при клон “4” расъл при различен растежен простор:
2 m2 (С4) и 9 m2 (B4)) са доказани и освен това
дърветата отгледани при 4.5 пъти по-големия растежен простор са два пъти по-млади. Следователно
по-важен е факторът възраст отколкото растежният простор. Но това е твърде условно. Ако се сравнят дърветата с индекс “Р” (практика) и тези от клонове “С”, ще се установи, че превес имат клонове-
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Tабл. 2. Плътност в различни влажностни състояния

Индекс
клон
Р1

Шир.
год. пр.
mm
2.2

P2

3.5

C4

9.3

B4

15.9

D5

8.4

C27

7.8

H27

9.5

C33

8.3

B33

12.8

C54

4.4

B54

13.7

Влажност
%
58.85
17.12
12.00
0.00
56.61
18.01
12.00
0.00
50.68
15.86
12.00
0.00
71.79
13.57
12.00
0.00
58.71
14.18
12.00
0.00
55.91
13.48
12.00
0.00
51.09
13.93
12.00
0.00
52.95
14.51
12.00
0.00
66.51
13.33
12.00
0.00
54.33
13.40
12.00
0.00
74.50
13.38
12.00
0.00

Индекс
и димен.
плътност
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3
Dm,kg/m3
Dw, kg/m3
D12,kg/m3
Do, kg/m3

Вариационни показатели
Ave-rage
StD
Ser
V,
%
979.27
687.21
31.24
4.51
4.55
669.62
30.44
4.49
4.55
670.02
32.15
4.74
4.79
965.34
724.34
28.34
4.18
3.81
702.61
27.49
4.05
3.92
673.59
31.25
4.61
4.64
1145.86
902.60
24.44
3.60
2.71
885.18
23.98
3.54
2.71
847.64
20.53
3.03
2.42
992.07
836.09
11.68
1.72
1.40
829.53
11.59
1.71
1.40
801.81
13.34
1.97
1.66
1303.51
827.25
15.81
2.33
1.91
818.23
15.64
2.31
1.91
785.47
15.62
2.30
1.99
1167.13
861.23
28.16
4.15
3.27
854.86
27.95
4.12
3.27
817.06
31.09
4.58
3.80
1064.61
863.80
22.26
3.28
2.58
855.46
22.04
3.25
2.58
818.05
21.49
3.17
2.63
103.32
820.33
30.03
4.43
3.66
810.03
29.64
4.37
3.66
771.00
43.18
6.37
2.48
1105.76
735.41
47.69
7.03
6.49
730.26
47.36
6.98
6.49
702.89
41.38
6.10
5.89
1104.67
835.13
22.05
3.25
2.64
829.28
21.89
3.23
2.64
801.41
25.01
3.69
3.12
1087.94
756.98
24.46
3.61
3.23
751.76
24.29
3.58
3.23
726.73
23.88
3.52
3.29

P, %
0.67
0.67
0.71
0.58
0.58
0.68
0.40
0.40
0.36
0.21
0.21
0.25
0.28
0.28
0.29
0.48
0.48
0.56
0.38
0.38
0.39
0.54
0.54
0.83
0.96
0.96
0.87
0.39
0.39
0.46
0.48
0.48
0.48
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Табл. 3. Критерий на Стюдент за доказване на разликите в плътността в абсолютно сухо състояние
на различните клонове бяла акация
Индекс

Р1

Р2

D5

C4

B4

C27

H27

C33

B33

C54

B54

H12

P1
P2
D5
C4
B4
C27
H27
C33
B33
C54
B54
H12

0.50
21.9
5.62
25.7
22.3
24.2
12.7
4.27
21.8
9.66
28.5

0.50
21.7
31.5
25.5
22.0
25.7
12.3
5.54
21.5
9.14
28.4

21.9
21.7
16.3
5.38
6.05
8.21
2.22
24.5
3.45
14.1
11.1

5.62
31.5
16.3
12.7
5.65
6.85
10.9
36.9
9.85
26.1
6.15

25.7
25.5
5.38
12.7
3.01
4.29
4.65
31.2
0.24
18.6
6.76

22.3
22.0
6.05
5.65
3.01
0.18
5.90
22.2
2.75
15.8
1.16

24.2
25.8
8.21
6.85
4.29
0.18
6.60
28.7
3.50
19.2
1.23

12.7
12.3
2.22
10.9
4.65
5.90
6.60
9.94
4.08
6.04
7.90

4.27
5.54
24.5
36.9
31.2
22.2
28.7
9.94
22.0
5.81
33.9

21.8
21.5
3.45
9.85
0.24
2.75
3.50
4.08
22.0
14.5
6.96

9.66
9.14
14.1
26.1
18.6
15.8
19.2
6.04
5.81
14.5
22.2

28.5
28.4
11.1
6.15
6.76
1.16
1.23
7.90
33.9
6.96
22.2
-

Табл. 4.Средноаритметични стойности на плътността в абсолютно сухо състояние и на условната
(базисна) плътност на дървесината на някои изследвани клонове акация
Изч.шир.
на раст.
пръст.
mm

Дял на
късната
дърве-сина,
%

Aver.

StD

Ser

Aver.

P1
P2
D5
C4

3.06
3.54
7.23
5.47

49.02
56.49
72.34
81.72

639.33
676.80
732.85
855.17

31.13
11.62
42.71
15.24

10.4
3.28
11.8
4.40

580.11
602.83
624.81
737.82

B4

12.0

74.92

727.08

59.70

17.3

692.78

7.67

2.23

C27
H27
C33
B33
C54
B54
H42
H12
H22
C22
C34
B34
B50
B15
H15
B53
B60
C65

4.61
5.73
5.43
9.43
3.95
10.3
6.87
8.77
7.85
4.05
3.41
11.2
11.0
9.93
5.85
8.93
8.78
4.20

78.31
82.54
73.66
84.84
74.68
70.73
85.44
65.79
86.61
74.07
82.11
73.07
81.82
84.89
82.91
88.80
88.61
76.19

822.92
796.90
757.50
757.00
821.92
724.67
788.25
721.33
795.38
776.24
815.59
752.08
780.21
792.52
810.12
820.27
825.13
825.17

22.48
19.83
19.54
46.92
26.38
20.45
18.41
46.83
23.15
15.21
18.54
30.35
16.32
20.34
17.24
19.31
20.56
23.75

6.50
6.28
5.65
13.6
7.62
5.91
9.21
15.6
4.63
3.04
6.18
6.07
3.34
7.15
5.46
6.11
6.51
4.75

714.99
684.51
655.55
659.63
700.27
615.77
651.43
662.91
664.73
662.79
703.45
665.28
673.24
602.08
686.44
693.38
699.26
697.52

16.7
6.27
2.61
19.5
9.82
11.6
1.21
3.73
4.38
3.12
8.13
12.9
10.2
15.4
5.81
7.25
6.34
6.51

4.84
1.98
0.76
5.63
2.84
3.36
0.61
1.24
0.87
0.62
2.71
2.58
2.09
5.41
1.84
2.29
2.01
1.30

Индекс

Вариационни показатели на, Do
kg/m3

Вариационни показатели на, D b
kg/m3
StD
6.31
4.51
7.39
6.74

Ser
2.11
1.27
2.04
1.95

Табл 5. Пористост на дървесината на някои клонове бяла акация

Индекс
клон

Шир.
год.
пръст.
mm

Плътност,
D0 ,
kg/m3

P2
D5
C4
B4
C27
H27
C33
B33
C54
B54
H12

3.5
8.4
9.3
15.9
7.8
9.5
8.3
12.8
4.4
13.7
9.5

674
786
848
802
817
818
767
702
801
726
720

Вариационни показатели на изчислена пористост , Vр,
%
AVERAGE

STD

Ser

V

p

Измерена
пористост,
Vр, cm3/g

56.26
49.00
44.96
47.93
46.94
46.88
49.33
54.31
47.96
52.81
53.21

1.50
1.01
1.33
0.87
2.02
1.40
1.24
1.01
1.62
7.85
1.53

.30
0.15
0.20
0.13
0.30
0.21
0.39
0.20
0.24
1.16
0.23

2.67
2.06
2.96
1.83
4.30
2.99
2.51
1.85
3.38
14.8
2.85

0.53
0.30
0.43
0.26
0.63
0.44
0.80
0.20
0.50
2.19
0.43

0.806
0.760
0.393
0.598
0.537
0.573
0.671
0.774
0.598
0.725
0.738
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те “С”, въпреки че са два пъти по-млади от “Р” и
са расли при приблизително еднакъв простор (2х1).
За установяване влиянието на условията на месторастенe, на възрастта и на растежния простор могат да се анализират и данните за условната плътност (базисна плътност), представени в табл. 4. При
сравняване на условната плътност на клон “С27”,
расъл при растежен простор 2 m2 в района на
Свищов и на клон “Н27”, расъл при растежен простор 20 m2 в района на с. Новград се установява, че
критерият на Стюдънт е равен на 5.75 и разликата
от 30 kg/m3 в полза на “С27” e достоверна,т.е. видът на почвата също оказва влияние. При сравняване условната плътност на клон “С22”, расъл при
растежен простор 2 m2 в района на Свищов и на
клон “Н22”, расъл при растежен простор 20 m2 в
района на с. Новград се установява, че критерият
на Стюдънт е равен на 1,82 и разликата от 2 kg/m3
в полза на “Н22” нe е достоверна. При сравнение
на условната плътност на клон “С4”, расъл в течение на 16 години при растежен простор 2 m2 в района на Свищов и “В4” расъл в течение на 7 години при растежен простор 9 m2 също в района на
Свищов се установява, че критерият на Стюдънт е
равен на 15,2 и разликата от 45 kg/m3 в полза на
“С4” е достоверна , т.е. факторът възраст има посилно значимо влияние върху нарастването на
плътността. Същата тенденция се наблюдава и при
сравняването на “С34” и “В34”. Критерият на
Стюдънт е равен на 15 и разликата от 38 kg/m3 в
полза на “С34” е достоверна. При сравняване условната плътност на дърветата взети от практиката “Р1” и “Р2”, расли 32-35 години при растежен
простор 2 m2 и тези от месторастене (С), расли 16
години също при растежен простор 2 m2 се установява значима разлика в полза на клонове (С).
Например критерият на Стюдънт между “Р1” и “С4”
е 19.15 и разликата в плътността от 158 kg/m3 в
полза на “С4” е достоверна. Следователно условията на месторастене, химическият състав и видът
на почвата също оказват значимо положително влияние върху плътността на формираната акациева
дървесина. Получените резултати дават основание
да се потвърди становището на редица автори като Gцhre-1952; Полибояринов -1976; Molnar-1984;
Niklas-1997, че плътността на дървесината зависи
от варирането на структурните елементи на дървесината (размери и структура на клетъчната стена;
съотнощение на обема на клетъчните стени и клетъчните празнини; дял на късната дървесина, на
сърцевинните лъчи и на дървесния паренхим; дял
на опънова и ювенилна дървесина), от местоположението в стъблото, от степента на
ядрообразуване. Според Блъскова -1994 базисната плътност на 5-годишни акациеви дървета зави-
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си от просторния растеж и от широчината на годишните пръстени [1]. С увеличаване на растежния простор от 0.5 m2 до 4 m2 базисната плътност
на дървесината на бялата акация нараства от 595
до 633 kg/m3, а широчината на растежните годишни пръстени нараства от 3 на 5 mm. С увеличаване
на ширината на годишните растежни пръстени се
намалява делът на ранната дървесина, като тази
зависимост се описва с регресионното уравнение:
[12]. Според K. Niklas (1997)
плътността на дървесината в периферните слоеве
в свежо състояние при дървета до 8 годишна възраст е значително по-голяма от тази на по-старите
вътрешни слоеве, намиращи се близко до сърцевината [10]. С напредване на възрастта средната
плътност на акациевата дървесина, която е основно ядрова, нараства, като от 800 kg/m3 за 8-годишно дърво може да достигне 1080 kg/m3 за 32 годишно дърво.
В табл.5 са представени резултатите относно
изчислената и измерената пористост. Тези резултати са в унисон със стойностите на плътноста. С
увеличаване на плътността стойностите на пористостта намаляват.
Изводи и препоръки
Получените резултати дават основание да се
направят следните изводи:
1. Плътността на дървесината на даден клон
акация е негова основна биологична особеност
(свойство).
2. По-значимо влияние върху плътността оказват факторите възраст и наследственост, а по-слабо
е влиянието на факторът растежен простор.
3. Първоначалната гъстота на създаване на
култури от правостъблена бяла акация оказва съществено влияние върху естествения отпад, растежа по дебелина и общата продуктивност. При използване на гъсти схеми на залесяване 2.0х1 m
естественият отпад нараства. По-високият стъблен
запас е за сметка на по-голям брой стъбла.
Запазените дървета са с малък среден диаметър.
5. При използване на схеми на залесяване
3.0х3.0 m, 4х4 m и 5.0х4.0 m се създават условия
за по-добър растеж по дебелина и практически не
се наблюдава отпад. Осигурява се висока продуктивност и добив на едра дървесина за сравнително
кратък период от време (20-25 години).
6. Установено е, че месторастенията с алувиално-ливадни почви с подпочвени води под 2.0 m
създават по-благоприятни условия за растежа и продуктивността на правостъблената (мачтовата) бяла акация, като за максимално използване на потенциалните възможности на дадено месторастене е необходимо да се подберат подходящи
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клонове, произвеждащи дървесина с високо качество при оптимална гъстота [5].
Данните от проведеното проучване показват,
че плътността зависи от анатомичните особености
на дървесината, но тъй като те се определят потрудно за практически нужди се препоръчва да се
измерва плътността. Поради това плътността е възприета за основен определител на качеството на
дървесината. Всички свойства на дървесината са
функционално зависими от плътността и за конкретните случаи се извеждат регресионни уравнения.
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ABSTRACT
Black locus (Robinia pseudoacacia L.) trees kind, which is characteristic of fast growth. An investigation is cared
out for estimation of growth distances, soil compositions, geographical place and biological peculiarities of 32 pieces
of (Robinia pseudoacacia f.rectisima L.) on its growth. As a criterion for evaluation are used stem diameter breast
height, width of growth ring (annual ring width) and density of wood. It is estimated that the most significant influence
on the growth have the growth distances and the biological steam. It is estimated that some kind of black locus grow
very fast and for 15-20 years their wood substance is with very high density stagnated, which is a good and valuable
material for producing constructional sawn timber, wood boards and cellulose.
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА РЕКРЕАЦИОННОТО УСВОЯВАНЕ НА
ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ
Георги Георгиев
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
В настоящето изследване е направен анализ на условията в защитените територии в България и проблемите при тяхното използване. Най-голям рекреационен потенциал имат националните и природните паркове, а
също така не на последно място в така наречените “Рамстар” територии. Предложена е методология за оценка
на тези територии.
Ключови думи: национален парк, защитени територии, “Рамстар” територии
Key words: National Park, Naturel Park, Protected Location, Ramsar Territories, Recreational evaluation.

През 1994 година Международният съюз за
защита на природата Union for Convertation of Nature, 1994), в резултат на близо двадесетгодишни
усилия успя да разработи и предложи една обща,
приемлива за отделните страни класификация на
защитените територии. Отнасянето на всяка защитена територия към определена територия даде възможност на хората, които ги управляват, да използват опита на своите колеги от различни региони
на планетата и да координират действията си с тях.
Като основен критерий за принадлежността на защитената територия към една или друга категория
се използва целта на управление. Системата от категории на защитените територии на IUCN (1994)
подпомага и насочва разработването на законодателствата на отделните страни, за създаване на
собствена система от защитени територии, както
и основните параметри за тяхното управление
(Зеленото богатство на България, 2000).
Изходен пункт при определяне на категориите защитени територии според IUCN трябва да бъде дефиницията на защитена територия. Това е територия от сушата или акватория предназначена
специално за защита и запазване на биологичното
разнообразие, а също и на природните и свързаните с тях културни ценности, която се поддържа чрез
законови или други ефективни средства. Тази дефиниция обхваща съвкупността от защитени територии и всички територии трябва да бъдат съгласувани с нея. Необходимо е да се изтъкне, че макар
всички защитени територии да задоволяват изискванията съдържащи се в дефиницията, на практика точните цели и задачи, заради които биват обявявани защитените територии са най-различни.
Основните цели на подържане са следните:
• Научно-изследователска дейност;
• Защита на първичното състояние на природата;
• Запазване на видовото и генетично разнообразие;
• Съхраняване на функциите на околната
среда;

• Защита на определени културни и природни
забележителности;
• Отдих и туризъм;
• Трайно използване на природните блага на
естествените екосистеми.
Като резултат от съблюдаването на главните
цели на подържане, комбинации и приоритети, според IUCN (1994) произлиза следното разнообразие от форми на защита:
I. Строг режим на защита (т.е. природен
резерват).
II. Запазване на екосистемите и организиране на отдиха (т.е. национални паркове).
III. Запазване на природните забележителности (т.е. природни паметници).
IV. Запазване с прилагане на грижи (т.е. защитено местообитание).
V. Запазване на ландшафта (т.е. защитен
ландшафт).
VI. Трайно използване на естествените екосистеми (т.е. защитени територии за използване
на ресурсите).
Смята се, че най-голямо значение за опазване на биологичното разнообразие имат резерватите със строг режим на охрана, националните и природните (регионални) паркове и така наречените управляеми резервати. Според българското законодателство (Закон за защитените територии, 1998)
те съответстват на национални и природни паркове,
резервати и поддържани резервати и защитени
местности.
В същото време през последните няколко години процесът на присъединяване на страната ни
към Европейския съюз доведе до приемането на
Закон за биологичното разнообразие (2002), чрез
който България транспонира голяма част от европейските законодателни инструменти в опазване
на дивата природа, включително и Директива 91/
43/ЕЕС (Директива на Европейския съюз за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 1992). Чрез този закон България изгражда своя национална екологична мрежа, съста-
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вена от защитени зони, защитени територии и бу(70,8 ха) на територията на НП “Рила”, но други,
ферни зони.
като “Бяла крава” (91,0 ха), “Кастраклий” (124,0
Както бе посочено, според Закона за защитеха), “Казаните” (124,0 ха), “Църна река” (197,0
ните територии (1998) в България са определени
ха), “Горната кория” (161,0 ха), “Сосковчето”
шест категории защитени територии – резервати,
(177,5 ха) и “Горна Топчия” (160,2 ха) се намират
национални и природни паркове, защитени местизвън границите на по-големи защитени територии
ности, подържани резервати и природни резервати.
(национални и природни паркове), което изисква сеНа този етап в България са обявени 55 резерриозни усилия за тяхното опазване. Прави впечатвата с площ от 76 978,3 ха. Най-големи са Ценление обаче, че в границите на националните и притралният рилски резерват (12 393,7 ха) в Рила и
родни паркове се намират 26 резервата с площ
“Джендема” (4 220,2 ха) в Централна Стара пла55 327 ха, което представлява 71,87% от теритонина. Най-малките български резервати са Китка
риалния им обхват. Това е гаранция, че на най-зна(25,4 ха) и о-в Иилка (30,0 ха) от Беленската остчителните наши защитени територии от този тип е
ровна група.
осигурен подходящ режим на охрана, а от там и
Прави впечатление големия процент от така
възможности за опазване на най-ценните в гененаречените малки резервати (табл.1). Част от тях
тично отношение представители на българската
са по р.Дунав – “Китка” и “Милка”, “Скакавица”
флора и фауна.
Таблица 1.
Големина
(ха)
Брой
% от
общия брой
Площ
(ха)
% от
площа

До 100

100-200

200-300

300-500

500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 Над 4000

6

6

1

2

12

12

6

1

2

5

2

10,91

10,91

1,82

3,64

21,82

21,82

10,91

1,82

3,64

9,09

3,64

333,5

943,7

211

777,5

8667,0

14841,3

10080

2248,6

5402,6

16859,2

16613,9

0,43

1,23

0,27

1,01

11,25

19,28

13,09

2,92

7,02

21,90

21,58

По наше мнение на този етап трудно може да
се очаква разширяване на мрежата от резервати,
включително и увеличаване на териториалния обхват на сега съществуващите. Трябва да се подчертае като положителен факт, че значителна част от
резерватите, които са извън националните и природни паркове имат обявени буферни зони, което в

значителна степен ограничава по-сериозното антропогенно въздействие върху тях.
В нашата страна са обявени три национални
парка с площ от 193 047,9 ха, включително
42 269,5 ха резерватни територии, което е 21,9%
от площта на националните паркове и 54,91% от
цялата площ на резерватите (табл.2).

Таблица 2.
№

Национален
парк

Дата на
обявяване

№ на
документа

Площ в ха

1

Рила

15.10.1999

397

81 046,0

Пазарджик
София
Кюстендил
Благоевград

2

Пирин

15.10.1999

395

40 332,4

Благоевград

3

Централен
Балкан

15.10.1999

396

71 669,5

В съответствие със Закона за Защитените територии и за трите национални парка у нас са разработени планове за управление. Те съдържат описания за всички позволени и препоръчителни
дейности на територията на парковете. Същите се
разработват въз основа на няколко важни фактора:

Област

Ловеч
Габрово
София
Пловдив
Стара Загора

Резервати
Парангалица
Ибър
Централен Рилски резерват
Скакавица
Баюви дупки –
Джинджирица,
Юлен
Боатин
Царичина
Козята стена
Стенето
Соколна
Пеещите скали
Северен Джендем
Джендема
Стара река

Площ в ха
1509
2248,6
12393,7
70,8
2873
3156,5
1597,2
3418,7
904,3
3578,3
1250
1465
1610
4220,2
1974,7

съществуващата информация за съответните защитени територии; състояние на биологичните видове и техните местообитания; цялостно състояние
на компонентите на околната среда; наличната инфраструктура в парковете и около тях; начините,
по които местното население, общините и посети-

Някои проблеми на рекреационното усвояване на ...

телите използват тези територии.
След приемането на новия Закон за защитените територии националните паркове са на пряко
подчинение на МОСВ, което осъществява управлението на тези защитени територии.
Дирекциите на националните паркове са регионални органи на МОСВ, които управляват парковете. Дирекцията на НП “Рила” се намира в Благоевград, като са обособени девет паркови офиса
в прилежащите около защитената територия сели-
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ща. Тази на НП “Централен Балкан” е в гр. Габрово.
Тя разполага с един главен офис в Троян и с още
шест паркови офиса. Дирекцията на НП “Пирин”
се намира в гр. Банско и същата има три паркови
офиса.
На този етап в страната ни са обявени 10 природни парка с площ от 236 392,5 ха, включително
13 119,2 ха резерватни територии и един подържан резерват, обхващащ 385,2 ха (табл.3).

Таблица 3.
№

Природен
парк

Дата на
обявяване

№ на заповедта или на
постановление на МС

Площ
в ха

1

Витоша

27.10.1934

III-та 15422

26 606,6

2
3

Русенски Лом
Сините камъни
Шуменско
плато
Златни пясъци
Врачански
Балкан

26.02.1971
28.10.1980

586
893

3408
11 380,8

5.11.1980

79

3939,9

3.02.1943

2134

1320

21.12.1989

1449

28 844,8

4
5
6

Резервати
Бистришко бранище
Торфено бранище
Кутелка

-

-

-

62,6

-

-

-

-

-

Врачански карст

1438,9

-

-

389,6
2529,6
-

-

3676,5

-

-

Букака
-

Странджа

24.01.1995

РД-30

116 136,2

8

Рилски
манастир

03.2000

-

27 370,7

Риломанастирска гора

19.12.2000

РД-684

21 762,3

10

Българка
ОБЩО:

9.08.2002

РД-775

21 772,16
262 541,46

Според закона за защитените територии, Министерството на земеделието и горите (НУГ), както и физическите и юридически лица и общинитесобственици на гори, земи и водни площи в защитените територии, извън тези, които са обект на
изключително държавна собственост, осъществяват тяхното стопанисване и охрана. Националното
управление на горите (НУГ) при Министерството
на земеделието и горите (МЗГ) създава специализирани дирекции на природните паркове за изпълнение на плановете за управление. През 2004 година бе приет Плана за управление на ПП “Рилски

Площ
в ха

-

7

Персина

Поддържан
резерват

784,1
1061,6
645,1

Силкосия
Узунбожак
(Лопушна)
Витаново
Средока
Тисовица

9

Площ
в ха

1112,4
607,8
749,3

Китка
Милка
-

25,4
30,0
13 129,9

Персински
блата
-

385,2
-

манастир”, а за ПП “Русенски Лом”, “Странджа” и
други процедурата е почти приключила.
В България са обявени 35 подържани резервата с площ от 4 451,7 ха (табл.4). най-големи от
тях са Атанасовското езеро (1 050 ха) и “Сребърна”
(902,1 ха), а най-малките “Амзово” (0,3 ха) и
“Пясъчната линия” (0,6 ха). Прави впечатление, че
това са много малки по площ защитени територии,
като двайсет от тях са до 50 ха. За да могат да
изпълнят предназначението си, за което са обявени,
тук се изискват сериозни усилия от страна на научната общност и природозащитната общественост
у нас.

Таблица 4.
Големина
(ха)
Брой
% от
общия
брой
Площ
(ха)
% от
площта

До 10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-100

100-350

350-500

500-1000

3

4

2

9

2

6

5

2

1

Над
1000
1

8,57

11,43

5,71

25,71

5,71

17,11

14,29

5,71

2,86

2,86

6,3

45,7

52,3

317,8

90,8

460,6

678,1

848

902,1

1050

0,14

1,03

1,17

7,14

2,04

10,35

15,23

19,05

20,26

23,59
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Друга категория защитени територии у нас са
Защитените местности. В нашата страна към 30
април 2005 година са обявени 411 защитени местности с площ от 52 801,0007 ха (табл.5 и 6, фиг.1,
2, 3 и 4). Очевидно в бъдеще тук ще се наложат
някои допълнителни корекции заради продължаващата прекатегоризация на историческите места и
природните забележителности и от предстоящите
изменения в Закона за биологичното разнообразие,
където буферните зони около резерватите и рам-

сарските територии ще получат статут на защитени местности. Трябва да подчертаем, че в бъдеще
обявяването на национални паркове, резервати и
подържани резервати като територии изключително държавна собственост ще става все по-трудно.
Ето защо защитените местности в България постепенно ще се превърнат в основна защитена
територия, охраняващи уникално биологично
разнообразие.

Таблица 5. Разпределение на защитените местности в България по РИОСВ и по области

Към 30 април 2005г.

№
1

РИОСВ
Благоевград
Бургас

2

Общо за РИОСВ - Бургас
Варна

3
4

Общо за РИОСВ - Варна
Враца
Велико Търново

5

6
7

Общо за РИОСВ – В. Търново
Монтана
Общо за РИОСВ - Монтана
Пазарджик
Плевен

8
9

Общо за РИОСВ - Плевен
Пловдив
Русе

10

Общо за РИОСВ - София
Смолян
Стара Загора

13

15

Врачанска
Великотърновска
Габровска
Монтанска
Видинска
Пазарджишка
Плевенска
Ловешка
Пловдивска
Русенска
Разградска
Силистренска
Софийска
София град
Пернишка
Кюстендилска
Смолянска
Старозагорска
Сливенска
Ямболска

Общо за РИОСВ – Стара Загора
Хасково

14

Варненска
Добричка

Общо за РИОСВ - Русе
София

11
12

Област
Благоевградска
Бургаска
Варненска
Сливенска

Общо за РИОСВ - Хасково
Шумен

Хасковска
Кърджалийска
Шуменска
Търговишка

Брой
9
41
1
5
56
16
9
25
13
15
13
28
7
3
10
71
29
28
57
26
3
10
9
22
29
5
1
1
36
18
9
4
4
17
14
7
21
6
4
10

Площ (в ха)
306,6
10384,3923
94,4
74,2
10859,5923
1333,016
5436,4766
6769,4926
650,9
668,2
1048,49
1716,69
765,5
135,2
900,7
5972,5
2337,0
690,45
3027,45
3338,8752
6158,549
176,9
631,7364
6967,1854
2000,0
162,5672
320,0
1,3
2483,8672
1141,05
937,8
205,4
90,3
1233,5
4752,5
2817,2
7569,3536
133,8
26,7
160,5
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Таблица 6. Разпределение на Защитените местности в България по биогеографски
райони и подрайони

Биогеографски район

Биогеографски подрайон
Дунавски
Лудогорски
Добруджански
Предбалкански
Софийско-Радомирски

Севернобългарски

Общо за
Севернобългарският район
Подрайон на Горнотракийската низина
Подрайон на Тунджанската хълмиста низина
Подрайон на Източна Стара планина

Среднобългарски
Общо за
Среднобългарският район

Струмско-Местенски
Източно-Родопски
Долномаришки-Долнотунджански
Странджански

Южнобългарски
Общо за
Южнобългарският район

Старопланински
Рило-Родопски
Витошко-Ихтимански
Крайщенско-Конявски
Западнобългарски граничен

Планински

Общо
за
планинският
район
Черноморски

Брой
52
23
5
70
11

Площ (в ха)
9616,3854
556,3
4403,0896
3537,58
512,8672

161

18626,2222

20
9
7

3338,2244
292,7959
390,2

36

4021,2203

7
18
3
11

305,6
7071,0314
439,1373
3194,6

39

11010,3678

32
94
3
1
1

1304,0
6720,4052
669,0
320,0
1,3

131

9145,7052

44

9087,7224
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Фигура 2. Разпределение на защитените местности в България по РИОСВ и области
(по площ в хектари)

Общо за Севернобългарският район
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Фигура 3. Разпределение на защитените местности в България по биогеографски райони и
подрайони (брой)
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Фигура 4. Разпределение на Защитените местности в България по биогеографски райони и
подрайони (по площ – в хектари)
Последната категория защитени територии в
България са природните забележителности, но те
не са обект на настоящата разработка.
Очевидно е, че защитените територии в България са територии с огромен рекреационен потенциал, представляващи солидна база за развитието
на екотуризма.
Екотуризмът се определя като форма на туризъм, основан на природата. През последните години специалистите работещи в тази област му
обърнаха сериозно внимание и като инструмент
за устойчиво развитие. Устойчивото развитие е начин за комплексна промяна в обществено-икономическия живот, насочена към постигането на съчетание между природните и културни дадености,
реализирани икономически резултати, стандарт и
качество на живот и желано бъдещо състояние по
отношение на тях (Stankova, 2004). В резултат на
това терминът “екотуризъм” се използва от една
страна като понятие, отнасящо се до принципите
на устойчиво развитие, а от друга да се опише един
пазарен сегмент на туризма.
Съгласно определението на Международният
съюз за защита на природата (IUCN, 1996) екотуризма се дефинира като пътуване или посещение,
отговорно към околната среда, до сравнително непокътнати природни територии с цел удоволствие
и възприемане на природата (в това число всички
съпътстващи културни забележителности – както
минали, така и настоящи). Това е форма на туризъм, подкрепяща опазването на природната среда,
при която посетителите оказват ниска степен на
негативно въздействие и се осигурява активно и рентабилно развитие на местното население.
Екотуризмът се стреми във всички случаи да
постигне резултатите на устойчивото развитие.
Всички туристически дейности, независимо дали са
насочени към почивка, бизнес, конгресен или еко-

логичен туризъм и т.н., трябва да включват устойчивостта. Това означава, че планирането и развитието на туристическата инфраструктура, нейното
функциониране и маркетинг трябва да фокусират
върху екологичните, социални, културни и икономически критерии за устойчивост.
Ясната и точна ориентация на екотуризма към
принципите, ръководните насоки и сертифицирането, основани на стандартите на устойчивостта му отреждат специфично място в сферата на
туризма. Той е част от нарастваща пазарна ниша
на туристическия отрасъл. Това означава, че за
страната ни съществува тенденция за динамичен
растеж на потенциалния пазар за екологични
продукти. Налице е реална възможност България
да стане регионален и европейски лидер в този развиващ се пазар (Национална стратегия за екотуризъм, 2003).
В същото време България е една от страните
в Европа с най-богато биологично разнообразие.
Висшите растения са около 3 550-3 750 вида, 836
подвида и около 2 000 разновидности, разпределени в 130 семейства и 872 рода. Доминиращи са
дървесните горски съобщества, заемащи 30,16%
от територията й. Установени са и около 29 000
фаунистични вида, като се смята, че реалният им
брой е над 56 000 вида. Гръбначните животни съставляват 2,5% от българската фауна, като включват 736 вида. Характерна черта на българската биота е нейният ендемичен и реликтен характер.
Значителна част от най-ценните екосистеми се охраняват от системата от защитени територии в
България.
Ето защо целта на предлаганата разработка,
базирайки се на предишни наши работи в областта
на разработването на критерии и индикатори за рекреационна оценка на защитените територии в
България (Георгиев, 2005) да посочим най-важни-
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те проблеми при рекреационното усвояване на защитените територии у нас.
В резултат на извършената рекреационна
оценка на част от защитените територии в България
и непосредствени теренни наблюдения се установяват следните проблеми при рекреационното им
усвояване.
Въпреки че съхраняват уникални за страната
ни природно-териториални комплекси, за националните паркове в България съществуват редица потенциални заплахи като:
• Експлоатация на естествените ресурси до
степен на изчерпване и унищожаване – безразборно изсичане на гори, риболов и лов, събиране на
билки, плодове и гъби в големи количества и по
неподходящ начин.
• Строителство на пътища, сгради, хидрологични съоръжения, ски-центрове. По този начин се
създават условия за разрушаване на местообитанията, нарушаване на целостта на екосистемите,
шумът безпокои дивите животни в изключително
широк периметър. Особено фрапиращи са нарушенията в района на гр.Банско и прилежащите територии на НП “Пирин”, които се превърнаха в найатрактивния ски център у нас. Бе построена кабинкова въжена линия, няколко ски лифта, редица ски
писти и съпътстващите ги съоръжения. Началото
бе поставено с реализацията на “мечтите” на някои местни и столични величия още в годините преди
1989 г. Засегнати бяха вековни бялмурови и чермурови гори. Посегна се и на клековата формация,
без да се обръща внимание, че клекът е свързващ
елемент на субалпийските тревни формации с горната граница на гората и неговото снегозадържащо,
водоохранно, водорегулиращо, противоерозионно
и почвообразувателно значение е огромно. Големи
усилия бяха необходим, за да бъде запазена планината от реализацията на безумния проект за хидрокомплекса “Места”.
Трябва да се подчертае, че проблемите около
изграждането на нови ски-центрове и съпътстващите ги съоръжения, продължават да стоят много
остро и в днешно време. Известни са амбициите в
това отношение на община Разлог, а изграждането
на нов крупен ски-център в местността “Кулиното”
и т.н. Най-сериозни са обаче мегаломанските амбиции от страна на редица заинтересовани фирми
и други организации за района над град Банско.
Под “благородния” подтекст, че най-после трябва
да се спре огромния автомобилен поток към местността “Бъндеришка поляна”, особено през зимния сезон бе изградена кабинкова въжена линия.
От своя страна реализацията на този проект доведе до разширяването на съществуващите и и изграждането на нови ски писти с всички произтича-

щи от това последствия. Онова, което еколозите
предупреждаваха дълго време днес е налице.
Районът около връх Тодорка е напълно обезобразен и обезлесен. Има сериозни сигнали, че не се
спазват предварително подписаните договорености от страна на фирмата концесионер. Грубо се
погазва Закона за биологичното разнообразие,
Закона за защитените територии и редица международни конвенции, по които България е страна. В
същото време в Банско продължава строителството на нови суперлуксозни хотели и заведения за
обслужване на посетителите. Засилва се интереса
и към съседните Добринище и с.Баня. банско е
един от вариантите при кандидатурата на страната
ни за Зимните олимпийски игри през 2014 година.
Сериозно безпокойство предизвиква идеята за
изграждането на Курортно-туристически комплекс
“Самоков-Боровец-Бели Искър”, известен повече като “Супер Боровец” на територията на НП “Рила”.
• Стремеж към намаляване размера на националните паркове откъснати и ограничени в малки
“острови”, много екосистеми загиват.
• Интензивно животновъдство в районите около парковете, в които се използват унифицирани
видове семена и породи. При липса на буферни
зони около парковете е застрашена генетичната стабилност на видовете в тях.
• Развитие на туристическата индустрия. Парадоксално е, че местности, които привличат туристите именно с природното си богатство и
красота, вече са съсипани и много видове в тях са
застрашени от изчезване. Алтернатива е развитието на екотуризма, при който дивата природа е
пощадена, нейното богатство кара посетителите да
изпитват удоволствие и духовна наслада, а местното население развива успешно устойчив малък
бизнес.
• Пренасяне на екзотични видове в нетипична
за тях среда, което застрашава равновесието в
екосистемите. Селекцията на определени видове,
които носят удоволствие или полза за човека, за
сметка на други не така “интересни”, нанася огромна вреда на дивата природа.
Не на последно място трябва да се има
предвид, че една от най-сериозните заплахи за биологичното разнообразие е свързана с човешката
психика и поведение.
Значителни проблеми съществуват и с природните паркове, не малка част от които са свързани с рекреационното им усвояване. Ще разгледаме най-важните от тях:
1. Остарялата и зле поддържана база за настаняване и липса на каквато и да е информация за
съществуващият генетичен фонд по основните туристически трасета крие сериозни опасности. За
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оценка състоянието им, с оглед предприемането
на необходимите за целта мерки е целесъобразно
използване системата на екотестване. (Въльовска,
Пеев, 2003 г.). тя се прилага за обективизиране на
оценката за състоянието на природната среда в даден момент, позволява сравнение на оценките направени по различно време и превръщането им в
цифрови стойности. Дава се възможност и за полесно сравнение на различните зони от по-големи
защитени територии. В практиката е прието да се
извършват три вида екотестове за оценка на туристически трасета; за оценка на екологичната обстановка около хижа и за оценка на екологичната
обстановка на места за къмпиране. Тази методика
успешно може да се прилага и за националните
паркове и по-големи защитени местности.
2. При повечето от природните паркове в
България при рекреационното им усвояване е налице сериозни поражения и върху горските
насаждения. Ето защо по наше мнение е съобразно въвеждането на показателя степен на устойчивост на горските екосистеми. При подобна оценка
се използва логична цифрова система (0.0-10.0).
Отделят се четири степени на устойчивост: устойчиви на рекреационно натоварване екосистеми; относително устойчиви; средноустойчиви и малоустойчиви на рекреационно натоварване горски
екосистеми. За установяване на степента на увреждане на горските екосистеми по наше мнение
най-приложима за сега е скалата на Рысин (1983),
която се състои от пет стадия на дегресия.
3. За да се предотвратят негативните последствия от рекреационното натоварване на защитените територии е целесъобразно да бъдат изведени и показатели касаещи рекреационния капацитет на защитените територии. В друга наша работа (Георгиев, 2005) сме предложили подобна
методика, но определено смятаме, че тук се налага много по-детайлно проучване както по отношение на природните паркове, така и по отношение и

211

на останалите категории защитени територии.
Проблемите на рекреационното усвояване на
защитените местности са анализирани в отделна
наша публикация и тук няма да бъдат разглеждани
(Георгиев, 2005).
В заключение имаме да подчертаем, че предложените за разглеждане проблеми при рекреационното усвояване на защитените територии в
България са една незначителна част от реално
съществуващите. Смятаме, че с разработването в
бъдеще на научно обоснована национална стратегия за устойчив туризъм ще помогне за катализиране на усилията за развитие на туризма в страната.
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ABSTRACT
An analysis has been made in the research material about the condition of the network of the enveronmentally
protected areas and major problems regarding their usage have also been referred. The greatest recreatonal potential has
been found in the face of the national and natural parks, as well as in the protected locations, and not in the last place
in the so-called “Ramsar” territories.A methodology has been proposed for evaluation of these territories.
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ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН МАЩАБ
Любчо Тричков, Елена Величкова
Национално управление по горите
Извършени са проучвания чрез анкетиране и чрез събиране на данни от дневниците за постъпилия, експедиран и преработен объл дървен материал на дървопреработвателните предприятия и фирмите, занимаващи се с
търговия на дървени материали през 2005 год. Анализирани са резултатите от тези проучвания в национален и
регионален мащаб по видове потребители. Проучени са потребените и преработени количества дървесина от
големите дървопреработватели и т.нар. “местно население”, както и изнесената обла дървесина от РБългария.
Събрани са данни за необходимите количества дървесина по групи потребители за 2006 год. и е направена
съпоставка между предложената, потребената и заявена обла дървесина. Изведени са съответните изводи, проблеми и заключения, относно възможностите за установяване на по-точното и действително потребление и са
направени съответните конкретни препоръки, съобразени с необходимостта от устойчивото и многофункционално развитие на горския сектор.
Ключови думи: потребление на обла дървесина, осигуряване с дървесина, предлагане на обла дървесина,
дървопреработвателни предприятия и фирми(складове) за търговия с обла дървесина, анкетиране, дневници за
постъпилия, преработен и експедиран дървен материал, групи потребители на дървесина, големи ползватели,
местно население, износ на дървесина.
Key words: round timber consumption, timber insurance, round timber supply, timber processing factories and
companies (warehouses) for round timber trade, questionnaires, diaries for received, processed and dispatched timber
material, groups of timber consumers, big consumers, local population, and timber export.

1. Въведение
Известно е, че гората има определени жизнено важни функции, както екологични и социални,
така и икономически. От друга страна дървесината е и изключително важен суровинен ресурс, особено в определени региони на страната, където дърводобива и дървопреработката са основен поминък на местното население. През последните години дърводобива и дървопреработката са изцяло
в частни ръце, а собствеността върху горите също
се променя доста динамично, което доведе до намаляване площта на общия държавен горски фонд
(ОДГФ) към края на 2005 год. до 77% от площта
на горския фонд(ГФ).
2. Необходимост и цел на разработката
Необходимостта от подобна разработка е, че
за да може успешно да се планира производството на дървесина, в т.ч дърводобива и дървопреработката в краткосрочен и дългосрочен план, е задължително да се знае реалното потребление на
дървесина по региони и по видове потребители.
През последните пет години бяха разработени и представени на правителството на РБългария
пет модела за преструктуриране на горския сектор,
разработвани от Държавната горска администрация, международни консултанти, браншови, неправителствени и др. организации. Успоредно с това,
през 2003 год. беше разработена и приета от
Министерски съвет Национална горска политика и
стратегия, визираща устойчивото развитие на горския сектор за периода 2003-2013 год. В момента,

тя е в процес на актуализиране, разглеждане и ново приемане.
Успоредно с тези опити за извършване на повече или по-малко радикални промени в горския
сектор, ползването на дървесина, както от
Държавния горски фонд (ДГФ – горите и земите от
ГФ, стопанисвани от Национално управление по горите-НУГ), така и от горите, собственост на общини и други държавни и частни юридически и физически лица (НДГФ), се увеличи значително и достигна около 5,8 млн. куб.м през последните две
години. Това нарастване на добитите и реализирани количества дървесина е особено значимо и поради факта, че то се извършва от малки и недостатъчно технически и финансово обезпечени дърводобивни фирми, в условията на недостатъчно развита и намираща се в незадоволително състояние
горска пътна мрежа с гъстота 7-8 м3/ха и др.
Независимо от всичко, нарастването на добитите и
реализирани количества дървесина е показател и
за ръста на потреблението, или по-скоро увеличеното търсене (потребление) на дървесина, поражда сериозната необходимост от увеличаване на
ползването.
Целта на разработката е установяване на реалното потребление на обла дървесина през 2005
год. За реализацията на тази цел в края на 2005
год., експерти от Отдел “ПГТМ” при НУГ започнаха маркетингово проучване чрез анкетиране на дървопреработвателите и търговците на дървесина.
Проучването обхвана 67% от работещите регистрирани в Държавните лесничейства (ДЛ) и Държав-
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ните Дивечовъдни Станции (ДДивС) фирми, работещи с обла дървесина. В началото на 2006 год.
маркетинговото проучване продължи, чрез събирането и обобщаването на данни за действително
постъпилия, преработен и експедиран дървен материал за цялата 2005 год. на всички работещи с
обла дървесина фирми по дневниците, които те са
задължени да притежават и попълват съгласно изискванията на ППЗГ. Желанието ни беше да допълним резултатите от проведеното анкетиране.
Самото анкетиране, а впоследствие и събирането
на данните от дневниците на дървопреработвателните цехове и на търговците ( складовете ) на дървен материал, беше извършено от служители на
съответните ДЛ, ДДивС и впоследствие обобщени
в предварително зададени форми от Регионалните
управления на горите (РУГ). Обект на проучването
бяха четири различни групи потребители: 1.
Потребители, ползващи дървесината за промишлени и търговски цели, регистрирани в Държавните
лесничейства (ДЛ) и Държавните Дивечовъдни
Станции (ДДивС) и попълващи съответните дневници – дървопреработвателни предприятия и цехове и търговци/складове, съответно преработващи
и/или търгуващи обла дървесина; 2. Големи дървопреработвателни предприятия и фирми, ползващи дървесина по реда на чл.87в от ППЗГ; 3. Фирми
износители на объл дървен материал; 4. Потребители, ползващи дървесината за лични нужди – основно за отопление, строителство и ремонт, това е
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тъй нар. “местно население”.
3. Проучване на фирмите, регистрирани в ДЛ/
ДДивС, занимаващи се с преработка и търговия
с дървесина (данните не обхващат големите дървопреработвателни предприятия, консорциуми и
фирми, регистрирани за участие в процедури по
чл.87в, ал.5,т.4 от ППЗГ):
3.1. Общ брой на регистрираните фирми и брой
на обхванатите от проучването
При провеждане на анкетирането към края на
м. септември 2005 год., броя на регистрираните в
ДЛ/ДДивС фирми беше 4 079. Впоследствие, в началото на 2006 год. при проучването и събирането
на информацията от дневниците техния брой вече
е 4 688. Разликата се дължи на бум на новорегистрирани фирми през последното тримесечие на
2005 год. Тук ще разгледаме данните от началото
на 2006 год.
От общо 4688 регистрирани фирми за преработка и търговия на дървесина през 2005 г., 1458
не са упражнявали дейност, а 635 преработват и
търгуват само фасонирана дървесина, която не е
обект на проучването (Таблица 1).
Така общият брой фирми работещи с объл
дървен материал възлиза на 2 595. Представени
са обобщени данни от 2 339 фирми, което дава
среден процент на обхванати от проучването –
90 % (Фиг. 1).
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Фигура 1. Брой и дялово участие на дървопреработващите фирми и складове по РУГ, работещи с
обла дървесина през 2005 год.
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Таблица 1. Брой на фирмите в национален мащаб, обект на проучването

ОБЩО НУГ:
Общ брой фирми по списък
Фирми, които не работят през 2005г.
Общ брой фирми, работещи през 2005г.
Фирми, работещи само с фасон. м-ли
Общ брой фирми обект на обобщение
Брой фирми, представили обобщени данни за 2005г.
Процент на обхванатите фирми
Най-голям брой са регистрираните фирми, получили дневници в РУГ Пазарджик 778, или 17%
от общия брой, следвани от РУГ София 520 - 11%
и РУГ Варна 447 - 10%. Само в 4 РУГ не са обхванати напълно от проучването – РУГ Пазарджик, където липсва информация за 160 фирми, РУГ
Пловдив – за 65, РУГ Бургас – 20 и РУГ София –
10.

1 357 хил.куб.м или 51 % широколистна
дървесина. Прави впечатление съвпадението на интерполираните данни, получени при анкетирането
към края на месец септември 2005 год., с действителните данни за страната за 2005 год., въпреки
известни разлики в повече или в по-малко за някои
РУГ. Превишението за 2005 год., спрямо прогнозата направена след анкетното проучване за цялата годината, е само 2,3% или 60 хил.куб.м., почти
равномерно разпределени по вид – иглолистна и
широколистна обла дървесина. Най-големи разлики има при тези РУГ, които при анкетирането са
включили данни за големи дърводобивни фирми,
закупуващи дървесина на корен или от склад, неразполагащи със складови бази и не водещи дневници на постъпилата и експедирана дървесина;

3.2. Обобщени данни за потреблението на обла
дървесина и произведена продукция от дневниците за постъпилия, преработен и експедиран
материал
Краткият анализ на данните от дневниците на
90% от работещите с обла дървесина фирми, очертава следното:
3.2.1. Общото количество на постъпилата обла дървесина за 2005 год. възлиза на 2 658 хил.куб.м,
от която 1 301 хил.куб.м или 49 % иглолистна и
хил.куб.м.
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3.2.2. Разпределение по РУГ: най-големи потребители на дървесина остават РУГ Пазарджик – 451
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Фигура 2. Потребление на обла дървесина по РУГ през 2005 год.
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хил.куб.м или 17 % от общото количество, РУГ
Благоевград – 325 хил.куб.м или 12 %, РУГ Смолян
– 316 хил.куб.м или 12 % (Фиг.2). При останалите РУГ потреблението на дървесина е чувствително по-малко – под 200 хил.куб.м, като с най-ниски
стойности са РУГ Берковица – 83 хил.куб.м. , РУГ
Стара Загора – 53 хил.куб.м. и РУГ Кърджали –
43 хил.куб.м.
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8%, дървата са едва 4 % от общото количество.
При широколистната дървесина, преобладава потреблението на дървата, които са 49% от общото
количество, следва едрата дървесина – 33%, а
средната, ОЗМ и дребната са съответно 10 %, 6
% и 2 % (Фиг.3). По-голямата част от постъпилата обла дървесина – 1 740 хил.куб.м или 73 % от
общото количество, се използва за преработка и
получаване на фасонирана продукция. По вид дървесина това е съответно: 1 075 хил.куб.м иглолистна или 83 % и 665 хил.куб.м широколистна обла
дървесина, което е 49 % от цялата постъпила
широколистна.

3.2.3. Структура на потребената дървесина: при
иглолистната доминира потреблението на едрата
дървесина, която е 55 % от цялата потребена иглолистна дървесина, следвана от средната – 25%.
Дребната строителна дървесина е 8 %, а ОЗМ –

хил.куб.м.
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Фигура 3. Сортиментна структура на потребената обла дървесина през 2005 год.
3.2.4. Общо количество на експедираните обли материали от общо постъпилите е 523 хил.куб.м, като иглолистните са 165 хил.куб.м или 13 %, а широколистните са 358 хил.куб.м или 26%. Към тях
следва да се добавят и преработените широколистни дърва (рязани, цепени), които са 195 хил.куб.м
и са посочени към количествата на преработената
обла широколистна дървесина. Така предложената за продажба дървесина възлиза на
718 хил.куб.м., което представлява 27 % от общото потребление на обла дървесина.

3.2.5. Общият размер на произведената продукция възлиза на 1 112 хил.куб.м. фасонирана дървесина, от която 720 хил. куб.м. иглолистна и 392
хил.куб.м, широколистна. Получените рандемани
при преработката са съответно 67 % за иглолистната и 59 % за широколистната дървесина и са
напълно реални. Произведени са и 4 000 тона дървени въглища, получени от изгаряне на широколистна дървесина в жижни.
3.2.6. Други по-важни резултати от проучването:
Получен е общ поглед върху потреблението на дър-
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весина на вътрешния пазар. Данните посочват, че
от 2 339 проучени фирми, 1 696 потребяват обла
дървесина под 1 000 куб.м годишно.
Идентифицирани са потребителите на дървесина
с обем от 1 до 5 хил.куб.м – 547 на брой, тези,
които потребяват от 5 до 10 хил.куб.м. – 65 фирми,
20 фирми консумират от 10 до 20 хил.куб.м
дървесина, а само 10 фирми – над 20 хил.куб.м.
( Таблица 2 ). По-значимите фирми, преработващи
и търгуващи обла дървесина, с годишен обем за
2005г. над 5 хил.куб.м., са общо 95 и те са потребили около 973 хил.куб.м, или 4 % от фирмите
консумират 36 % от общия обем на предлаганата
на вътрешния пазар дървесина. Тези данни формират структурата на дървопреработвателните

фирми и търговците с дървесина и тя показва, че
малките фирми потребители на дървесина до 1 000
куб.м. са 73 % от общия брой, тези с капацитет до
5 хил.куб.м. са 23 %, а всички останали с капацитет над 5 хил.куб.м. са общо 4 %. (Фиг.4) Именно
тези 1 700 малки потребители на дървесина няма
да имат финансовите и технологични възможности и трудно ще успеят да отговорят на повишените
изисквания при синхронизирането на нормативната ни уредба с Директивите на Европейския съюз.,
т.е. при упражняването на ефективен контрол за
спазване на нормативните изисквания огромна част
от тях ще бъдат принудени да закрият дейността
си.

брой фирми

среден обем на постъпилата дървесина
1 800

30 000
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26634

1 600
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0
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м3
000 м3
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средно постъпила дървесина мз/фирма

Фиг. 4. Класифициране на фирмите по обем на постъпилата през 2005 год. обла дървесина

Таблица 2. Класифициране на фирмите по обем на постъпилата през 2005 год. обла дървесина

капацитет на фирмите

всичко

брой фирми
2 339
%
100
получена дървесина, м3 2 658 467
средно мз/фирма
1 137

до 1000
м3
1 697
72,6
495 925
292

от 1000 м3 от 5 000 м3 от 10 000 м3 над 20000
до 5 000 м3 до 10 000 м3 до 20 000 м3
м3
547
65
20
10
23,4
2,8
0,9
0,4
1189808
436741
269651
266342
2175
6719
13483
26634
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Средногодишният брой на заетите лица, по
данни от анкетираните 67 % от работещите с обла
дървесина през 2005 год. фирми, възлиза на
18 497, от които 16 086 или 87 % в дървопреработвателните цехове и 2 411 или 13% във фирмите ( складовете ), занимаващи се с търговия и елементарна преработка на дървесината и дървата за
огрев.
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говци (складове) на дървен материал, най-голям
процент желаят да закупуват дървесината от временен горски склад от ДЛ или ДДивС, в т.ч и на
предварителна продажба на прогнозни количества
– 19 %, следват дървопреработвателите, които желаят да закупуват дървесина от фирми ползватели
на дървесина от ДГФ – 17 % и фирмите, които
желаят да закупуват дървесината от физически
лица, собственици на гори – 15% (Фиг. 5).

3.2.7. Желан начин за снабдяване с дървесина:
От анкетираните дървопреработватели и тър-

Закупуване на дървесина от вр.склад от ДЛ,
ДДивС
От фирми ползватели в ДГФ
От физически лица, собственици на гори

2% 1%1%
6%

19%

От ползватели в частните гори
8%

Участие в процедури за добив на дървесина от
ДГФ
От регистрирани в ДЛ/ДДивС складове за
търговия на дървесина

9%

От ползватели в общинските гори
17%

Фасонирана дървесина от преработватели

11%

11%

15%

Фасонирана дървесина от регистрирани в ДЛ
/ДивС складове за търговия
Внос на фасонирана дървесина
Внос на обла дървесина

Фигура 5. Желан начин за снабдяване с дървесина
3.3. Необходими количества дървесина за преработване и търговия:
Общо, стойностите и съотношенията на предложената и потребената през 2005 год. обла дървесина и търсената (необходимата) за 2006 год.
са посочени на (фиг.6). Заявените количества дървесина от групата на регистрираните в ДЛ и ДДивС
дървопреработвателни цехове и складове за търговия с дървесина обхващат анкетираните 67% от
групата потребители. Обобщени са заявените ко-

личества дървесина за всички „големи ползватели”. Количествата дървесина, потребена от тъй
наречената група „местно население”, са оценени
експертно, като към количествата потребени от
ДГФ, са добавени определени количества обла дървесина по категории, добита от НДГФ. Освен това,
данните за групите потребители - „местно население” и „износители”, отнасящи се до търсена за
2006 год. обла дървесина по категории, са взети
от данните за потребената от тях през 2005 год.
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дървесина.
Заявените количества дървесина, необходими
на обхванатите от маркетинговото проучване дървопреработвателни и търговски фирми, за 2006
год. са средно с 1 477 хил.куб.м или 26 % повече
от потребената през 2005 год. дървесина и 1 408
хил.куб.м или 24 % повече от произведената (добитата от ГФ) обла дървесина.
Голям е ръстът на заявените количества иглолистна дървесина, необходима за 2006 год. Те
са с 38 % по-големи от потребените през 2005
год. и с 54 % по-големи от произведените количества през същата година. Заявени са най-големи количества едра иглолистна дървесина – 1 188
хил.куб.м, които представляват 54 % от потребената и 48 % от добитата през 2005 год. едра иглолистна дървесина. Най-големи количества са заявени в РУГ Пазарджик, следван от РУГ Смолян и
РУГ Благоевград. Средногодишното производство
на едра иглолистна дървесина от ГФ през 2005 год.
е около 800 хил.куб.м., което очертава сериозен

дефицит на този сортимент в национален мащаб и
конкретно в горецитираните региони. Подобна е ситуацията и със средната иглолистна дървесина, където заявените количества дървесина също надвишават потреблението и предлагането, съответно с
32 % и с 58 %.
Заявките за широколистната дървесина надвишават с 17 % потребената през 2005 год. и с
7% добитата обла широколистна дървесина.Основно недостиг от такава дървесина се наблюдава
в РУГ Кюстендил и РУГ Кърджали. Както при иглолистната едра дървесина и при широколистната
едра, заявките на фирмите очертават явен недостиг на едра широколистна дървесина, като надвишават потребената и произведена такава през 2005
год., съответно с 40 % и 43 %. Трябва да отбележим, че при широколистната обла дървесина, найголямо е производството и потреблението на дърва – 46 % от общо добитата и 40 % от общо потребената от ГФ дървесина.

количество, хил.куб.м.
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Фигура 6. Сравнение между добитата и потребената през 2005 год. и необходимата за 2006 год.
обла дървесина
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тна и 796 хил.куб.м широколистна дървесина
(Фиг.7). Разликата от 715 хил. куб.м се дължи на
закупуването от големите ползватели на дървесина от свободния пазар – както от ДГФ, директно от
процедури в ДЛ/ДДивС или от доставчици, така и
от доставчици на дървесина, добита извън ДГФ.
Около и над 54 % от потребената от “големите
ползватели ” дървесина, те закупуват на “преговори с потенциален ползвател” – процедури, провеждани в НУГ.

4. Обобщени данни за потреблението на обла дървесина от „големите ползватели”: През 2005 год.
от ДГФ по реда на чл.87 в, ал.5, т.4 от ППЗГ - големи преработватели, са добити 851 хил. куб.м.
дървесина, съответно 485 хил.куб.м. иглолистна
и 366 хил.куб.м. широколистна. Отчетената от фирмите–големи преработватели на дървесина количествата постъпила и преработена обла дървесина по счетоводни справки за 2005 год. възлиза на
1 566 хил.куб.м, от които 770 хил. куб.м иглолисхил.куб.м.

219

450

14

400
350
300

80

250

430

200
150

57

240

100

181
100

50

83

76

91

53

86

75

"К

иглолистна

ОД
аг

ор
а

"О

ОД
ор
т"
О

ек
сп

"Б
ъл
га
рс
к

БД
С"
ум
ор
ци

"Б
ул
ко
ол

"К
он
с

ан
еВТ
"

"Д
ър
во
об
ра
бо
тв

ес
оп
л
"Л

АД

АД
ас
т"

"А
ле
с
"Ф
аз
ер

иц
а

"А

Д

Д

Д
А
"Г
аб
ро
вн

"С
ви
ло
за
"

ри
я"

ро
н

ош

па

Ф
Х

н

"С
та

-Б
ъл
га

мб
ол
и

йс
к

и"

ЕО
О

Д

АД

0

ползвател

широколистна

Фигура 7. Потребление на обла дървесина от големи ползватели по чл.87 в от ППЗГ през 2005 год.
4.1.Основните големи потребители на иглолистна
технологична дървесина са:
- „Фабрика за хартия-Стамболийски”АД,
гр.Стамболийски - преработва през последните две
години по около 350 - 430 хил.куб.м/годишно иглолистна технологична дървесина, като основното
й производство е 70 – 75 хил.тона натронова
хартия. През 2004-2005 год. договоря чрез НУГ по
около 85-90 % от нуждите си от дървесина, а ги
задоволява от тези обекти на около 70 %.
Останалата дървесина набавя от свободния пазар
или играе на процедури в ДЛ.
- „Кроношпан-България”ЕООД, гр.Бургас – основен производител на ПДЧ и OSB от иглолистна
дървесина. През последните две години преработва по около 320 -380 хил.куб.м иглолистна и предимно мека широколистна технологична дървесина,

като произвежда около 290 хил.куб.м плочи/
годишно, в т.ч 45% ПДЧ и 55% OSB. През 2005
год. „Кроношпан” е договорил чрез НУГ около 60%
от необходимата му дървесина, като е задоволил
по този начин нуждите си на около 53-55% от тях.
4.2.Основните големи потребители на широколистна технологична дървесина и дърва са:
- „Свилоза”АД, гр. Свищов – завод за производство на сулфатна целулоза, като средногодишно преработва около 200 – 250 хил.куб.м широколистна технологична дървесина и произвежда около 55 – 60 хил.тона целулоза. През 2005 год.
„Свилоза” е преработила около 181 хил.куб.м широколистна дървесина, като е договорила с НУГ
110 хил.уб.м дървесина. Заводът закупува и допълнителни количества дървесина от ДДивС и от
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свободния пазар.
- „Фазерлес”АД, гр. Силистра – основен производител на ПДВ (фазер), като през последните 2
години преработва средногодишно по-около 80 000
– 100 000 куб.м широколистна технологична дървесина и произвежда 60 – 65 хил.тона ПДВ. През
2005 год. „Фазерлес” е договорила с НУГ 52 хил.куб.м дървесина което е около 58% от необходимата за обезпечаване на капацитета й дървесина.
-„Габровница”АД, Горно Сахране – произвежда ПДЧ – сурови и ламинирани, като преработва
през последните две години по около 150 – 160
хил.куб.м/годишно иглолистна и широколистна технологична дървесина в приблизително равно
съотношение. Основното производство на фабриката е 120 – 140 хил.куб.м ПДЧ. През 2004-2005
год. „Габровница” договоря чрез НУГ около 50 %
от нуждите си от дървесина. Останалата дървесина набавя от свободния пазар или играе на процедури в ДЛ.
- „Лесопласт”АД, гр. Троян – произвежда водоустойчив шперплат от топола и ПДВ от широколистни дървесни видове. Годишното производство
на шперплат е средно 40 хил.куб.м, като преработва през последните две години по около 90 -100
хил.куб.м едра тополова дървесина (шел), закупувана от България и от внос от Румъния и Югославия.
Друго основно производство на фабриката са ПДВ
– 42 – 45 хил.куб.м/годишно, при годишна консумация в размер на 70 – 80 хил.куб.м предимно
широколистна технологична дървесина. През 20042005 год. „Лесопласт” договоря и задоволява чрез
НУГ около 50 % от нуждите си от дървесина за
технологична преработка. Останалата дървесина
за производството на ПДВ, „Лесопласт” набавя от
свободния пазар.
- „Дървообработване-ВТ”АД, гр. В. Търново –
произвежда фурнир, ПДЧ, слепени плотове и детайли и др. През последните години производството на ПДЧ не върви. През 2005 год. заводът е потребил 53 хил.куб.м предимно широколистна технологична дървесина. За 2006 год.
„Дървообработване-ВТ” е заявило нужди от 60 хил.куб.м технологична дървесина, в т.ч 42 хил.куб.м.иглолистна и 18 хил.куб.м. широколистна.
-„Консорциум БДС”ООД, гр.Асеновград – консорциум от пет фирми, които произвеждат основно дървени въглища за износ и за вътрешния пазар и фасонирани дървени материали. През последните две години преработват средногодишно по
около 80 -90 хил.куб.м широколистна технологична дървесина и дърва за горене в около 11 -12
хил.тона дървени въглища. През 2005 год. са договорили с НУГ от редовни и преходни обекти 70 хил.куб.м технологична дървесина и дърва, което е

около 80% от необходимата им дървесина.
5. Обобщени данни за износа на обла дървесина
от България:
По статистически данни от Агенция „Митници”
през 2005 год. от РБългария е реализиран износ
на обла дървесина в размер на 403 725 тона, в т.ч
88 976 тона във вид на дърва за огрев и 314 749
тона като обла необработена дървесина, основно
за технологична преработка. Износът е реализиран изключително за Гърция и Турция, съответно
58% и 38,2% от общо изнесените количества обла дървесина. При дървата за горене преобладават количествата изнесени за Турция -43,7%, следвани от тези изнесени за Гърция – 41%, а при необработения дървен материал преобладават изнесените количества за Гърция – 62,7 % от изнесеното количество, следвани от тези за Турция –
36,7%. За нуждите на анализа, количествата изнесена дървесина са преизчислени в кубически
метри, като е прието че е изнасяна дървесина в
почти „сурово състояние”. След преизчисляването,
общия размер на потребената за износ обла дървесина възлиза на 451 470 куб.м, в т.ч 93 660
куб.м дърва за огрев и 357 810 куб.м необработен
объл дървен материал, основно за технологична
преработка. Митническата статистика позволи изнесения необработен дървен материал да бъде диференциран на иглолистен – 135 580 куб.м и широколистен-222 230 куб.м, в т.ч 92 670 от различните видове дъб, 81 210 куб.м от бук и 48 350
куб.м от други дървесни видове.
6. Предлагане на обла дървесина в България
Общият размер на добитата от ГФ дървесина
през 2005 год. възлиза на 5 768 133 куб.м.
Добитата дървесина от ДГФ,стопанисван от НУГ е
в размер на 4 155 797 куб.м. ( 72% ), от други
гори, собственост на общини и други държавни и
частни юридически и физически лица
(НДГФ ) добитата дървесина е в размер на
1 612 336 куб.м или 28%. Общият размер на внесената обла дървесина за предходната година, по
статистически данни от Агенция „Митници” възлиза на 43 441 тона, в т.ч 3 572 тона дърва за горене
и 39 869 тона необработен дървен материал. След
преизчисляването, общия размер на внесената обла дървесина възлиза на 52 050 куб.м, в т.ч 4 465
куб.м дърва за огрев и 47 585 куб.м необработен
объл дървен материал.
Основните изводи, проблеми, заключения и
препоръки, които се явяват като следствие от направения анализ на резултатите от проведеното проучване са следните:
- Общият размер на предлаганата (добита +
внесена) обла дървесина през 2005 год. възлиза

Проучване на потреблението на обла дървесина в Република България в ...

на 5 820 хил.куб.м.;
- Общият размер на потребената през 2005
год. при 90 % обхванати от проучването фирми,
възлиза на 5 750 хил. куб.м;
- Общият размер на заявената за 2006 год.
възлиза на 7 228 хил. куб.м, без да са интерполирани към 100% данните за необходимите количества дървесина от първата група потребители;
- Обобщените данни за 2005 год. показват,
че 46 % от потребената обла дървесина е за нуждите на дървопреработвателните цехове и търговците/складовете, регистрирани в съответните ДЛ и
ДДивС, 19% е използвана за задоволяване на нуждите на тъй нар. „местно население” от дърва за
огрев и строителен материал, 27 % - за заводите и
фирмите на големите ползватели по чл. 87в от
ППЗГ, а 8 % е изнесена извън страната;
- Очертава се невъзможност да бъдат задоволени нуждите от едра иглолистна дървесина, чието търсене за 2006 год. надвишава предложените и потребените през 2005 год. количества, съответно с 48 % и с 54 %. Подобно е и положението с
средната иглолистна дървесина, където очерталия
се недостиг е 58 %, спрямо предложената и 32 %,
спрямо потребената през 2005 год.;
- Очертава се невъзможност да бъдат задоволени и нуждите от едра широколистна дървесина,
чието търсене за 2006 год. надвишава предложените и потребените през 2005 год. количества, съответно с 43 % и с 40 %. Подобно е и положението с средната широколистна дървесина, където
очерталия се недостиг е 64 %, спрямо предложената и 42 %, спрямо потребената през 2005 год.;
- Очертаващият се недостиг на иглолистна и
широколистна средна дървесина се дължи на факта, че голяма част от тази дървесина отива като
технологична дървесина в големите дървопреработвателни предприятия, които значително увеличиха капацитета си през последните 2-3 години;
-Проведеното проучване на потреблението на
дървесина в РБългария очерта и регионите с наличие на сравнително големи производствени мощности за дървопреработка, значително надвишаващи производството ( добива ) на едра и средна дървесина в региони, където освен това дървопреработването се явява основен поминък на населението;
- Направената прогноза за потреблението за
2005 г. въз основа на данните от проведените анкети за деветмесечието и съпоставянето им впоследствие с реалните данни за годината по дневниците доказват почти пълното съвпадение. Разликата
от 2,3% е доказателство,че използвания метод е
подходящ за изготвянето на краткосрочни прогнози със задоволителна точност. Така от данните за
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полугодието биха могли да се направят съответните анализи и прогнози за цялата година и да се
следи динамиката на пазара, а не да се изчаква
приключването на календарната година;
- Предпочитените начини за осигуряване на
дървесина от преработвателите:
а) анкетираните дървопреработватели и търговци/складове в най-голям процент желаят да закупуват дървесината от временен горски склад от
ДЛ или ДДивС, в т.ч и на предварителна продажба
на прогнозни количества, следват тези, които желаят да закупуват дървесина от фирми ползватели
на дървесина от ДГФ и тези, които желаят да закупуват дървесината от физически лица, собственици на гори;
б) големите ползватели заявяват, че предпочитат да си осигуряват необходимата им дървесина чрез преговори с потенциален ползвател, провеждани в НУГ;
Основните изводи, заключения и препоръки,
които трябва да се имат предвид за да се подобри
работата с потребителите на дървесина, са:
- Устойчивото и многофункционално стопанисване и ползване на дървесина от горите е пряко
свързано с детайлното проучване на потреблението й. В едно съвременно горско стопанство, базирано освен на чисто лесовъдски и на пазарни
принципи, търсенето, т.е потреблението на дървесина е пряко обвързано и предопределя предлагането;
- За да могат по-пълно да бъдат задоволявани
потребностите от обла дървесина на различните групи потребители в отделните региони е необходимо
на базата на пълното им идентифициране, в това
число – капацитет, брой заети в производството и
др., всяко РУГ да подготвя подходящи обекти за ползване на дървесина, включващи търсените дървесни видове със съответната сортиментна структура,
както и да подбира, т.е да избера най-подходящите
начини за предоставяне на ползването и най-подходящите процедури за продажби на дървесина
(напр. минимизиране на продажбите на сечища и
оптимизиране на продажбите на сортименти, в т.ч
вида на процедурите за продажби на дървесина,
обема на пакетите и др.).
- Необходимо е изготвянето на регистри на
дървопреработвателите и на търговците/складовете на дървесина в ДЛ/ДДивС и подържане на база
данни, които да съдържат актуална информация
за потреблението, преработката и търговията с дървесина за всяко тримесечие. Всяко РУГ да подържа база данни за тези фирми, които периодично да
се обновява и препраща в НУГ.
- Необходимо е провеждане на анкетиране с
цел уточняване потреблението на дървесина за лич-
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ни нужди от домакинствата, в т.ч за отопление, за
ремонт и строителство и др., защото, тъй наречената група потребители „местно население”, обхваща ползването на дървесина само от ДГФ по определен ред описан в нормативната уредба, който
обаче не обхваща действително потребената дървесина от НДГФ;
- Във връзка с очертаващия се дефицит на дървесина и предстоящото ни приемане в ЕС е необходимо цялостно привеждане на нормативната ни
уредба към директивите на ЕС, особено относно
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в дървопреработващите предприятия,

цехове и работилници, както и до изискванията за
опазване на околната среда. Необходимо е извършване на повсеместни проверки от компетентните
за това органи и затваряне на тези дървопреработвателни единици, които не отговарят на изискванията.
Литература
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STUDY ON THE ROUND TIMBER CONSUMPTION IN R OF BULGARIA ON
NATIONAL AND REGIONAL SCALE
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ABSTRACT
There are studies executed filling out questionnaires and collecting data from the diaries for the received, dispatched and processed round timber material belonging to the timber processing factories and companies, dealing with
timber materials trade through the year of 2005. The results of these studies on national and regional scale according
to types of consumers have been analyzed. The consumed and processed quantities of timber from the big timber
processors and the so called “local population” have been explored, as well as the exported from R of Bulgaria round
timber. Data for the necessary quantities of timber according to groups of consumers for 2006 have been collected and
a comparison between the suggested, consumed and declared round timber has been made. The relevant conclusions,
problems and assumptions have been done, related to the possibilities for determining more accurate and real consumption and the relevant concrete recommendations, according to the necessity of sustainable and multifunctional development of the forest sector, have been drawn up.
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ДОБИВ НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИЯ ФОНД НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ 2001 - 2005 Г.
Любчо Тричков, Елена Величкова
Национално управление по горите
Изследвани и анализирани са добитите количества дървесина в Национален и Регионален мащаб. Проследени
са в динамика предвидените за добив по лесоустройствени проекти количества дървесина, както и добитите
такива от държавния и недържавния горски фонд за периода 2001 – 2005 год. Проучени са площта и ползването
на обла дървесина от горския фонд към края на 2005 год. по видове собственост. Анализирани са добитите
количества обла дървесина през 2005 год. по основни видове собственост, по Регионални управления на горите
и по категории дървесина. Посочени са данни за потреблението и вноса на обла дървесина в Р България през
2005 год. Направен е опит за представяне на съществуващия през 2005 год. баланс на облата дървесина в Р
България, т.е съпоставени са предлагането и потреблението й. На база извършените проучвания и анализи са
изведени съответните изводи и заключения, направени са и съответни препоръки за подобряване на дейностите
по добива на обла дървесина, като особено важен фактор за устойчивото стопанисване на горите.
Ключови думи: добив(производство) на дървесина, динамика на добива на обла дървесина, предвиждания
на лесоустройствени проекти, внос на дървесина, видове собственост на горския фонд, съществуващ баланс на
обла дървесина,
Key words: timber harvesting (production), dynamics of the round timber harvesting, forecasts of the forest
management plans, timber import, types of ownership in the forest fund, existing round timber balance

1. Въведение
По последни данни горския фонд на Р България заема около 37 % от територията на страната.
Това е едно богатство, което трябва да бъде опазено и съхранено за бъдните поколения. От друга
страна, дървесината, като суровина на дървопреработвателната и мебелна промишленост и като
важен енергиен източник, става все по-необходима в икономическата и социалната сфера. Тъй като тя е, както възобновяем, така и изчерпаем суровинен ресурс, е необходимо особено внимание,
свързано с внимателен баланс на лесовъдско-организационните и пазарните принципи при управление на горския сектор. Това е пряко свързано и с
устойчивото и многофункционално стопанисване и
ползване на горите.
2. Необходимост и цел на разработката
В условията на пазарна икономика, която се
наложи през последните години в обществено-икономическите отношения в Р България, горското стопанство в частта му дърводобив и реализация на
дървесината все повече се нуждае от изготвянето
на пазарно ориентирани Лесоустройствени проекти (ЛУП), които от своя страна да са база за непосредственото планиране, свързано с изготвянето на
ежегодните разчети за ползване на дървесина.
Необходимостта от подобна разработка е, че за да
може да се наложи най-подходящия пазарен модел в целия горско-стопански комплекс и по-конкретно в дърводобива и търговията с дървесина е
наложително да се анализират данните за предлагането на обла дървесина на пазара, както и дан-

ните за потреблението й. Необходимо е да се поддържа база данни, както за производството/добива
на обла дървесина по видове собственици, така и
за потреблението й по групи потребители в национален и регионален аспект. Това от своя страна
ще позволи да се изготви и поддържа баланс на
облата дървесина в Р България на национално и
регионално ниво, като база за едно по-ефективно
планиране за краткосрочен и средносрочен период.
Целта на разработката е установяване на добитите количества дървесина от горския фонд (ГФ)
на Р България, в т.ч от Държавния горски фонд
(ДГФ), стопанисван и ползван от Национално управление по горите (НУГ) и от Недържавния горски
фонд (НДГФ), по Регионални управления на горите
(РУГ), вид и категория дървесина, сравняване с
предвижданията за добив по ЛУП за петгодишен
период, както и за последната приключила 2005
год., извеждане на съответните тенденции при производството/добива на дървесина, сравнение с потребените количества дървесина от различните групи потребители и изготвяне на съществуващия за
2005 год. баланс на облата година в Р България.
Обект на проучването са различните собственици
на гори, които произвеждат (добиват) и предлагат
на пазара обла дървесина и различните групи
потребители, които са разделени, както следва:
- Собственици на гори и земи от ГФ: 1. ДГФ,
стопанисван и ползван от НУГ; 2. НДГФ- гори и земи на общини, частни физически и юридически
лица, МОСВ, УОГС, религиозни организации и гори върху Селско стопански фонд (ССФ);
- Групи потребители: 1. Потребители, ползва-

224

Любчо Тричков, Елена Величкова

хил.куб.м

щи дървесината за промишлени и търговски цели,
регистрирани в Държавните лесничейства (ДЛ) и
Държавните Дивечовъдни Станции (ДДивС) и попълващи съответните дневници – дървопреработвателни предприятия и цехове и търговци/складове, съответно преработващи и/или търгуващи обла дървесина; 2. Големи дървопреработвателни предприятия и фирми, ползващи дървесина по реда на
чл.87в от ППЗГ; 3. Фирми износители на объл дървен материал; 4. Потребители, ползващи дървесината за лични нужди – основно за отопление, строителство и ремонт, това е тъй нар. “местно насе-

ление”.
3. Динамика на предвиденото по ЛУП и действително ползване на обла дървесина от ГФ на
Р България в периода 2001-2005 год.
3.1. По основни видове собственост в периода
2001-2005 год.
Динамиката на изменението в предвижданията на ЛУП и действителното ползване на обла дървесина ( лежаща маса) по основни видове собственост за периода 2001-2005 год. е дадена на фиг.1.
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Фигура 1. Предвидено по ЛУП и действително ползване на дървесина по основни видове
собственост в периода 2001 - 2005 г. в куб.м.
Внимателният анализ на предвижданията за
добив на дървесина по ЛУП и на действителното
ползване от ГФ за периода, очертава следните основни тенденции:
- размерът на предвиждания по ЛУП дърводобив от ГФ се увеличава слабо – от 5 760 хил.куб.м
през 2001 год. до 6 585 хил.куб.м обла дървесина
през 2005 год. Предвидените за добив количества
от ДГФ са относително постоянна величина в рамките на периода и се изменят от
4 818 хил.куб.м през 2003 год. до 5 016 хил.куб.м през 2004 год. Различно е положението с
предвидените количества дървесина за добив от
НДГФ – за наблюдавания петгодишен период те
нарастват постоянно и са се увеличили над 2 пъти,

от 862 хил.куб.м през 2001 год. до 1 709 хил.куб.м през 2005 год.;
- размерът на действително добитата обла дървесина (лежаща маса) от ГФ нараства от 3 362
хил.куб.м през 2001 год. до 5 892 хил.куб.м през
2004 год. и 5 768 хил.куб.м през 2005 год., като
през последните три години е относително постоянна величина и се изменя слабо, в рамките на 5
389 хил.куб.м – 5 892 хил.куб.м. Успоредно с това нараства и изпълнението на предвиденото ползване по ЛУП, от 58% през 2001 год. до 91% през
2004 год. и до 88% през 2005 год. Ползването на
обла дървесина от ДГФ нараства от 2 853 хил.куб.м през 2001 год. до 4 490 хил.куб.м през 2004
год. и до 4 156 хил.куб.м през 2005 год., като е
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относително постоянно през последните три години.
Изпълнението на предвижданията по ЛУП за добив
на дървесина от ДГФ нараства от 58% през 2001
год. до 91% през 2003 год. и до 85% през 2005
год. Значително по-динамична величина е ползването на дървесина от НДГФ, където то нараства от
509 хил.куб.м през 2001 год. до 1 612 хил.куб.м
през 2005 год., т.е нарастването е над 3 пъти.
Изпълнението на предвижданията на ЛУП за добив
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на дървесина от НДГФ нарастват от 59% за 2001
год. на 94% за 2005 год.
3.2. По видове дървесина в периода 2001-2005 г.
Динамиката на изменението в предвижданията на ЛУП и действителното ползване на обла дървесина (лежаща маса) по видове дървесина за периода 2001-2005 год. е дадена на фиг.2.
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Фигура 2. Предвидено по ЛУП и действително ползване на дървесина по видове дървесина
в периода 2001 - 2005 г. в куб.м.
Очертават се следните тенденции:
- предвиденото по ЛУП ползване от иглолистните и широколистните гори в периода 2001 – 2005
год. нараства постепенно с леки темпове;
- размерът на действително добитата обла дървесина (лежаща маса) от иглолистните гори нараства с бързи темпове, като още през 2004 год. го
превишава с 2%. През 2005 год. превишението е
8 %;
- размерът на действително добитата обла дървесина (лежаща маса) от широколистните гори също нараства от 2 263 хил.куб.м. през 2001 год.
до 3 861 хил.куб.м. през 2004 год. и до 3 587
хил.куб.м. Най-голямо е изпълнението на ЛУП през
2004 г. – 86 %, а през 2005 год. е 79 %.

4. Разпределение на площта и ползването на дървесина от ГФ за 2005 г. по видове собственост
Подробни данни за нуждите на анализа и разработката са взети от Статистическите форми на
НУГ – 1-ГФ и 5-ГФ.
Разпределението на площта и ползването на
обла дървесина в края на 2005 год. по видове собственост е дадено на фиг. 3 и фиг. 4.
Площта на горския фонд (ГФ) на Р България е
4 076 хил.ха., от която залесената площ без клековите формации е 3 651 хил.ха или 89,6 % от
ГФ. От залесената площ 30 % е заета от иглолистни насаждения и култури и 70 % от широколистни.
Общият запас на горите в Р България възлиза на
590 781 хил.куб.м стояща дървесна маса към края
на 2005 год. Средният запас на 1 ха е 162 куб.м.
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Фигура 3. Разпределение на площта на ГФ по видове собственост
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Фигура 4. Разпределение на ползването по вид собственост
Средният годишен прираст на 1 ха възлиза на 3,9
куб.м, а общия годишен прираст на 12 275 хил.
куб.м.
Общият размер на ДГФ(ОДГФ), с горите и земите стопанисвани и ползвани от МОСВ и УОГС
възлиза на 3 132 хил.ха или 77 % от ГФ на
Р България. Общата площ на ДГФ, стопанисван и
ползван от НУГ, е 2 961 хил.ха или 73 % от ГФ, в
т.ч 2 652 хил.ха залесена площ. През последните
няколко години нарасна площта на горите и земите,
собственост на общините и достигна 465 хил.ха

или 11 % от ГФ. Друг голям собственик на гори и
земи от ГФ се явяват частните физически лица, чиято собственост възлиза на 394 хил.ха или 10 %
от ГФ. Площта на горите и земите, стопанисвани и
ползвани от МОСВ е 159 хил.ха или 4 % от ГФ.
Ползването на обла дървесина от ГФ на
Р България през 2005 год. възлиза на 5 768
хил.куб.м., като размерът на добитата дървесина
от ДГФ е 4 156 хил.ха., което е 72 % от общо
добитата дървесина от ГФ. От ОДГФ, с горите и
земите стопанисвани и ползвани от МОСВ и УОГС
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са добити общо 4 227 хил.куб.м, което представлява 73,3 % от общо добитата от ГФ дървесина.
На второ място по количество на добита дървесина е групата на частните физически лица с 1 028
хил.куб.м или 18 % от общо добитата дървесина.
От общинските гори са добити 466 хил.куб.м или
8 %, от общо добитата дървесина. Впечатлява
фактът, че от горите собственост на частни физически лица, притежаващи 10 % от площта на ГФ
са добити 18 % от количествата дървесина през
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годината.
5. Анализ на добитите количества обла дървесина през 2005 год. по основни видове собственост,
по Регионални управления на горите и по сортиментна структура на дървесината.
Разпределението на добитите през 2005 год.
количества дървесина от ГФ по РУГ за ДГФ и НДГФ
са посочени на фиг. 5.
С най-голям общ размер на добитите коли-

хил.куб.м.
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Фигура 5. Добив на дървесина от ГФ през 2005 год. по РУГ и основни видове собственост
чества обла дървесина е РУГ Смолян – 602 хил.куб.м или 10% от общо добитите количества от
ГФ, следван от РУГ Русе с 487 хил.куб.м (8 %),
РУГ Благоевград – 477 хил.куб.м (8 %), РУГ
Пазарджик – 450 хил.куб.м (8 %).
Разпределението и класирането на РУГ по добити количества дървесина от ДГФ е малко по-различно от посоченото по-горе: с най-голямо количество добита дървесина е РУГ Благоевград- 451
хил.куб.м или 11%, следва РУГ Пазарджик – 412
хил.куб.м или 10%, РУГ Русе - 358 хил.куб.м(89%) и РУГ Варна – 331 хил.куб.м (8%).
Разпределението и класирането на РУГ по добити количества дървесина от НДГФ е съвсем
различно: с най-голямо количество добита обла дървесина е РУГ Ловеч – 297 хил.куб.м или 18%, следва РУГ Смолян – 291 хил.куб.м – 18%, РУГ В.
Търново – 174 хил.куб.м и РУГ Русе – 129 хил.куб.м – 8%.
Разпределението на количествата обла
дървесина, предвидени за добив по ЛУП и реално
добитите през 2005 год. по вид и категории дървесина и по основни групи собственици е дадено на

фиг. 6 и фиг. 7. Добитата иглолистна дървесина
от ГФ възлиза на 2 181 хил.куб.м. (38 %), от която
1 634 хил.куб.м или 75 % от ДГФ; добитата широколистна дървесина е 3,587 хил.куб.м. (62 %), от
която 2 521 хил.куб.м или 70 % от ДГФ. Спрямо
предвижданията на ЛУП, добитата дървесина е общо 88 % от предвидената, съответно 108 % за
иглолистната и 79 % за широколистната
дървесина. Високият процент на изпълнение над
предвижданията на ЛУП при иглолистните се дължи основно на преизпълнение на ползването в горите от НДГФ – 124%. Очевидно е, че успоредно с
относително по-малкия дял на иглолистните гори,
търсенето и потреблението на иглолистна дървесина е завишено, което поражда предпоставки за
очертаваща се преексплоатация. Като сортиментна структура, при иглолистните от ДГФ разпределението по категории дървесина е сравнително балансирано и съответства на предвижданията на
ЛУП, превишенията са съответно, за категорията
едра – 20%, за средната-16%, докато предвижданията за добив на дребна иглолистна дървесина и
дърва са значително по-високи от добитите. От до-
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Фигура 6. Разпределение на предвидената за добив по ЛУП и реално добитата през 2005 год.
иглолистна дървесина по категории и по основни групи собственици
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Фигура 7. Разпределение на предвидената за добив по ЛУП и реално добитата през 2005 год.
широколистна дървесина по категории и по основни групи собственици
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битата иглолистна дървесина от НДГФ делът на
едрата е 53 % и е три пъти повече в сравнение с
предвиденото в ЛУП, основно за сметка на средната и дребната дървесина.
При широколистната дървесина, изпълнението на предвижданията за добив по ЛУП общо за
ГФ са 79 %. За ДГФ, стопанисван от НУГ, изпълнението е 77 %, а за НДГФ -84 %. В сортиментно
отношение, прави впечатление, големия дял на категорията „дърва”, както при предвидената за ползване по ЛУП, така и за реално добитата дървесина,
съответно – 58 % и 75%. От друга страна, завишения дял на дървата, като добив, спрямо предвижданията по ЛУП, особено в НДГФ, показват от
една страна, че широколистната дървесина приоритетно се реализира като дърва за огрев или технологична дървесина или че същата, неправилно е
предвидена, а впоследствие сортиментирана в повисоките категории.
6. Предлагане (/Добив+внос) на обла дървесина в Р България и опит за представяне на съществуващия баланс на облата дървесина за 2005 г.
6.1. Предлагане на обла дървесина: Общият размер на добитата от ГФ дървесина през 2005 год.
възлиза на 5 768 133 куб.м. Добитата дървесина
от ДГФ, е в размер на 4 155 797 куб.м. (72%), а
от НДГФ гори през 2005 год. е добита 1 612 336
куб.м (28 %) обла дървесина. Доминира добивът
на широколистните дърва – 2 687 хил. куб.м, което е 46 % от добитата дървесина.
Общият размер на внесената обла дървесина
за предходната година, по статистически данни от
Агенция „Митници” възлиза на 43 441 тона, в т.ч
3 572 тона дърва за горене и 39 869 тона необработен дървен материал. След преизчисляването,
общия размер на внесената обла дървесина възлиза на 52 050 куб.м, в т.ч 4 465 куб.м дърва за
огрев и 47 585 куб.м необработен объл дървен
материал. Във видово отношение, вносът на иглолистна дървесина е едва 5 куб.м, вносът на тропическа дървесина възлиза на 40 куб.м, а най-голям
е вносът на тополова дървесина – 37 103 тона.
Има реализиран внос и на фасонирани дървени
материали(ФДМ) в общ размер на 19 290 тона или
около 29 660 куб.м, който няма да коментираме в
доклада, тъй обект на анализ са облите дървени
материали .
Общият размер на предлаганата (добита +
внесена) обла дървесина през 2005 год. възлиза
на 5 820 хил.куб.м.
6.2. Потребление на обла дървесина за 2005 г.
Като резултат на направеното проучване на
потреблението на дървесина, чрез събиране на данни по дневниците на дървопреработвателните це-
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хове и фирмите/складовете занимаващи се с търговия на обла дървесина, потреблението на обла
дървесина от: „големите дървопреработвателни
предприятия и фирми”, фирмите износители и тъй
нар. „местно население” бе установено, че общият размер на потребената през 2005 год. при 90%
обхванати от проучването фирми, възлиза на 5 624
хил. куб.м;
6.3. Опит за представяне на съществуващия баланс на облата дървесина за 2005 г.
В настоящата разработка е направен опит за
изготвяне и представяне на съществуващия през
2005 год. общ баланс на предложената и потребената обла дървесина в РБългария. Приходната част
на баланса се формира от общият добив на дървесина за страната, който е отчетеният по форма 5
ГФ за 2005 год., като е разделен на добив от ДГФ
и НДГФ. Към него е добавен и вносът на обла дървесина за годината. Разходната част се формира
от потребената дървесина от пререботвателните
фирми и търговци, както и от големите ползватели.
Отразена е и потребената за лични нужди дървесина от “местното население”, както и изнесената
от страната през 2005 год. обла дървесина. Резултатите са представени в Таблица 1. В случаите,
при които липсват данни за предложената (произведената) или потребената дървесина по категории
(внос, износ, големи ползватели и местно население от ДГФ или извън ДГФ), разпределението й по
категории е направено експертно, като са взети съответни проценти за дървесината от ДГФ или в зависимост от конкретните сортименти потребена
дървесина, те са отнесени в съответната категория.
Разликите, които се получават в последните редове,
се дължат на следното: тези със знак минус - на
складови наличности от предходната година, потребени през 2005 год., които не са засечени и отразени в това проучване и/или на нелегално добити
и неотчетени, но впоследствие потребени количества дървесина; тези със знак плюс - на складови
наличности, оставащи за 2006 год., както и на
факта, че при проучването на данните от дневниците са обхванати 90% от фирмите, занимаващи
се с дървопреработка и търговия с дървесина. Поголемите количества потребена иглолистна дървесина от категориите – средна, дребна и дърва в
размер на 279 хил.куб.м от реално произведената
през 2005 год. се дължи основно на факта, че големите ползватели на иглолистна технологична
дървесина, запасявайки се за зимните месеци, са
приключили 2004 год. с големи складови
наличности. От друга страна, сравнително големи
количества широколистни дърва през 2005 год. –
около 400 000 куб.м, също остават по складовете
на търговците и дървопреработвателите за реали-
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Таблица 1.
ИГЛОЛИСТНА ОБЛА ДЪРВЕСИНА

Вид и категория
дървесина

Едра

Средна

Дребна

Дърва

ОБЩО

193 960 12 346 300 21

І.ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА
1. Добив от ДГФ

511 309 31

582 528 36

2. Добив извън ДГФ

289 177 53

120 942 22

Общ добив от ГФ

800 486 37

703 470 32

5 100

0 0

800 491 37

3. Внос на обла дървесина

20 618 4

1 634 097 100

116 431 21

547 168 100

214 578 10 462 731 21

2 181 265 100

0 0

5 100

703 470 32

214 578 10 462 731 21

2 181 270 100

713 374 55

328 602 25

105 665 8

153 752 12

1 301 393 100

2. Големи ползватели

41 535 5

423 655 51

182 753 22 182 753 22

830 696 100

3. Местно население

14 042 9

20 704 13

768 951 33

772 961 34

4. Износ на обла дървесина

2 712 2

67 790 50

ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ:

771 663 32

840 751 35

ОБЩО ПРЕДЛАГАНЕ:

0 0

ІІ. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА
1. Преработвателни цехове
и търговци

Общо вътрешно
потребление

12 446 8

116 731 71

163 923 100

300 864 13 453 236 20

2 296 012 100

33 895 25

31 183 23

135 580 100

334 759 14 484 419 20

2 431 592 100

ІІІ. БАЛАНС
1. РАЗЛИКА в `+`:

28 828 100

2. РАЗЛИКА в `-` :

28 828
-137 281

Вид и категория
дървесина
Едра
І.ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА

-120 181

-21 688

ШИРОКОЛИСТНА ОБЛА ДЪРВЕСИНА
Средна
Дребна
Дърва

-279 150

ОБЩО

1. Добив от ДГФ

340 540 14

285 472 11

83 288 3

1 812 400 72

2 521 700 100

2. Добив извън ДГФ

106 441 10

68 957 6

15 183 1

874 587 82

1 065 168 100

Общ добив от ГФ

446 981 12

354 429 10

98 471 3

2 686 987 75

3 586 868 100

52 045 100

0 0

0 0

0 0

52 045 100

499 026 14

354 429 10

98 471 3

2 686 987 74

3 638 913 100

25 088 2

758 806 56

1 357 074 100

3. Внос на обла дървесина
ОБЩО ПРЕДЛАГАНЕ:

ІІ. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА
1. Преработвателни цехове
439 474 32 133 706 10
и търговци
2. Големи ползватели

44 124 6

117 665 16

44 124 6

529 491 72

735 404 100

3. Местно население

10 281 1

31 305 3

16 049 2

852 839 94

910 474 100

493 879 16

282 676 9

85 261 3

2 141 136 71

3 002 952 100

15 795 5

126 355 40

31 590 10

142 150 45

315 890 100

ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ:

509 674 15

409 031 12

116 851 4

2 283 286 69

3 318 842 100

ІІІ. БАЛАНС
1. РАЗЛИКА в `+`:
2. РАЗЛИКА в `-` :

-10 648

-54 602

-18 380

Общо вътрешно
потребление
4. Износ на обла дървесина

403 701

403 701
-83 630

ОБЩО
4 155
797
1 612
336
5 768
133
52 050
5 820
183
2 658
467
1 566
100
1 074
397
5 298
964
451 470
5 750
434
432 529
-362 780

71
28
99
1
100
46
27
19
92
8
100
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зация през следващата година. За да може обаче,
да се изготви един истински съществуващ баланс
на дървесината е необходимо подържане на база
данни за произведената и потребена дървесина (при
данни за 100% от потребителите), минимум за дветри последователни години, за могат да бъдат отразени и складовите наличности, както и да се засечат евентуалните количества нелегално добита
дървесина. Освен това, на тази основа ще могат
да се изготвят и регионални баланси и да се проследява движението на дървесината.
Основните изводи и проблеми, които се очертават вследствие от направения анализ на резултатите от проведеното проучване с:
- Площта на горския фонд (ГФ) на РБългария
в края на 2005 год.се е увеличила с 4 % спрямо
2001 год. и достига 4 076 хил.ха., от която залесената площ без клековите формации е 3 651 хил.ха или 89,6% от ГФ. От залесената площ 30 %
е заета от иглолистни насаждения и култури и 70
% от широколистни;
- Площта на ДГФ към края на 2005 год. заема 73 % от площта на ГФ, а размера на ползването от ДГФ - 4 156 хил.куб.м, възлиза на 72 %.
На второ място по количество на добита дървесина е групата на частните физически лица, при площ
от 394 хил.ха (10 % от ГФ), ползването достига
1 028 хил.куб.м, което е 18 % от общо добитата дървесина. От общинските гори с площ 465
хил.ха (11 %)са добити 466 хил.куб.м или 8 %, от
общо добитата дървесина. Впечатлява фактът, че
от горите собственост на частни физически лица,
притежаващи 10% от площта на ГФ са добити 18%
от количествата дървесина през годината.
- Размерът на действително добитата обла
дървесина(лежаща маса) от ГФ нараства от 2001
год. към 2005 год., съответно от 3 362 хил.куб.м
до 5 892 хил.куб.м през 2004 год. и 5 768 хил.куб.м през 2005 год., като през последните три
години е относително постоянна величина и се изменя слабо, в рамките на 5 389 хил.куб.м – 5 892
хил.куб.м. Нараства и изпълнението на предвиденото ползване по ЛУП, от 58% през 2001 год. до
91% през 2004 год. и до 88% през 2005 год.;
- Добитата иглолистна дървесина от ГФ през
2005 год. възлиза на 2 181 хил.куб.м. ( 38 %), от
която 1 634 хил.куб.м или 75 % от ДГФ; добитата
широколистна дървесина е 3 587 хил.куб.м. (62
%), от която 2 521 хил.куб.м или 70 % от ДГФ.
Спрямо предвижданията на ЛУП за добив от ГФ,
изпълнението е 88 %, съответно 108 % за иглолистната и 79 % за широколистната дървесина.
Високият процент на изпълнение над предвижданията на ЛУП при иглолистната дървесина се дължи основно на преизпълнение на ползването в го-
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рите от НДГФ – 124%.
- През 2005 год. е налице преексплоатация
на иглолистните гори от ГФ на Р България с 8%.
Очевидно е, че успоредно с относително по-малкия им дял по площ и запас в ГФ, търсенето и потреблението на иглолистна дървесина е завишено.
- Особено динамична величина през последните няколко години е ползването на дървесина от
НДГФ, където то нараства от 509 хил.куб.м през
2001 год. до 1 612 хил.куб.м през 2005 год., т.е
налице е нарастване около 3 пъти. Изпълнението
на предвижданията на ЛУП за добив на дървесина
от НДГФ нарастват от 59% за 2001 год. на 94%
за 2005 год.
Основните заключения и препоръки, които трябва да се имат предвид за да се подобри работата
свързана с добива и предлагането на обла
дървесина, са:
- Необходимо е изготвяне на истински баланс
на дървесината, при наличие и подържане на база
данни за произведената и потребена дървесина (при
данни за 100% от потребителите), минимум за дветри последователни години, за да могат да бъдат
отразени и складовите наличности, както и да се
засечат евентуалните количества нелегално добита дървесина. Освен това, на тази основа ще могат да се изготвят и регионални баланси и да се
проследява движението на дървесината по региони;
- Точните анализи на предложените и потребените количества обла дървесина ще позволят изготвянето на коректен баланс на облата дървесина,
което от своя страна ще позволи на горския сектор
да прави текущи и периодични ситуационно-перспективни анализи и пазарно насочени разчети за
ползването на дървесина.
- Ежегодно да бъде изисквана и получавана
статистическа информация от НСИ, съдържаща количества и цени за производството, потреблението,
вноса и износа на дървесина, като за това бъде
сключено съответно споразумение.
- Във връзка с очертаващата се преексплоатация на иглолистните насаждения и култури, свързана с повишеното търсене от страна на различните групи потребители: за едрата и част от средната дървесина - преработвателните цехове и износителите на фасонирани дървени материали, за останалата част иглолистна дървесина - големите ползватели и износителите на технологична дървесина,
е необходимо разработването на трайна концепция за преодоляване на проблема. В първия случай
– инспекции по цеховете, санкциониране и затваряне на тези, които не отговарят на изискванията
на нормативната уредба и евентуално внос предимно на едра дървесина. Във втория случай – внос и/
или създаване на плантации за производство на дър-
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весина от бързорастящи иглолистни и широколистни видове с мека дървесина, както в ГФ, така и в
ССФ, било от горското ведомство, при осигураване на средства от бюджета или по програми, било
чрез отдаване на определени площи на концесии
на съответните заинтересовани потребители на
дървесина.
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ROUND TIMBER HARVESTING FROM THE FOREST FUND OF REPUBLIC
OF BULGARIA 2001 - 2005
Lyubcho Trichkov, Elena Velichkova
National Forestry Board

ABSTRACT
The harvested quantities of timber are studied and analyzed on national and regional scale. The foreseen in the
forest management plans quantities of timber for harvesting are traced in their dynamics, as well as the harvested
amounts from the state and non-state forest fund for the period 2001 – 2005. The area and round timber utilization
from the forest fund to the end of 2005 are explored according to types of ownership. The harvested round timber
quantities for 2005 are analyzed according to types of ownership, to Regional Forestry Boards and to timber categories. Data for the consumption and import of round timber in R of Bulgaria through 2005 is shown. An attempt for
representation of the existing in 2005 round timber balance is done, e.g. its supply and consumption are compared.
Stepping on the executed studies and analyzes, relevant conclusions and assumptions are done, as well as relevant
recommendations for improvement of the round timber harvesting activities as a major factor for the sustainable forest
management.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА
ДЪРВЕСНИТЕ ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ПРИ ПЪРВИЧНОТО
ОБРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА
Николай Йосифов
Лесотехнически университет – София
При първичното обработване на дървесината освен основните традиционни дървесни продукти, като фасонирани материали от дървесина, слоести материали от дървесина и дървесни плочи се получават и значителни
количества дървесни остатъци и отпадъци. Основната тенденция в развитието на дървообработващата индустрия е внедряването на безотпадни и високоефективни технологии чрез използване, като вторична суровина на
по-голяма част от технологичните дървесни отпадъци (ТДО) и пълно енергийно оползотворяване на дървесните
отпадъци (ЕДО). Това е съпроводено с осигуряването на по-добри икономически резултати за дървообработващите предприятия, дължащо се на реализирането на прираст на печалбата, дължащо се на реализирането на
прираст на печалбата ∆ Р. За оценка на абсолютната икономическа ефективност използван е коефициента Еf,
стойността на който се определя от отношението на годишния прираст на печалбата към сумарните инвестиции

за реализирането му, т.е.

. За получаване на реални стойности на Еf е необходимо прираста на печал-

бата да се редуцира с отчисляваните средства за погасяване на инвестициите. Към прираста на печалбата трябва
да се включи и евентуалното намаляване на разходите за уврежданията на околната среда от замърсявания с
дървесни отпадъци.
Въз основа на проведен анализ на технологичните отпадъци се предлага модулна организация на производствения процес при първичното обработване на дървесината – четири от тях са технологични и един – енергиен.
Всеки модул е относително самостоятелен, но същевременно и взаимосвързан с останалите по отношение на
оползотворяване на остатъците и отпадъците. Оценката на икономическата ефективност от оползотворяването
на ТОД и ЕОД може да се определи по модули или цялата компания по предложени за целта алгоритми.
Ключови думи: ефективност, утилизацията, дървесниостатъци и отпадъци, първично обработване на дървесината
Key words: effectiveness, utilization, wood residues and wastes, primary wood processing

УВОД
Индустриалната обла дървесна суровина, добивана при сечта, се разделя на асортименти още
в гората по дървесен вид и геометрична размерност.
На пазара като суровина годна за първично обработване за получаване на традиционните дървесни
продукти се предлагат следните видове обли дървесни материали: иглолистни и широколистни трупи за производство на фасонирани материали от
дървесина (ФМД); фурнирни трупи за производство на фурнир и слоести материали от дървесина
(СМД); дребно-размерна обла дървесина за производство на различни видове дървесни плочи (ДП).
При технологичните процеси за първично обработване на дървесината освен основната готова
продукция (ФМД, СМД и ДП) обикновено се включват и производства на странични продукти от дървесина като: мебелни и строителни детайли; елементи на подови настилки; опаковки и палети; аксесоари и др. Основна суровина за тези производства са технологичните дървесни остатъци (ТДО)
– капаци, изрезки, кросна и нискосортна готова

продукция. Наред с тях при различните стадии на
механичното обработване на дървесината се получават и отпадъци като дървесна кора, стърготини,
талаш, нестандартни технологични трески, дървесен прах, фурнирни парчета, изрезки от плочи и
др. Най-често дървесните отпадъци се използват
за енергийни нужди (ЕДО) за производство на денсифицирани биогорива (брикети и пелети) или за
директно генериране на енергия. Следователно за
комплексното и рационално използване на дървесната суровина в съвременните технологии за първично обработване се прилагат ефективни методи
за пълната и утилизация, с което се решават и въпросите за опазване на околната среда от замърсители.
Понастоящем се използват различни технологии на високо техническо ниво за утилизация на
дървесните остатъци и отпадъци, но все още липсва надежден алгоритъм като оценъчен критерий за
определяне на икономическата ефективност от прилаганите технологични, енергийни и екологични
опции.
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Предмет на разработката е метод за оценка
на ефективността при утилизацията на различните
видове ТДО и ЕДО на базата на модулна система
за организация на технологическия процес при първичното обработване на дървесната суровина.
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Дървообработването се ползва с престижа на
една от най-старите и широко разпространени промишлености в света, задоволяваща човешките потребности от материали за жилищно строителство
и изделия за бита. Основната тенденция в развитието на съвременните технологии за първично обработване на дървесната суровина е максималното и рационалното й оползотворяване при производството на основните продукти – фасонирани материали от дървесина (ФМД), слоести материали
от дървесина (СМД) и композити от дървесни влакна и частици, наричани по-често дървесни плочи
(ДП). При това, механичното обработване на дървесината е свързано с получаването на значителни
количества остатъци и отпадъци. Част от дървесните остатъци (капаци, изрезки, кросна, нестандартни обли материали и др.) с успех се използват
като суровина за производството на копродукция детайли на мебели и строителството, елементи на
подови настилки, опаковки и палети, аксесоари и
изделия за бита. Освен това технологичните дървесни остатъци (ТДО) се употребяват и като суровина за производството на дървесни плочи и
целулоза. Дървесните отпадъци – кора, стърготини,
талаш, фурнирни частици, шлайфпрах, дребни
трески и др. – за сега се насочват за енергийно
оползотворяване, ето защо по-нататък ще се наричат енергийни дървесни отпадъци (ЕДО).
Необходимо е да се отбележи също така, че
при първичното обработване на дървесната суровина количественият добив на основните дървесни
продукти е от 35 до 55 %. Следователно в дървообработващата промишленост са налице огромни
количества ТДО и ЕДО. Така според изследванията на редица автори Мс Кееver и Falk (2004),
Weimar и Mantau (2004), Gan, Leitgeb и Fыrhapper
(2005), Yosifov, Blaskova, Valchev, Paligorov и Simeonova (2005) и др. приблизителните процентни
количества на остатъците и отпадъците при първичното обработване на дървесната суровина са
както следва:
- иглолистни трупи: ТДО–18 %, ЕДО–25 %;
- широколистни трупи: ТДО–33%, ЕДО–30 %;
- фурнирни трупи: ТДО – 12 %, ЕДО – 50 %;
- дребно-размерна дървесина за плочи: ЕДО
– 28 %.
Предвид на горното рационалното използване на ТДО и ЕОД има
важно значение за ефективността на дърво-

обработващите производства. При това не добре
организираната утализация на някои видове ЕОД
като дървесна кора, стърготини и шлайфпрах води
до замърсявания на околната среда, т.е. до екологични вреди. Ето защо е необходимо модернизиране на дървообработващата индустрия чрез въвеждане на безотпадни технологии, т.е. с пълна утилизация на дървесните отпадъци.
Необходимо е също да се отбележи, че за успешното решение на проблема комплексното и рационално използване на ТДО и ЕДО може да спомогне за прилагането на единен оценъчен критерий за ефективност за различните технологични опции в стройна модулна система за организация на
технологическия процес при първичното обработване на дървесината.
На блок-схемата на фиг.1 е представена модулна система на технологическия процес за първично обработване на дървесината. Основните технологически модули са пет (от М 1 до М5) като
всеки има своя специфична характеристика по отношение на вида на дървесната суровина, вида на
готовата продукция и вида на прилаганите технологични методи за обработване и вида на производствените машини и съоръжения. Поименно модулите са: М 1 – производство на ФМД от иглолистни трупи; М 2 – производство на ФМД от широколистни трупи; М 3 – производство на СМД от
фурнирни трупи; М 4 – производство на ДП от дребно размерна дървесина; М 5 – производство на денсифицирани горива и енергия от раздробена
дървесина. Специфични, но препоръчителни за модерните технологични процеси са модулите М 6 –
производство на топлина и електроенергия от ЕДО
и М 7 – намаляване на вредите върху околната
среда. В системата са включени и производствата
на основните видове копродукция и взаимосвързването им със суровинните източници и пазарната
реализация.
СЪЩНОСТ НА ОЦЕНЪЧНИЯ КРИТЕРИЙ ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ НА УТИЛИЗАЦИЯТА НА
ДЪРВЕСНИТЕ ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ
За определяне на ефективността на производствените процеси служат различни икономически
показатели, но печалбата е най-синтезирания от тях,
тъй като най-добре характеризира крайните резултати от производствената дейност. Затова в общ
вид като оценъчен критерий за ефективност на дървесните остатъци и отпадъци може да се приеме
коефициентът за абсолютна икономическа ефективност (Мосягин 1987), изразяващ се като отношение на нарастването на печалбата c към инвестиционните разходи за реализирането й I,
т.е. ∆ Р/ I. При липса на утилизация Р = 0.
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Фиг.1. Блок-схема на основните модули, готова и полуготова продукция
при първичното обработване на дървесина
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Всяка добре функционираща компания за производство на традиционни дървесни продукти
(ФМД, СДМ и ДП) реализира определена годишна
печалба. При това има възможности за повишаване на размера на печалбата чрез оползотворяването на значителните количества дървесни остатъци
и отпадъци, т.е. да се реализира прираст на
печалбата. Принципно прирастът на годишната печалба се изчислява за даден модул или за цялата
компания като се редуцира с годишните отчисления за възвръщане на направените инвестиции по
оползотворяването на ТДО и ЕДО в производството на j –тия продукт (Isj) и се вземе предвид срокът
за откупуване на инвестициите, т.е. за един модул:

където: ∆ P е прирастът на печалбата от реализацията на продукция от ТДО;
KN = (0,12 ч 0,18) – нормативният коефициент за ефективност на инвестициите (за дървообработването KN = 0,16 при 6 годишен период на
възвращаемост);
Isj - специфичната инвестиция за производството на 1-ца продукция от ТДО от j – тия вид;
Qj - годишен обем на продукцията от ТДО от j
– тия вид;
За няколко производствени модули изразът за
сумарния прираст на печалбата
P придобива

вида:

където: с индекса i са означени модулите М
1, М 2 ...
Сумарните годишни инвестиции за реализиране на печалба при един или няколко производствени модули са:
или
В табл.1 са представени алгоритмите за определяне на стойностите на коефициентите за
ефективност, т.е. на показателите за оценка на икономическата ефективност от оползотворяването на
дървесните остатъци и отпадъци при отделните модули на първичното обработване на дървесината.
Обобщеният алгоритъм за оценка на икономическата ефективност Ef на голямо дървообработващо
предприятие (компания) като цяло може да се представи с алгоритъма:

където Inv е сумарната годишна инвестиция
за оползотворяване на ТДО и ЕДО.

Таблица 1. Алгоритми за изчисляване на стойностите на коефициентите за икономическа ефективност при оползотворяване на ТДО и ЕДО при първичното обработване на дървесината

Модули
Mi
M1; M2;
M3; M4.
i = 1,4
M5
i=5

Алгоритми за икономическа ефективност Ef
m n

m n

EfT = Σ Σ (∆PТij – KN . IsTj) QTij / Σ Σ ITij
i=1 j=1

i=1 j=1

n

n

j=1

j=1

EfF = Σ (∆PFj – KN . IsFj) QFj / Σ IFj
m

*

m

M6
i = 1,4

EfW = Σ (∆PWi – KN . IsWi) FWi / Σ IWi

M7
i = 1,6

EfC = Σ (Hpi – Hfi)

i=1
m

i=1

i=1

** m

/ Σ ICi
i=1

Забележка: * FWi = 0,0342 . QWi .

W

/

Готова продукция
j = 1,n
Технологични
продукти (Т)
j = 1,n
Биогорива (F)
j = 1-брикети
j = 2-пелети
Енергия
- топлинна
- електрическа
Намалени вреди на
околната среда

Вид на
дървесните
остатъци и
отпадъци
ТДО
ТДО
ЕДО
ЕДО
ЕДО

, където Qwi е количеството на използваното гориво от ЕДО във

са съответно коефициентите на полезно действие на енергийните съоръжения при изполТ.У.Г. / год.; W и
зване на ЕДО и на традиционни горива.
** (Hpi – Hfi) е разликата между възможните и фактическите разходи от уврежданията на околната среда; ICi
– разходите за природоохранителни мероприятия във i-тия модул.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработените алгоритми за оценка на икономическата ефективност от утилизацията на дървесните остатъци и отпадъци при първичното обработване на дървесината с успех може да се използват в практиката. Това ще допринесе значително за вземането на правилни мениджърски решения при структурирането на технологичните опции за оползотворяване на ТДО и ЕДО в даден производствен модул или в компанията като цяло.
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EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE
UTILIZATION OF WOOD RESIDUES AND WASTES RESULTING FROM
PRIMARY WOOD PROCESSING
Nikolay Yosifov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The results of primary wood processing are, besides the basic traditional wood products, such as lumber, plywood and wood based panels, also significant amount of wood residues and wastes. The main trend in the development of woodworking industry is introducing of non-waste and highly effective technologies by using as scarps most
of the technological wood residues (TWR) and complete utilization of wood wastes for energy (EWW). It is accompanied by ensuring of better economic success of the woodworking enterprises and companies, due to realization of the
growth of profit ∆ P. For evaluation of the absolute economic effectiveness the coefficient Ef was used. Its value is

obtained by ratio of the annual profit growth to the total investment of its realization, i.e.

. For obtaining real

values of Ef, it is necessary to reduce the growth of the profit, which strikes off funds for paying off the investments.
The possible reduction of expenses for environmental damages, caused by waste pollutants also should be included to
the growth of profit.
The analysis of technological options carried out allowed proposing a module organization of the production
process during the primary wood processing. Four modules are technological and one is energetically oriented. Each
module is relatively independent, but at the same time, they are linked to each other regarding the utilization of residues
and wastes. The evaluation of the economic effectiveness of the utilization of TWK and EWW could be determined by
modules or for the whole company, by using of proposed algorithms.
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ПРИДОБИВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
НА ЛИЗИНГ
Никола Стоянов, Ангел Петков, Владимир Пиралков
Лесотехнически университет – София
Настоящата разработка има за цел да се изясни икономическата същност на лизинга, като алтернатива за
финансиране на придобиването на основни средства в горското стопанство. Така ще се изяснят предимствата на
лизинга пред другите възможности на финансиране в сектора горско стопанство.
В годините след въвеждането на системата на паричен съвет, лизингът доказа своята състоятелност във
всички области на икономиката. Във времето, когато банковата система се стабилизираше и започна да се
развива, а инвестиционното кредитиране беше ограничено, лизингът се оказа най-достъпната форма на ефективно финансиране.
Изключително важните задачи, които стоят за решаване през сектора горско стопанство, могат да се решат
само чрез внедряване на високотехнологично оборудване. Основен проблем в сектора е перманентният недостатък на финансови средства за обновление на основните средства.
Ключови думи: лизинг, основни средства, финансиране, горско стопанство, банков сектор, икономическа
същност на лизинга, финансиране на сектор горско стопанство.
Key words: leasing, fixed assets, financing, forestry, bank sector, economic essence of leasing, financing of
forestry.

Изключително важните задачи, които стоят за
решаване през сектора горско стопанство, преди и
след приемането на страната за редовен член на
Европейския съюз, могат да се решат само чрез
внедряване на високотехнологично оборудване.
Основен проблем в сектора е перманентният недостатък на свободен финансов ресурс за обновление на основните средства.
В годините след въвеждането на системата
на паричен съвет, лизингът доказа своята състоятелност във всички области на икономиката. Във
времето, когато банковата система се стабилизираше и започна да се развива, а инвестиционното
кредитиране беше ограничено, лизингът се оказа
най-достъпната форма на ефективно финансиране.
Настоящата разработка има за цел да се изясни икономическата същност на лизинга, като алтернатива за финансиране на придобиването на основни средства в горското стопанство. Така ще се
изяснят предимствата на лизинга пред другите възможности на финансиране в сектора горско стопанство.
Още Аристотел е казал, че “богатството е в
ползуването, а не в правото на собственост”. Тази
фраза много точно определя основната идея на
лизинга. Терминът “лизинг” е чуждица в българския език и произлиза от английската дума lease,
което означава наем, а leasing – наемане, арендоване. Възниква въпросът за разликата между наем и лизинг. Приликата е много голяма, но ги различават следните три специфични особености:
- срока на действие на договора – при лизинга
той е неограничен, докато при наемът – според ЗЗД
не може да бъде за повече от 10 години;

- разходите за поддръжка на активите – при
лизинга всички разходи са за сметка на
лизингополучателя, докато при наема само консумативните разходи са за сметка на наемателя, останалите за сметка на наемодателя;
- преотдаване под наем – лизингополучателят
може да отдава под сублизинг актива само със съгласието на лизингодателя, докато наемателят може да предостави под наем части от наетия актив
без съгласието на наемодателя.
Според изследователи, наемането, като форма на стопански взаимоотношения или първообраз на лизингови сделки, е било известно близо
2 000 години пр. н. е. Има открити свидетелства в
древния шумерски град Ур, за ползуването под наем на селскостопански оръдия на труда, водни
източници, волове и др. Древногръцките, римските
и египетските цивилизации, са смятали отдаването под наем на оборудване, земя и животни за привлекателен и достъпен начин за обръщението им.
Прославилите се като отлични моряци и търговци
древни финикийци, вземали под наем плавателни
съдове, което по своята икономическа и правна същност е сходно с класическата форма на съвременният лизинг. Има исторически свидетелства за това,
че под наем са се ползували не само различни видове селскостопанска техника и занаятчийско
оборудване, но дори и военна техника и екипировка.
Така например през 1066 год. Вилхелм Завоевателя
взел под наем от нормандските корабовладелци
кораби, с цел да завоюва Британските острови. Във
Венеция през същия ХІ-ти век, съществували сделки сходни с лизинга. Венецианските корабовладелци са давали под наем на търговци много скъпи за
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времето си котви. След приключване на плаването,
те били връщани на корабовладелците, които отново ги давали под наем.
Понятието лизинг за първи път е било употребено през 1877 год., когато телефонната компания “Бел” взела решение не само да продава, а и
да дава под наем телефонните си апарати, т.е. да
ги предоставя в офиси и домове срещу заплащане
на определени вноски и след изплащането те ставали собственост на ползвателите.
Лизингът е вид инвестиционна дейност, състояща се от комплекс от имуществени и икономически отношения, възникващи във връзка с придобиването на собственост върху имущество (обект
на лизинга) и въз основа на договор, предаването
му за ползуване на трети лица срещу определено
заплащане, за определен срок и при определени
условия, залегнали в договора, със или без право
на последващо закупуване.
Класическият лизинг има тристранен характер на взаимоотношения между следните три
субекти: лизингодател, лизингополучател и търговец (доставчик)
Лизингодател (собственик на имуществото) –
лице, което специално придобива имущество за отдаване за временно ползуване. Лизингодател може да бъде физическо или юридическо лице, което
за сметка на привлечени или собствени средства,
придобива в хода на реализация на лизинговата
сделка в собственост имущество и го предоставя в
качеството на обект на лизинга на лизингополучателя срещу определено заплащане, за определен
срок и при определени условия за временно владеене и ползуване.
Лизингополучател (ползвател на имуществото) – лице, получаващо имуществото за временно
владеене и ползуване. Лизингополучател може да
бъде физическо или юридическо лице, което в съответствие с договора за лизинг приема имуществото, предмет на лизинга срещу определено заплащане, за определен срок и при определени условия за
временно владеене и ползуване в съответствие с
лизинговия договор.
Търговец (доставчик) – лице, продаващо
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имущество, което е обект на лизинга. Търговец
(доставчик) може да бъде физическо или юридическо лице, което в съответствие с договор за покупко-продажба с лизингодателя му продава в определен срок произведеното или закупеното от него имущество, което е предмет на лизинга.
Участието на три субекта в лизинговата сделка е отличителната черта от обикновеният наем,
при който участвуват два субекта: наемодател и
наемател
При наема наемодателя придобива имуществото на свой риск, а не по поръчка на наемателя.
Трябва да се разграничат икономическата и
правната същност на понятието „лизинг”. От гледна точка на икономистите лизингът има ярко изразено инвестиционно направление. Основната характеристика или икономическата същност на лизинга като форма на осигуряване на финансови средства или капитали за финансиране и инвестиране
се свежда главно до това, че с много по-малко капитали могат да се набавят и осигурят повече веществени фактори на производството, т.е. срещу
заплащане на определени вноски лизингополучателят придобива правото да ползува определен
актив, а не собствеността върху него. До края на
лизинговия срок, собственик на актива остава
лизингодателя. Така при осъществяване на лизингови сделки задължителен елемент е инвестирането за придобиване на основни средства (предмет
на лизинга). Лизинговите сделки в повечето случаи
се осъществяват от финансови или инвестиционни
организации при това инвестирането на парични
средства е съпроводено с различни видове рискове.
От правна гледна точка лизингът е наемане,
арендоване. От тази гледна точка, на имуществените отношения, лизинговата сделка се състои от
две взаимосвързани отношения: отношения на покупко-продажба и отношения свързани с временното използуване на имуществото.
В условията на реална пазарна икономика, за
да може лизингът да бъде признат и да получи широко разпространение е необходимо да се възприема като инвестиционен механизъм. Лизингът е
именно този инвестиционен механизъм, който на-
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мира все по-широко приложение в практиката, защото реално допринася за взаимна изгода на всички участници в договорните отношения.
Лизинговите сделки могат да имат различни
схеми. Ще обърнем внимание на двете най-често
срещани, които могат да послужат на фирмите от
сектора горско стопанство. (Схема на лизингова
сделка – вариант № 1)
1. Бъдещият лизингополучател, който се нуж-

дае от определено имущество, самостоятелно избира доставчика, който разполага със него.
2. Лизингополучателят се обръща към бъдещият лизингодател с молба за неговото участие в
сделката.
3-4. Лизингодателят купува от доставчика избраното от лизингополучателя имущество.
5. Лизингодателя предава имуществото на лизингополучателя по уговорените условия.

Схема на лизингова сделка – вариант № 2

ЛИЗИНГОДАТЕЛ

2-3

ТЪРГОВЕЦ (ДОСТАВЧИК)
1. Бъдещият лизингополучател, който се нуждае от определено имущество, се обръща към лизингодателя и му поръчва да избере доставчик.
2-3. Лизингодателят намира доставчик и купува от него имуществото.
4. Лизингодателя предава имуществото на лизингополучателя по уговорените условия.
Съгласно действащото българско законодателство, лизингът е споразумение, по силата на
което лизингодателят предоставя на лизингополучателя правото на ползуване на определен актив
срещу възнаграждение. Правната уредба на лизинга е напълно адекватна на българските условия и в
същото време съответства на международните актове в тази област. По смисъла на Търговския
закон(ТЗ), договорът за лизинг е търговска сделка.
С конкретни членове на ТЗ са регламентирани двата основни договора за финансов и оперативен
лизинг. Поради това, че има известно сходство между правоотношенията по договор за лизинг и при
тези, уреждани чрез договор за наем, при лизинговите сделки са валидни и разпоредбите на Закона
за задълженията и договорите (най-вече при финансовия лизинг). Счетоводното и данъчното отчитане на лизинга е уредено, както с Националния
счетоводен стандарт, така и със Закона за данък
върху добавената стойност и подзаконовите нормативни актове по неговото прилатане.
Според най-разпространената класификация,
формите на лизингово финансиране са:
Финансов (капиталов) лизинг наричан още неанулируем – лизингополучателят има право да придобие ползувания от него актив в края на лизинговия период. При финансовият лизинг в основни ли-
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нии всички рискове и изгоди свързани със собствеността върху актива се прехвърлят на лизингополучателя. От гледна точка на лизингополучателя
финансовият лизинг изглежда като покупка на определен актив на разсрочено плащане. Най-разпространеният тип финансов лизинг е прекият
лизинг. Това е най-опростената “класическата” операция при която лизингополучателят придобива правото от лизингодателя да използува определен
актив, който преди това не е притежавал. Плащанията при финансовият лизинг се състоят от два
елемента – главница и лихва. Най-популярната схема на лизингови вноски е на анюитетни (равни) месечни погасявания. При анюитетните вноски първоначалните плащания съдържат по-голяма част от
лихвата и по-малка от главницата, а в следващите
вноски съответно частта на лихвата намалява, а
се увеличава частта на главницата.
Оперативен лизинг наричан още анулируем –
лизингополучателят ползува определен актив, като
заплаща регулярна парична вноска като наем за
това и никога няма да придобие собствеността върху
този актив. Оперативния лизинг се прилага при специализирано оборудване, подлежащо на бързо морално изхабяване и с добре развит вторичен пазар.
Лизинговите плащания само отчасти покриват разходите на лизингодателя, за това след изтичане на
срока на лизинга, активът в повечето случаи се продава или преотдава отново на лизинг. От гледна
точка на лизингополучателя оперативният лизинг изглежда като наемане на актив за определен период от време. Лизинговите плащания при оперативния лизинг не се разглеждат като съставени от главница и лихва. Те представляват вноски, които включ-
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ват разходите и очакваната печалба от лизингодателят;
Инвентарен лизинг – особена форма на финансов лизинг за финансиране на инвентарните запаси на фирма, занимаваща се с търговия;
Реверсивен лизинг – след извършена вече покупка на активи, фирмата изпитва недостиг на финансов ресурс, тогава тя продава на лизингова компания закупения актив и го получава обратно на
лизинг, като по този начин се освобождават необходимите финансови средства.
В практиката финансовият лизинг се прилага
в контекста на различни споразумения между лизингодателя и лизингополучателя. В резултат на което се обособяват няколко типа лизингови операции:
- пряк лизинг – лизингополучателят придобива правото от лизингодателя да ползува актив, който преди това не е притежавал;
- обратен лизинг – същността му се състои в
продажбата на актив от неговия собственик на
лизингодателя, който от своя страна му го отдава
под лизинг;
- ливъридж лизинг – лизингодателят отдава актив на лизингополучателя, но за да го закупи е използувал кредит от трета страна;
- лизинг на доставчика – фирма производител
продава на лизингова компания имущество и получава веднага стойността му. Същевременно производителят наема същия актив и го отдава на сублизинг на краен лизингополучател;
- експортен лизинг – тристранна сделка при
която лизингодателят закупува имущество от производител в своята страна и го отдава на лизингополучател в друга страна;
- транзитен лизинг – лизингодателят, лизингополучателят и доставчикът на актива са от три различни страни с подходящи финансови, данъчни и
валутни условия.
- лизинг от първа ръка – лизинг при който активът не е бил използуван преди това;
- лизинг от втора ръка – лизинг при който активът е бил използуван преди това, но е със запазени потребителски качества;
- нето лизинг – лизингополучателят поема
всички рискове и задължения, свързани със собствеността и експлоатацията на актива;
- “мокър” лизинг – лизингодателят поема всички рискове и задължения, свързани със собствеността и експлоатацията на актива.
Следователно лизингът е хибриден инструмент (наем-покупка), който е алтернатива на традиционното банково финансиране. За разлика от
последното, изискуемите документи са много помалко и процедурата по финализиране на сделката е много по-бърза. Съществено предимство на
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лизинга са данъчните облекчения дотолкова, доколкото лизинговите вноски (изцяло или частично) се
третират като присъщи разходи. Поради нарастналото значение на лизинга у нас през 1998г. е
издаден специален Национален счетоводен стандарт – отчитане на лизинговите договори. В него е
дефиниран лизинговият договор като споразумение,
по силата на което наемодателят предоставя на наемателя правото на ползуване на определен актив
за договорен срок (със или без клауза за обратно
връщане) срещу уговорено възнаграждение (наем)
и лизинговите вноски и лихвите, свързани с тях, се
приспадат от печалбата преди нейното облагане с
данък при условия, регламентирани от данъчното
законодателство.
Лизингът позволява по най-добрия начин да се
съгласуват интересите на производителите и
потребителите. При лизинговите схеми лизингополучателят получава редица съществени
преимущества, които позволяват да се минимизират разходите, както по време на действие на лизинговия договор, така и след изтичането му.
Практически фирмите от сектора горско стопанство могат да придобият всяко основно средство, (специализирани машини, като: трактори – горски вариант, въжени линии, товарни кранове, автомобили с висока проходимост- оборудвани с лебедки, кранове и др., моторни триони, фургони и др.),
което може да бъде използувано за производствена дейност и закупено в рамките на установените
условия на финансиране. Те сами избират имуществото, което им е нужно да бъде лизинговано,
избират доставчика (търговеца) чийто условия найдобре ги устройват, а лизинговата компания го закупува и им го предоставя за ползуване. Ако фирмата се затруднява в избора на доставчик, то лизингодателя предлага конкретни възможности за
най-добро решение на въпроса.
Трябва да се знае, че лизингодателят има и
задължението за доставка на имуществото на определено място, монтаж и пускане в експлоатация.
В задълженията на лизингополучателя влиза застраховането на имуществото, за негова сметка, поради факта, че при лизинга рискът от повреждане,
кражба или унищожаване се носи изцяло от него.
Ръководствата на фирмите от сектора горско
стопанство много добре трябва да са информирани,
че неизпълнението, на което и да е от договорените задължения, води до санкции. Неизпълнението
от страна на лизингополучателя да заплаща лизинговите вноски на падежа, посочен в лизинговия
договор, води до заплащане на неустойка в размер
договорен от страните по договора, която се начислява за всеки ден на забавено изпълнение на задължението за плащане. Неизпълнението на
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задълженията, на която и да е от страните по
договора, дава възможност насрещната изправна
страна, да предприеме действия по разваляне на
договора за лизинг и да търси обезщетение за вредите от неизпълнението на договора. Когато лизингополучателя пропусне няколко последователни
вноски, лизингодателя може да си вземе предоставеното за ползуване имущество, за което не са
необходими никакви процедурни решения, защото
собствеността е негова, а всички направени до момента лизингови вноски се считат за наем за
ползуване.
По същество лизингът е най-изгодната и рационална форма на кредит, максимално удобна за
фирмите, както от гледна точка на данъчното
облагане, така и в смисъл на организационно-управленска ефективност. Управленските екипи на
фирмите от сектора горско стопанство, трябва да
съсредоточат усилията си само в решаване на въпросите на производството, а финансовите,
юридическите, маркетинговите, данъчните и другите въпроси, свързани с придобиването на основни средства за производство, трябва да се решават от специализирани звена. Такива могат да бъдат лизинговите компании.
Лизингът може да се нарече и съвършена форма на банков кредит, специално предназначен за
инвестиране на парични средства в техническото
преоборудване и разширяването на производството.
На настоящия етап, фирмите от сектора горско стопанство, придобиват основни средства за
сметка на собствен финансов ресурс или в много
редки случаи с банков кредит. Това е така поради
недостатъчната информираност и непознаването
на преимуществата на лизинга пред другите способи на финансиране. При лизинговите схеми лизингополучателят получава редица съществени
преимущества, които му позволяват да минимизира разходите, както по време на действие на
договора, така и след неговото изтичане. А те основно са:
1. Лизингодателя сам решава въпроса с намирането на финансов ресурс, предназначен за финансиране на лизинговата сделка.
2. Лизингодателя заплаща на търговеца
(доставчика) цялата стойност на придобиваните основни средства, а лизингополучателя му го изплаща на разсрочено плащане за продължителен период от време на договорени вноски.
3. Обикновено не е ограничена възможността
за предсрочно изплащане и съответно придобиване на собствеността върху основните средства.
Преимуществата за лизингополучателя са, че той
прекратява плащането на лихви и става собственик на имуществото и може да се разпорежда с

него или да го използува като обезпечение.
4. Лизинговите сделки се сключват за значително по-дълги срокове от банковите кредити.
5. Възможност за ускорена амортизация на
лизингованите основи средства и по този начин намаляване на облагаемата сума и намаляване на
реалното данъчно задължение и увеличаване на рентабилността на използуваното имущество.
6. Разширяване и модернизация на производството, поетапно обновление на материално-техническата база на фирмите от горския сектор, без
привличане на заемни средства и отклоняване на
значителни суми от оборотните средства.
7. Съхраняване на кредитната привлекателност на фирмите от сектора горско стопанство, оптимизирайки съотношението на собствения и привлечения капитал.
8. Гъвкав погасителен план на лизинговите
вноски, което е изключително важно за фирми със
сезонен характер на производство изцяло подчинен на биологичните и природо-климатичните фактори за производство.
9. Получаване собствеността върху основните средства по остатъчна стойност след изтичане
на договора, което на практика е на нулева стойност.
10. Възможност за оказване на съдействие
от лизингодателя на фирмите от горския сектор,
за изучаване на пазара на необходимите им основни средства, избор на подходящ доставчик
(търговец), решаване на всички въпроси между купувач и продавач (сключване на договор, срокове,
неустойки, рекламации, гаранционни срокове и
всичко останало касаещо такава сделка).
11. Спестяване на време и сили от страна на
фирмите от сектора горско стопанство, поради
това, че лизингодателя изпълнява всички формалности, свързани със закупуването на основните
средства – заплащане на всички митнически и данъчни задължения, оформяне на митнически
документи, изпълнение на изискванията на валутното законодателство, извършване на задължителните регистрации (регистрацията на горската техника) и др.
Една сравнително нова и малко позната възможност за финансиране на занимаващите се с
бизнес в горското стопанство е закупуването на основни средства – техника, използувайки възможностите за финансов лизинг на проекта JOBS “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”, инициатива на
Министерство на труда и социалната политика
(МТСП), подкрепен от Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Този проект действа реално от пет
години и половина и се базира на основата на изградена мрежа от 42 Агробизнес центрове, създа-
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дени предимно в малки градове, с цел да подпомага стартирането и укрепването на микро и малки
фирми, да насърчава разкриването на трайни работни места в общини с висока безработица. Чрез
конкурс в тези центрове са назначени висококвалифицирани финансови и други специалисти, които в
продължение на около година са получили допълнителна квалификация в областта на управлението
на финансови средства, разработване на бизнеспланове, маркетингови проучвания др.
Проекта JOBS прилага схемата на типичен
финансов лизинг за закупуване на движимо имущество с инвестиционна цел. Тази форма е изключително подходяща за малкия и средния бизнес с
горското стопанство, изпитващ хроничен недостиг
на финансов ресурс за инвестиционна дейност.
Условията на финансовият лизинг предлаган от
Агробизнес центровете позволяват лизинговите
вноски да се изплащат от печалбата при експлоатацията на лизингованите активи.
Конкретните условия на финансовият лизинг
на Агробизнес центровете са:
- обект на лизинговите сделки могат да бъдат
машини и съоръжения с максимален размер на
договорената лизингова стойност 25 000 лева с
ДДС;
- първоначална вноска - не по-малко от 20 на
сто от стойността с ДДС на лизингованото оборудване;
- обект на лизинговите сделки могат да бъдат
машини и съоръжения както първа, така и втора
употреба, но за тях е необходима експертиза доказваща, че годносстта им ще надхвърли срокът на
лизинга;
- максималният срок на погасяване на лизинговите вноски е до 36 месеца;
- гарантиран е гратисен период от 6 месеца,
през който се погасява само договорената лихва
по лизинговите вноски (може да се ползува и на
части в завидимост от сезонността на бизнеса);
- изплащането на лизинговите вноски се извършва на анюитетни (равни) месечни вноски.
- годишна лихва – основен лихвен процент
(ОЛП по данни на БНБ) плюс надбавка 10 пункта;
- размерът на лизинговите вноски включва цената на закупуване, транспортни разходи, митнически сборове, данъци и договорената лихва;
- обезпечение – само активът обект на лизинговане, застрахован в полза на Агорбизнес центъра;
- прехвърляне на собствеността - Агробизнес
центъра прехвърля собствеността на актива на лизингополучателя след изплащане на последната лизингова вноска;
- лизингополучателя може да зачисли актива

243

в баланса си и да начислява амортизация от деня
на получаване на актива от лизингодателя;
Процедурата по разрешаване на лизинг е доста опростена и бърза. Кандидатът за финансов лизинг получава подробна консултация от специалистите на Агробизнес центъра и заедно вземат решение за кандидатстване за закупуване на машини и съоръжения на лизинг. Специалистите от центъра попълват всички документи необходими за
кандидатстване, които са общо 14 на брой, като
една трета от тях са фотокопия на различни документи, разработват бизнесплан, за да се прецени
възможно ли е погасяването на лизинговите вноски при конкретните условия. Всичко това се извършва безплатно от специалистите на центъра. Към
всеки Агробизнес център е изградена лизингова комисия от специалисти с различна квалификация,
които дори лично познават кандидатите за лизинг.
Тази комисия дава своята препоръка за разрешаване или отказ на лизинга. Окончателното разрешаване на финансовия лизинг се одобрява от централна комисия. Натрупания опит показва, че срокът от първия разговор на кандидата в офиса на
Агробизнес центъра до разрешаването на финансовият лизинг е максимум месец.
За да се илюстрират възможностите, предлагани от Агробизнес центровете за подпомагане на
малка фирма, стартираща собствен бизнес в горското стопанство, предлагаме конкретен погасителен план за финансов лизинг от Агробизнес център за закупуване на основни средства - механизация за дърводобив, (Таблица №1).
За да започне собствен бизнес в областта та
дърводобива - извършване на сеч и извоз на дървесината до временен склад, малка фирма с 2-3 работника е необходимо да закупи основни средства
за осъществяване на тази дейност. Фирмата ще
участвува в търгове за извършване на сеч или ще
се включва като подизпълнител съвместно с други
фирми и ще извършва своя бизнес в различни региони на страната. За осъществяване на такава
дейност са необходими следните основни средства:
моторни триони, трактор – горски вариант, два високопроходими товарни автомобили – един триосен
с лебедка и кран и един двуосен и един фургон.
Малка фирма с предмет на дейност в горското стопанство, може да закупи на лизинг следната
техника използувайки възможностите на Агробизнес центровете:
1. Моторни триони – нови:
= 5 000 лева
4 бр Х 1 250 лв/ бр.
2. Трактор – горски вариант – втора употреба
= 12 000 лева
3. Високопроходим товарен автомобил- ЗИЛ
131, триосен с лебедка и кран – втора употреба
= 7 500 лева
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4. Високопроходим товарен автомобилГАЗ 66, двуосен с лебедка – втора употреба
= 6 000 лева
5. Фургон – втора употреба
=
750 лева
——————————————————
Всичко: 31 250 лева
Посочените цени на основните средства са
крайни, т.е. с включен ДДС. Машините втора употреба са оценени от експерти-ценители, които са

определили цените и въз основа на оценката гарантират, че машините могат да работят най-малко
36 месеца, колкото е срокът на лизинга.
Както се вижда общата сума на инвестицията
е 31 250 лева. Собственото участие на фирмата
ще бъде в размер на 6 250 лева – 20% от
инвестицията, а размера на лизинга ще бъде 80%
от инвестицията или 25 000 лева. Така се изпълнява изискването на програма JOBS за размер на
собственото участие и размер на лизинга.

Таблица № 1. Погасителен план на финансов лизинг за закупуване на основни средства за
дърводобив
Показатели
Финансов лизинг
Лихва (ОЛП + 10 = 2,6%
+ 10 = 12,6% : 12 м =
1,05%)
Главница
Обща сума на дълга
Показатели
Финансов лизинг
Лихва (ОЛП + 10 = 2,6%
+ 10 = 12,6% : 12 м =
1,05%)
Главница
Обща сума на дълга
Показатели
Финансов лизинг
Лихва (ОЛП + 10 = 2,6%
+ 10 = 12,6% : 12 м =
1,05%)
Главница
Обща сума на дълга
Показатели
Финансов лизинг
Лихва (ОЛП + 10 = 2,6%
+ 10 = 12,6% : 12 м =
1,05%)
Главница
Обща сума на дълга

1
25000,00

2
25000,00

3
25000,00

4
25000,00

Месеци
5
25000,00

6
25000,00

7
24286,71

8
23565,93

9
22837,58

262,50

262,50

262,50

262,50

262,50

262,50

262,50

255,01

247,44

0,00
262,50

0,00
262,50

0,00
262,50

0,00
262,50

0,00
262,50

0,00
262,50

713,29
975,79

720,78
975,79

728,35
975,79

10
22101,58

11
21357,86

12
20606,33

13
19846,91

Месеци
14
19079,51

15
18304,05

16
17520,45

17
16728,62

18
15928,48

239,79

232,07

224,26

216,37

208,39

200,33

192,19

183,96

175,65

736,00
975,79

743,72
975,79

751,53
975,79

759,42
975,79

767,40
975,79

775,46
975,79

783,60
975,79

791,83
975,79

800,14
975,79

19
15119,94

20
14302,91

21
13477,30

22
12643,02

Месеци
23
11799,98

24
10948,09

25
10087,25

26
9217,38

27
8338,37

167,25

158,76

150,18

141,51

132,75

123,90

114,95

105,92

96,78

808,54
975,79

817,03
975,79

825,61
975,79

834,28
975,79

851,89
975,79

860,84
975,79

869,87
975,79

879,01
975,79

28
7450,13

29
6552,57

30
5645,58

31
4728,97

843,04
975,79
Месеци
32
3802,84

33
2866,98

34
1921,29

35
965,67

36

87,55

78,23

68,80

59,28

49,66

39,93

30,10

20,17

10,14

888,24
975,79

897,56
975,79

906,99
975,79

916,61
975,89

926,13
975,79

935,86
975,79

945,69
975,79

955,62
975,79

965,67
975,81

Условията на финансовият лизинг са:
- размер на финансовият лизинг - 25 000 лева;
- първоначалната вноска - собственото участие на лизингополучателя е в размер на 6 250 лева – 20 % със ДДС от стойността на основните
средства;
- срок за погасяване – 36 месеца;
- шест месеца гратисен период – през който
ежемесечно се погасява договорената лихва;
- погасяване на главницата – на 30 анюитетни (равни) месечни вноски от 7-тия до 36-тия месец;
- годишна лихва – Основен лихвен процент (по
данни на БНБ) плюс надбавка 10 пункта. Погаси-

0,00

телният план е разработен при ОЛП ,6%. Месечната лихва е 1,05% (2,6%+10%=12,6% : 12 месеца = 1,05%).
Анализът на информацията в Таблица №1
показва, че условията за финансов лизиг на
Агробизнес центровете за закупуване на основни
средства за извършване на дърводобив, са конкурентни на възможностите предлагани от другите
финансово-кредитни институции. Предимствата на
финансовият лизинг на проекта JOBS “Заетост чрез
подкрепа на бизнеса”, подкрепен от програмата на
ООН за развитие за закупуването на техника са:
1. Включване в инвестиционния проект, със-
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тоящ се от финансов лизинг - предоставен от лизингодателя и собствено участие на
лизингополучателя, на цялата стойност на машините и съоръженията, включително цената на
закупуване, транспортните разходи, митническите
сборове, ДДС и други данъци;
2. Малък размер на първоначалната вноска –
20 на сто от стойността на актива, включително и
ДДС;
3. Безплатни консултации и попълване на документите от специалистите на Агробизнес центровете;
4. Безплатно разработване на бизнесплан с
който се доказва платежоспособността на лизингополучателя или аргументирано се обосновава отказ – ако не е възможно при конкретните условия
погасяване на лизинговите вноски;
5. Кратки срокове за финализиране на сделката;
6. Лизинговите комисии са много близо до
кандидатите и познават условията на района и дори самите лизингополучатели;
7. Агробизнес центърът закупува актива и го
предоставя под наем за ползуване от лизингополучателя и прехвърля собствеността след погасяване на последната договорена лизингова вноска, но
лизингополучателя може да зачисли актива в баланса си и да начислява амортизация. При неплатежоспособност от негова страна центърът прода-
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ва актива или го лизингова на остатъчната стойност
на нов клиент;
8. Осигурен е шестмесечен гратисен период,
което позволява лизинговите вноски да се изплащат от печалбата при експлоатацията на актива;
В заключение смятаме, че не е задължително
фирмите от сектора горско стопанство, които не
разполагат със достатъчно собствен финансов ресурс за закупуването на основни средства за
производство, да притежават собствено имущество,
за да работят и да създават доход и да формират
печалба. Необходимо е да имат правото да използуват това имущество за определен срок.
Механизмите на лизинга позволяват на такива фирми да получат правото на ползуване на необходимите основни средства за производство за определен срок, при определено заплащане и при определени условия. Предвижда се възможност след
изтичане на срока на договора собствеността върху имуществото да се прехвърли на фирмата която го е ползувала.
На настоящия етап лизингът е един от найефективните финансови инструменти, предоставящи реална възможност на фирмите от горскостопанския сектор да придобият и обновят своите основни средства за производство, да повишат конкурентноспособността на произвежданата продукция и да снижат данъчните и оперативните си
разходи.

ACQUIRING OF FIXED ASSETS IN FORESTRY BY LEASING
Nikola Stoyanov, Angel Petkov, Vladimir Piralkov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The aim of this paper is to clarify the economic essence of leasing as an alternative for financing the acquiring of
fixed assets in the forestry sector. It clarifies the advantages of leasing in comparison with others possibilities for
financing the forestry sector.
In the years after introducing the Money Council system the leasing proved its acceptability in all fields of
economics. During the times, when the bank system was stabilizing and beginning to develop and the credits were
limited, the leasing proved to be more accessible form for effective financing.
Exceptionally important tasks, which can decide the forestry sector, can be solved only by introducing higher
technological equipment. The basic problem for the sector is the permanent insufficiency of financial means for renovating the fixed assets.
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ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯТ СТОКООБМЕН И
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ
ОТ ДЪРВЕСИНА – ФУНКЦИЯ ОТ СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕТО НА
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Разглеждат се направленията за потребление и преработка на дървесната суровина. Анализират се
измененията, протичащи във външнотърговския стокообмен на страната с продуктите на база дървесина за
периода от 1993 до 2004 г. – количества, ръстове, структура, цени. Прави се сравнение между вноса и износа
на отделните видове продукти за 2004 г. и се анализира конкурентоспособността на произвежданата и реализираната за износ продукция с тази, която се внася в страната. Очертават се насоки и приоритети за развитие на
отделните производства в горския сектор с цел подобряване на външнотърговското салдо.
Ключови думи: стокообмен, дървесна суровина и продуктите от нея, конкурентоспособност и възвращаемост от износа.
Key words: foreign trade goods exchange, wood raw material and her products, competitiveness and redeemability from the export.

Първото нещо, с което най-често свързваме
горската индустрия, това е нейната суровинна база – дървесината. Дървесината е възобновяем природен източник, развитието и ползването на който
се поставя в зависимост от дейностите по възпроизводство на горските ресурси.
Друг признак, който характеризира горската
индустрия, това е производствено технологичният.
Между обособилите се отделни производства
– дърводобив, механична обработка на дървесината чрез производството на фасонирани материали,
механична обработка, съчетана с химична преработка в производството на плочести и преформовани материали, производството на изделия –
мебели, дограма, опаковки и др. съществуват тесни производствени връзки. Тези производствени
връзки са се установили и се развиват на базата
на непрекъснато повишаване степента на специализация на отделните производства както по
вертикалните, така и по хоризонталните технологични вериги. За този процес определено най-голямо влияние оказва субстанционният състав на
продукцията, тъй като без изключение във всички
продукти от системата на горския сектор дървесината е тяхната основна субстанция, независимо от
степента и начина й на преработка при различните
фази на производство. Това е и причината в различните видове производства да се използват машини и оборудване от един и същи тип или сходни
по конструкция и принцип на действие, които от своя
страна предопределят и извършваните производствени операции и прилагани технологии.
Основен признак, с помощта на който се очертават границите на горския сектор, това е продуктовият признак, т. е. крайната продукция за сектора и осигуряващите я производства. Номенклату-

рата на произвежданата крайна продукция е променлива величина и нейното изменение в посока
на повишаване ефективността на преработка на
дървесната суровина е свързано с усъвършенстване начина и степента на обработка на дървесината на база на внедряване на съвременна техника,
технологии и методи на организация и управление.
Характерни белези на крайната продукция са нейната висока степен на технологична завършеност на
обработка, потребителско качество и съотношение
качество - цена – мебели, дограма, сглобяеми конструкции от дърво (къщи), амбалажи, опаковки и
др. Тук изниква въпросът – крайна продукция ли са
напр. бичените материали, шперплатът, дървесните плочи и др. В степента, в която те задоволяват
определени потребности в предприятията от отраслите на горския сектор и на националното стопанство, както и на предназначените за износ, те също
са крайна продукция, но тяхната по-нататъшна употреба е винаги свързана в по-малка или в по-голяма
степен с допълнителна обработка.
Като индикатор за разграничаване на фазите
за обработка/преработка на дървесната суровина
могат да служат реализираните търговски цени по
отделните видове продукция, които нагледно показват и стълбицата на добавените стойности в резултат от увеличаване степента на обработка на дървесината. За целта са използвани данните от износа
на продукция от горския сектор на страната и средногодишните им цени (таблици 1 и 2). От таблиците е видно, че при износа на обла дървесина през
2004 г. е била достигната средна цена от 53,9 дол./
t. След първична обработка на облата дървесина
до бичени материали, върху чиято цена оказват влияние и постигнатите рандемани на използване на
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Производство на
хартии и
картони

Производство на
изделия от
хартии и картони опаковки, торби,
кесии, санитарнохигиенни
изделия и др.

Производство на детайли и елементи
от масивна дървесина и плочести
материали, ламиниране, каширане,
фурнироване, лакиране и др.

Производство на изделия
от масивна дървесина и
плочести материали:
мебели, дограма, амбалажи
и опаковки, сглобяеми
дървени конструкции
(къщи) и др.

Производство на
рециклирана хартия

се потребява директно и в обло състояние под формата на минни и тунелни подпори, ритловици,
саръци, стълбове и др., както и за дърва за отопление и производство на дървени въглища, чиито количества преобладават. Тази част от добиваното
общо количество дървесна суровина никак не е малка и нейният относителен дял за последните години е в порядъка на около 40 ÷ 45%.
За оценка на степента на ефективност на произвежданата продукция в горската индустрия при
различните й фази на обработка/преработка на дървесната суровина са използвани резултатите от из-

Производство на
целулозни материали
от други лигноцелулозни
суровини
Производство на
фасонирани
материали

Производство на
плочести
материали

Производство на
целулозни
материали

Дърва за отопление
и производство
на дървени въглища

Обла дървесина
за индустриални
цели

Добив
(производство)
на обла дървесина
всичко

Обла дървесина за директна
употреба за минни и тунелни
подпори, ритловици, саръци и др.

суровината, тя вече се увеличава на 212,5 дол./t.
Най-висока е реализираната цена при групата на
готовите изделия, която при сложилата се структура на износа за 2004 г. достига размер от 1734,6
дол./t. Тези данни недвусмислено показват и
посоката, в която трябва да се насочва развитието
на отделните производства.
Фазите на обработка/преработка на дървесната суровина и получаваните продукти от нея нагледно са представени на фиг. 1, от която се виждат и връзките между отделните производства.
Дървесната суровина освен за индустриални цели
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Фиг. 1. Направления за обработка / преработка и за потребление в обло състояние на добиваната
дървесна суровина
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носа и вноса по количества и стойност за отделните видове горска продукция, като сравнително точен и контролиран информационен поток от данни.
От таблица 1 е видно, че общият износ на продукция в количества от 539644 t реализирани през
1993 г. се увеличава на 822028 t през 2004 г. или
със 152,3%, а в стойност съответно от 75448 хил.
дол. на 261 957 х. дол. или с 347,2%. Средната
цена от цялата продукция през 2004 г. се изчислява на 318,7 дол./t или един ръст от 228,0% спрямо отчетената от 139,8 дол./t през 1993 г.
Резултатите в стойност отразяват настъпилите промени в структурата на изнасяната продукция в посока на такава с по-висока степен на обработка,
тъй като ръстът в стойност е около два пъти поголям от ръста на продукцията в натурално изражение. А както се видя вече, по-високата степен на
обработка на дървесната суровина носи и по-високи цени на произвежданата продукция.
От данните за износ на горска продукция през
2004 г. е видно, че най-голям принос в общата
стойност имат мебелите, следвани от плочестите
материали, бичените материали и накрая облата
дървесина. За този принос освен влиянието на
цените, дял имат и ръстовете в количествено отношение спрямо приетата за база 1993 г. Тези ръстове за плочите от дървесни частици са от 695,9%,
чиито обмен от 28461 t се увеличава на 198052 t,
фурнира от 2603 t на 9932 t или с 381,6% и плочите от дървесни влакна от 25359 t на 65632 t или

с 258,8% (таблици 1 и 2). Докато увлечените обеми на износа при плочите от дървесни частици и
при мебелите са в резултат и от увеличеното им
производство, то при бичените материали, ПДЧ,
шперплата и фурнира, увеличението в обемите на
износа основно е за сметка на намаленото им вътрешно потребление в страната.
От сравнението на реализираните през отделните години средни цени в долари на тон продукция се вижда, че при мебелите те се движат в диапазон на около 2000 дол./t, следвани от шперплата с около 500 ё 600 дол./t, фурнира с
400 ё 500 дол./t, ПДВ с около 180 ё 200 дол./t,
ПДЧ с около 170 ё180 дол./t, бичените материали
с около 170 дол./t и облата дървесина с около 40
дол./t. Когато обаче разглеждаме стойностите на
средногодишните цени за отделните видове продукция през анализирания период в динамика, то
изводите, които могат да се направят, са, че не се
забелязват съществени изменения в тях. Тези резултати показват една неблагоприятна тенденция
за конкурентоспособността на продукцията при износа на обла и преработена дървесна суровина,
причините за което могат да се търсят в използването на остаряла техника и неефективни технологии и производство на продукция с по-ниски качествени показатели и асортимент.
От анализа на данните за продукцията, реализирана като износ през 2004 г. и групирана по фази на нейното производство (таблица 3), се вижда,

Таблица 1 Количества и стойност на износа на обла дървесина и продукцията на нея за периода от
1993 до 2004 г.

Показатели
Необработен дървен материал
(обла дървесина)
Бичени материали
Плочи от дървесни частици
Плочи от дървесни влакна
Шперплат
Фурнир (рязан и развиван)
Мебели
Общо

Мярка
t
х. дол.
t
х. дол.
t
х. дол.
t
х. дол.
t
х. дол.
t
х. дол.
t
х. дол.
t
х. дол.

1993 г.
371552
29160
80523
17390
28461
8086
25359
4346
9689
4862
2603
1694
21457
9910
539644
75448

1995 г.
206106
6984
121672
25845
22611
4530
56464
11062
16905
11453
3296
1886
8810
19137
435864
80897

1998 г.
178144
8256
184983
30752
22355
3928
57674
12200
18167
12198
4847
2445
13666
27295
479836
97074

2000 г.
232357
7965
183750
31818
50819
9073
57645
10127
21583
12500
5933
2408
13655
27655
565742
101546

2002 г.
134961
5020
191224
32192
138552
21926
65282
11527
16416
9331
7414
2994
31044
57403
584893
140393

2004 г.
301879
16279
189108
40190
198052
59308
65632
16748
12870
9375
9932
4978
44555
115079
822028
261957
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Таблица 2 Динамика в средногодишните цени от износа на обла дървесина и продукцията от нея за
периода от 1993 до 2004 г.

Показатели
Мярка 1993 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г.
Необработен дървен материал (обла дървесина) дол./t
78,5
33,9
46,3
34,3
37,2
53,9
Бичени материали
дол./t 216,0 212,4 166,2 173,2 168,3 212,5
Плочи от дървесни частици
дол./t 284,0 200,3 175,7 178,5 158,3 299,5
Плочи от дървесни влакна
дол./t 171,4 195,9 211,5 175,7 176,6 255,2
Шперплат
дол./t 501,8 677,5 671,4 579,2 568,4 728,4
Фурнир (рязан и развиван)
дол./t 650,8 572,2 504,4 405,9 403,8 501,2
Мебели
дол./t 461,9 2172,2 1997,3 2025,3 1849,1 2582,8
Общо
дол./t 139,8 185,6 202,3 179,5 240,0 318,7
Таблица 3 Количества и стойност на реализираната продукция за износ от горския сектор на страната през 2004 г.
Количества
(t)

Стойност
х. дол.

Ср.
цена
дол./t

301879

16279

53,9

Дървен материал, вкл. паркетни дъски

10712

6052

565,0

Детайли за обръчи и др.

7310

1864

255,0

189108

40190

212,5

145

10,2

70,3

208275

48116,2

232,2

ПДЧ

198052

59308

299,5

ПДВ

65632

16748

255,2

Шперплат

12870

9375

728,4

Фурнир

9932

4978

501,2

286486

90409

315,6

25730

5759

223,8

389

1750

4498,7

Мебели

44555

115079

2582,9

Общо

70674

122588

1734,6

Всичко износ

866314

277392,2

Показатели
Обла дървесина
Обла дървесина
Фасонирани материали

Бичени материали
Траверси
Общо
Плочести материали

Общо
Изделия
Амбалаж и опаковки от дърво
Дограма дървена
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• Най-големи количества за износ през 2004г.
са били от обла дървесина в размер на 301879 t.
Относителният им дял от общо обхванатата с анализа продукция за износ е 34,8%.
• На следващо място е групата на плочестите
материали с 286486 t и 33,1%. В състава им с
най-голям дял са ПДЧ със 198052 t и съответно
69,1% и ПДВ с 65632 t в абсолютно изражение и
относителен дял от 22,9%. В последните години в
резултат от направените инвестиции на инсталациите за ПДЧ в Горно Сахране, Тича, Бургас и
Велико Търново е постигнат значителен ръст в
производството, а с това и допълнителна възможност за увеличаване обемите на износа.
• С 23,9% или 207275 t продукция са реализираните за износ през 2004 г. фасонирани
материали. От тях преобладават бичените материали със 189108 t.
• С най-малък относителен дял в натурално
изражение от 8,2% в системата на горския сектор
са групата от изделия, в която се включват мебелите, дограмата, амбалажите и опаковките. Техният
физически обем е в размер на 70674 t.
• Съвсем различно е положението, когато се
съпоставят стойностите от реализираната за износ
продукция. От резултатите в таблицата се вижда,
че на първо място с 44,2% е посочената група
изделия, следвани от плочестите материали с
32,6%, фасонираните материали със 17,3% и облата дървесина от едва 5,9%.
• Резултатите в стойност нагледно показват,
че с увеличаване степента на обработка на дървесната суровина се добавя стойност и продукцията се реализира с нарастващи цени. Това означава,
че ако се възприеме подход към промяна на структурата на износа и дори само една пета от износа
на обла, предимно технологична дървесина, фасонирани и плочести материали се пренасочи в производството на мебели, дограма, амбалажи и опаковки и същите количества се реализират под формата на износ, то неговата стойност от 277392,2
хил. долара реализирана през 2004 г., би се увеличила двойно.
От данните в таблицата за внос на горска продукция в страната през 2004 г. се вижда, че количествата на внасяния необработен дървен материал (обла дървесина) са били в размер на 71642 t
срещу 301879 t реализиран износ или положително салдо от 230 237 t. Вносът на фасонирани материали е бил в размер от 16528 t предимно бичени материали при износ през същата година от общо 207275 t, с почти същата вътрешна структура
и положително салдо от 190747 t. Размерът на
вноса на плочести материали е бил общо 97423 t,

от които 44423 t ПДЧ и 37371 t ПДВ (предимно
MDF плочи) срещу 286486 t износ или с положително салдо за горския сектор от 189 063 t. И в
групата на изделията продукцията от внос е била в
обем от 21571 t основно мебели и то предимно
офис мебели и корпусна мебел и по-малко амбалаж и опаковки, срещу износ на 70674 t изделия,
от които около две трети мебели и около една трета амбалажи и опаковки и положително салдо от
49103 t.
При съпоставянето на обемите на износа на
продукцията от горския сектор през 2004 г. с реализирания в страната внос се наблюдават някои
от следните по-важни особености (таблица 5). На
първо място, докато общият обем в абсолютно измерение при износа е бил в размер на 866314 t,
то при вноса той е само 207134 t. Второ, обемите
на вноса на обла дървесина и на бичени материали са несъществени, като се имат предвид сегашните и бъдещи потребности на горския сектор
и националното стопанство от тях. Трето, прави
впечатление, че реализираните средно годишни цени при вноса по отделните групи продукция имат
по-високи стойности, отколкото тези при износа.
Разбира се, върху тях сигурно оказва влияние и вътрешната структура на износните, респективно на
вносните суровини и материали, както и транспортните разходи при вноса, но все пак разликите са
очевидни. Относителният дял на средногодишните
цени от износа, към тези от вноса са за облата
дървесина на 85,6% или с 9,1 дол./t по-ниски, за
фасонираните материали на 48,4% или с 247,9
дол./t по-малко, за плочестите материали те са на
56,9% или с 239,0 дол./t по-ниски и за изделията
съответно на 75,5% и с 563,9 дол./t по-ниски. Помалката разлика спрямо средната цена на вноса
при изделията се дължи на по-високата ефективност от износа на мебелите и то главно на тези от
масивна дървесина (столове), а при облата
дървесина, че все още няма в каквато и да е степен обработка, респ. преработка. В разликите между средните цени на съответните групи продукция
при износа и вноса се отразява също и равнището
на тяхното качество и ефективност при реализация
на продукцията. Така например докато съотношението между обемите на стойността на износа и
тези на вноса са с 2,39 пъти повече в полза на
износа, то съотношението между техните физически обеми съответно е 4,18 пъти, което поставя
в неконкурентно положение износната продукция
на България срещу тази от внос.
Тези данни показват и възможностите, които
съществуват пред отделните производства в системата на горската индустрия относно повишаване степента на обработка на дървесната суровина
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Таблица 4 Количества и стойност на реализираната продукция от внос на обла дървесина и
изделията от нея през 2004 г.
Количества
(t)

Стойност
(х. дол.)

Ср. цена
дол./t

71612

4512

63,0

Дървен материал вкл. паркетни дъски

542

1372

2531,4

Детайли за обръчи и др.

59

38

644,1

15927

6528

409,9

-

-

-

16528

7938

480,3

ПДЧ

44423

19517

439,3

ПДВ

37371

24281

649,7

Шперплат

6813

6141

901,4

Фурнир

8816

4095

464,5

Общо

97423

54034

554,6

3070

1506

490,6

Показатели
Обла дървесина
Необработен дървен материал
Фасонирани материали

Бичени материали
Траверси
Общо
Плочести материали

Изделия
Амбалаж и опаковки от дърво
Дограма дървена

1935

6087

3145,7

Мебели

16566

41989

2534,6
2298,5

Общо

21571

49582

Всичко внос

207134

116066

Таблица 5 Сравнение между вноса и износа на облата дървесина и продукцията
от нея за 2004 г.
Количество (t)

Показатели

Стойност (х. дол.)

Средна цена (дол./t)

Износ

Внос

Разлика

Износ

Внос

Разлика

Износ

Внос

Разлика

Обла дървесина

301879

71612

+230267

16279

4512

+11767

53,9

63,0

-9,1

Фасонирани материали

207275

16528

+190747

48116,2

7938

+40178,2

232,1

480,0

-247,9

Плочести материали

286486

97423

+189063

90409

54034

+46375

315,6

554,6

-239,0

Изделия

70674

21571

+49103

122588

49582

+73006

1734,6

2298,5

-563,9

Общо

866314

207134

+659180

277392,2

116066

+161326,2

320,2

560,3

и подобряване на структурата на произвежданата
продукция и съответно на износа, на обновяване
на производствените мощности чрез внедряване на
нова техника и технологии, на подобряване на
маркетинга, организацията и управлението на производствата и повишаване на качеството и ефективността на произвежданата продукция.
Заключение
За увеличаване обемите и подобряване структурата на износа и ориентирането й към продук-

ция с по-висока степен на обработка на дървесната суровина е необходима и намесата на държавните организации чрез разработване на маркетингова стратегия за горския сектор, която да ограничава износа на обла дървесина и на продукция с
по-ниска степен на обработка и да стимулира тази
на готовите изделия (експортните такси, данъчни
облекчения, преференции).
Друга възможност пред горската индустрия
за повишаване качеството и ефективността на про-
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дукцията е чрез нейното разнообразяване и усъвършенстване най-вече в големите базови предприятия за производство на ПДЧ, ПДВ, шперплат,
фурнир, мебели и др. на основата на производствените и технологични връзки между предприятията от горската индустрия, по-високото технико-технологично ниво на базовите предприятия се предава по цялата верига от свързани производства.
Откриват се също добри възможности за чужди инвестиции, най-вече по линията на джойнвенчерните организации в областите на производството, търговията, рекламата, мениджмънта и информационните технологии, научноизследователската, развойна и внедрителска дейности.

Авторите изказват най-сърдечна благодарност
на инж. Христо Въчовски за предоставените от него отчетно-статистически данни.
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OUTWARDLY TRADING EXCHANGE AND COMPETITIVENESS OF THE
PRODUCTS OF WOOD RAW MATERIAL – FUNCTION OF THE STAGE OF
THE DEVELOPMENT OF THE FOREST SECTOR IN BULGARIA
Nikola Grigorov, Dyana Ivanova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the article are examined the direction for consumption and revision of the wood raw material. Analysed are the
influences, running in the home trade of goods in the country with the products of wood base for the period since
1993-2004 – quantity, height, structure, average costs. A comparison is made for the import and the export of the
particular type products for 2004 and is analysed the competitiveness of the produced and realized for export production with the imported one. Drawed are directions and priorities for development of the foreign trade balance.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО СТОПАНИСВАНЕ НА
ВОДООХРАННО-ЗАЩИТНИТЕ ГОРИ
Румен Петрин
Институт за гората – София, БАН
Прави се характеристика на състоянието на водоохранно-защитните гори в България. Очертани са някои
основните критерии и параметри за водоохранност и защитност на горите. Обобщени са резултати и концепции
за водоохранна зрелост и турнус на някои гори. Очертани са перспективи за устойчиво стопанисване.
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Увод
Водоохранните гори /ВОГ/ са предназначени
да натрупват подпочвени води, да поддържат влагата в почвата и също да регулират водоотока в
реките, да влияят положително върху качеството
на питейната вода.
Защитните гори имат предназначението да
предпазват почвата от отмиване, от ерозия, да предпазват планинските местности от бурни опустошителни потоци, от лавини, от свличания. Категория
“Защитните гори” по форма 4 от Отчета на Горския
фонд включва в себе си три категории гори:
Водоохранни, Противоерозионни и Мелиоративни.
Най-често Водоохранната и Защитна функция
на горите са в съчетание. Гори, които изпълняват
водоохранни функции изпълняват и защитни
функции. И в двата случая изпълнението на тези
функции е свързано с повърхностния воден отток.
Колкото по-малък е той, толкова по-добре горските масиви от даден склон или водосбор изпълняват
Водоохранно-защитните си функции. Ако дендроценозите са в състояние да задържат водата така,
че тя да навлезе в почвата, така се осъществява
водоохранността и защитността на горските масиви и се съдейства за растежа и развитието на самата дървесна, храстова и тревна растителност.
Водоохранните /водозадържащи/ и защитните качества на горите зависят преди всичко от особеностите на терена, от неговата морфологична характеристика – от наклона, изложението, надморската височина; от почвените условия, почвената
покривка, от наличието на хумусен хоризонт и др.
Tова са екотопни параметри, чиито стойности се
вземат пред вид на първо място при устройството
и организацията на тези гори или горски екосистеми,
за които е възприета водоохранно–защитна приоритетност в рамките на многофункционалния подход на стопанисване. Или в рамките на специален
статут – както е при Защитените територии.
Мелиоративните и санитарно-хигиенни гори

имат защитна компонента в своята обща функционалност, но не винаги имат Водоохранна, особено когато са разположени на равни терени. В нашето изследване разглеждаме Водоохранно-защитните гори /ВОЗГ/ с водоохранна приоритетност.
1. Обект и метод
Обект на настоящето изследване е състоянието и организацията на Водоохранните гори в
България и по-специално – на тези от района на
Стара планина.
Методиката включва анализ и изводи по: налични статистически данни, съществуващи по темата изследвания, законови разпоредби, възприети
държавно-териториални стратегии и др.
1.1. Основни цели и задачи.
Във връзка с изследването по темата бяха поставени следните цели и задачи:
Да се охарактеризира най-общо състоянието
на Водоохранно-защитните гори.
Да се покажат по-съществените научни резултати във връзка с ВОЗГ.
Да се очертаят възможностите и перспективите за усъвършенстване на организацията ВОЗГ
с оглед на тяхното устойчиво стопанисване.
2. Резултати и обсъждане
2.1. Характеристика на Водоохранните гори в
България.
В таблица 1 са представени данни за динамиката на площите на Горите със специални функции и на Водоохранните и защитни гори за 20 годишен период, от 1980 до 2000г., и техния процентен дял за 2000г.
От таблицата се вижда, че е налице е едно
намаление на площите на горите с преимуществено стопанско предназначение в размер на 290
хил.ха, или с 10%. И също така - постоянното
увеличение на площите на горите със специални
функции /ГСФ/ за периода от 1980 до 2000г. Общо
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Таблица 1 Динамика на площите /ha/ по групи гори за периода 1980-2000 г.

Група гори

1980
ha
I.Гори с основно дърводобивна функция 2863596
981427
II.Гори със специални функции
645991
Защитни гори , в т.ч.
Водоохранни гори
Рекреационни, в т.ч.
220873
Зелени зони и системи
69620
Извънселищни паркове и др.
Всичко /I+II/
3845023
площите на горите със специални функции са се
увеличили с 36% - 352 082 ха.
Площите на Защитните гори, като цяло, са се
съкратили за 20 години с 16%, или с 105 125 ха
за сметка на увеличение на площите на рекреационните гори, зелените зони и извънселищните паркове - съответно с: 12%, 40% и 232%. Площите

ГОДИНИ
1985
1990
1995
ha
ha
ha
2756362 2694849 2522687
1111049 1171064 1353585
720254 546264 560819
338365 283864
235673 248161 241005
85169
96700 100976
5317
11865
3867411 3865913 3876272

2000
ha
2573561
1333509
540866
245452
247611
97531
17677
3907070

%
65.87
34.13
13.84
6.282
6.34
2.5
0.45
100

на Водоохранните гори са намалели за 10 години
с 30% или с 92.9 хил.ха.
Общата залесена площ на всички Водоохранни
гори в България към 2000г. е 245.4 хил.ха, или
6% от общата залесена площ на страната /табл.1/
Запасът на тези гори е 45.9 млн. куб.м., а запасът
на 1 ха – 187 куб.м.

Таблица 2 Процентно рaзпределение на площта на водоохранните гори в България по различни
показатели и други данни към 2004 г.

I II
10 20

III
18

0.6
13%

0.7
27%

Естествени
Чисти
45%

1. По класове на възраст
IV
13
Средна възраст – 70 г.
2. По пълнота
0.8
27%
3. По видове насаждения

V VI VII
13 10 7

VIII
8

0.9
16%

Смесени широколистни
Смесени иглолистни
26%
29%
Изкуствено създадени гори - 18%

Ср. Бонитет – III
Преобладават горите с участие на широколистни видове - 70%
От таблица 2 /Шулева – Алексова, 2004/ се
вижда, че площта на чистите по състав водоохранни гори е най-голяма: 45%. Смесените иглолистните насаждения съставляват 29% от всички водоохранни гори в България. Те са формирани главно
от: бял бор, смърч, черен бор, ела и бяла мура. А
смесените широколистните гори са 26% от ВОГ, и
в тях са застъпени следните ДВ: бук, зимен дъб,
благун, цер, габър, изд. бук, келяв габър.
Изкуствено създадените гори, изпълняващи
водоохранно-защитна функция са 18% от общата
площ.

От табл.2 се вижда, че по класове на възраст
площта на ВОГ е съсредоточена предимно във II и
III клас, съответно: 20 и 18%, а най-малки са процентите на площта на ВОГ от VII и VIII клас на
възраст, съответно 7 и 8%. По пълнота ВОГ са
разпределени доста благоприятно за изпълнение
на водоохранната им функция - 70% от площта на
ВОГ е с пълнота от 0.7 до 0.9, а 13% са с пълнота
– 0.6%. По-малко от 17% са с по-малка пълнота.
Средният бонитет на ВОГ е III – ти, т.е. средната
им височина е около 24м., а ср. диаметър – около
28см.
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Таблица 3 Динамика на процентното участие на площта на горите от широколистни дървесни видове
с водоохранно значение в различните категории гори

Дървесен
вид

Бук
Дъб
Цер
Габър

ВИДОВЕ ГОРИ
Издънкови за
превръщанее
ГОДИНИ

Широколистни
Високостъблени

Реконструкции

1960

1980

2000

1960

1980

2000

1960

1980

2000

19
56
10
3

23
57
9
3

21
55
13
4

2
70
16
1

2
74
19
1

2
70
25
2

6
34
20
2

3
41
21
2

1
33
20
1

Таблица 3 дава възможност за обща оценка
на площта в % на водоохранно -значимите широколистни видове в различните категории гори. От
таблицата се вижда, че в издънковите за превръщане и горите, определени за реконструкция, найголям е относителниият дял в % на дъба и цера.
Следователно, съществуват немалки възможности за увеличаване площите на дъбовите и церовите
високостъблените гори. За буковите гори, които
имат най-голямо водоохранно значение, може да
се каже, че са в огромната си част високостъблени.
За 2000г. процентът на буковите високостъблени
гори е 21%, на издънковите за превръщане – 2%,
за реконструкция – 1%.
2.2 Някои параметри и критерии за водоохранност на букови дендроценози от Стара планина
и елементи на тяхната организация.
Ефремов /1998/ изследва съвкупност от букови насаждения от Северния склон на Стара
планина. Показана е връзката между екотопните
елементи: наклон, изложение и надморска височина и най-благоприятните лесоустройствени решения за обезпечаване на тяхната устойчива
водоохранност.
За припечните изложения с наклон над 30о се
препоръчва изборната сеч.
В средния планински пояс от /900 до 1200
м.н.в./ се препоръчва постепенната сеч с турнус
160 години за сенчестите и много стръмни изложения с наклон над 30о и за стръмните припечни
месторастения /с наклони 20о-30о/. Това е удължен турнус, съобразен с утежнените условия за
реализиране на водоохранно-защитните функции.
Постепенните сечи и турнус 160 години са
възприети за всички терени в горния планински пояс,
с изключение на припечните изложения с наклон
над 30о.
За всички останали месторастения е възприета постепенната сеч при турнус 120 години. При

възприетите възобновителни сечи и турнуси се гарантира естественото възобновяване.
Раев, Димитров /1978/ изследват хидрологичната зрелост на високопроизводителни /I-ви бонитет/ смърчови гори от Северна Рила. Установяват,
че при организацията и управлението на едновъзрастните смърчови насаждения тази зрелост се достига при възраст 120-140 години. Авторите
показват, че изборната /разновъзрастна/ гора има
подобна на старите смърчови гори хидрологична
ефективност или водоохранност.
Раев, Димитров, Михаилов, 1980 за едновъзрастни бялборовите насаждения от II – ри бонитет
установяват, че водоохранната зрелост се достига
при 150-160 годишна възраст.
Авторът на настоящата разработка /Петрин,
2005/ е установил водоохранно - защитната зрелост и турнус на естествени букови дендроценози
от Средна и Западна Стара планина.
Възрастите на водоохранно-защитна зрелост
на буковите дендроценози по типове на растеж и
бонитети, са както следва:
За типа на растеж с намаляващ темп /и ранна кулминация на прираста/ Тн: за 30 бон. – 80
год.; за 26 бон. – 100 год.; за 22 бон. –120 год.
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 водоохранно-защитна зрелост бяха определени следните стойности на турнусите на сеч.
За типа на растеж Тн: 120 години.
За типа на растеж Ту: 140 – 160 години.
Следователно, турнусът на сеч за буковите
естествени дендроценози в зависимост от бонитета и типа им на растеж ще се определя като
стойност от интервала: 120 – 160 години.
Ако за буковите гори, при тяхното устройване,
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се определят не само бонитетите, но и типа на
растеж, то буковите дендроценози с късна кулминация на текущия прираст /от типа на растеж Ту/
могат да бъдат устройвани с удължен турнус, защото те достигат количествена зрелост с 20 години по-късно. Това ще позволи да се ползват подълго време техните екологични достойнства. За

типа на растеж Ту турнусът на сеч в буковите водоохранни гори може да достигне до 160 години.
В таблица 4 са представени обобщено изложените по-горе резултати за Водоохранните зрелости и тук са предложени турнуси на гори с преобладание на бук, смърч, бял бор.

Таблица 4 Предложение за турнуси на стопанисване на едновъзрастни водоохранно-защитни гори.

Дървесен вид
Бук
Смърч
Бял бор

Автор, год.

Зрелости, год.

Петрин, 2005
100-140
Раев, Димитров, 1978
120 – 140
Раев, Михайлов, Михайлов 1980 150 – 160

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
За Водоохранните гори в България могат да
бъдат отбелязани следните констатации.
Общата залесена площ на всички Водоохранни
гори в България към 2000г. е 245.4 хил.ха, или
6% от общата залесена площ на страната.
Площите на Защитните гори /които включват
водоохранните, противоерозионните и мелиоративните гори/ са се съкратили за 20 години с 16%,
или с 105.1 хил. ха, за сметка на увеличение на
площите на рекреационните гори, зелените зони и
извънселищните паркове. Площите само на
Водоохранните гори са намалели от 1990 до 2000
година с 30% или с 92.9 хил.ха.
По пълнота Водоохранно-защитните гори /
ВОЗГ/ са разпределени благоприятно от гледна точка на водоохранната им функция - 70% от площта
на ВОЗГ са с пълнота от 0.7 до 0.9, а 13% са с
пълнота 0.6. По-малко от 17% са с пълнота под
0.6.
Средният бонитет на ВОГ е III – ти, което е
също сравнително добър показател, защото по-високият бонитет означава по-сигурна защитност и
по-добра водоохранност. Средната възраст е 70 години - с 20 години над средната за страната.
Преобладават ВОГ с участие на широколистни дървесни видове – 70% и това е също благоприятен показател. Има място и за подобряване на
тези показатели.
За букови дендроценози от Стара планина възрастите на водоохранно-защитна зрелост на буковите дендроценози по типове на растеж и бонитети,
са както следва:
За типа на растеж с намаляващ темп /и ранна кулминация на прираста/ Тн: за 30 бон. – 80
год.; за 26 бон. – 100 год.; за 22 бон. –120 год.
За типа на растеж с увеличаващ се темп /и
късна кулминация на прираста/ Ту: за всички бонитети 100 – 140 години.
Водоохранната зрелост и съответния й тур-

Турнуси, год.
/Петрин/
120 – 160
160
170

нус трябва да бъдат по-големи от количествената
зрелост - могат да бъдат и два пъти по-големи от
нея.
Разновъзрастната гора е равна по хидрологична ефективност със старите едновъзрастни гори от хидрологично-турнусните възрасти /Раев,
Димитров, 1978/.
За постигане на устойчиво развитие и управление на ВОЗГ съществуват следните резерви и
възможности.
Превръщане някои издънкови гори във високостъблени или осъществяване на целесъобразна
реконструкция, особено за водоохранни издънкови
гори от дъб и цер.
В зависимост от бонитета /и типа на растеж/
турнусът на сеч за буковите смесени или чисти семенни дендроценози да се определя като стойност
от интервала 120 – 160 години.
При организация на ВОЗГ да се ценят и съхраняват по-старите смърчови, белборови и букови
гори, като хидрологично по-продуктивни. Те съдействат в по-голяма степен за задържане и поглъщане на повърхностния отток.
Разширяване обхвата на Изборната форма на
стопанисване в ГСФ – особено в гори с дървесен
състав, при които е налице преобладание на
сенкоиздръжливите дървесни видове: ела, смърч,
бук и др.
Постепенната сеч е подходяща за всички гори
със специални функции, където екотопните условия
не са екстремни, като например: много стръмни
наклони, припечни изложения, скални терени, високи
надморски височини и др.
За водоохранно-защитните гори се препоръчват /Петрин, 2004/ възобновителни сечи с възможно
по-малка интензивност /до 20%/ и с удължен, до
60 години, възобновителен период, при увеличаване
фазите на сечта до 5 – 6. По този начин ще се
формира пространствено-стъпаловидна и разновъзрастова структура на дендроценозите като цяло.
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За по-обилно подхранване с подземни води,
за увеличаване на водоохранността и водоносността е необходимо да се формират преимуществено дендроценози със широколистен и смесен
състав. В оптимума на бука (900 – 1400 m н.в.)
чистите букови насаждения имат висока продуктивност върху свежите и богати месторастения.
При противоерозионните гори дървесния
състав може да отстъпва от дървопроизводственооптималния. Тук е особено важна биологичната
устойчивост на дървесните видове и дълбоката
коренова система. За тези гори, където се преследва укрепване на почвата, могат да бъдат застъпени такива дървесни видове и храсти, като:
акацията, айланта, люляка и др., които са бързорастящи.
Важно лесоустройствено решение при организацията и стопанисването на ВОЗГ е приложението на екологопространствения или ландшафтен
принцип. /Петрин, 2002; Стоянова и др., 2004/ на
основата на планинските водосбори в които те са
разположени.
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STATE AND PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE
WATER PROTECTIVE FOR FORESTS
Rumen Petrin
Forest Research Institute, BAS – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The characteristic of the state of the water protective forests in Bulgaria is done.
The main criterions for water protection of the forests are pointed out.
The results and conceptions about the water protective maturity and rotation age of some forests are sum up.
Perspectives for sustainable management are pointed out.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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ТЕХНОЛОГИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОЛОВЕ С УЧАСТИЕ НА ОГЪНАТИ
ДЕТАЙЛИ ОТ МАСИВНА ДЪРВЕСИНА
Димитър Ангелски
Лесотехнически Университет – София
Разглеждат се и се сравняват от технологична и икономическа гледна точка най-често използваните методи
и технологии за изработка на криволинейни детайли в предприятията за производство на столове в България.
Съпоставянето между отделните методи е извършено въз основа на възможностите за реализиране на максимално висок производствен добив, постигнатите минимални отношения R/h (радиус на кривината/дебелината на
детайла), себестойността и продължителността на производствения цикъл. Направен е и анализ на причините за
получаване на брак в продукцията и необходимите мерки за неговото намаляване.
Ключови думи: криволинейни детайли, технологии за огъване, технологични проблеми, икономически
проблеми
Key words: curved wooden elements, bending of wood, bending technology, technological problems, economical problems

Целта е да се сравнят от технологична и икономическа гледна точка методите за производство
на криволинейни детайли и на тази база да се препоръча използването им в даден тип производство.
В връзка с това са разгледани технологиите
при производство на столове в две предприятия с
големи по обем производства. Производствена им
програма е средно 250-300 хиляди стола за година.
Данните от двете предприятия са усреднени.
За съпоставяне на отделните технологии е избран типичен криволинеен детайл-заден крак на
стол от един от най-често произвежданите модели
от букова дървесина.
Задният крак е с радиус на криволинейнoст
(R) -1500mm и напречно сечение(hхb) -42х30mm.
Отношението между радиуса на кривината на
вдлъбнатата страна и размера, успореден на равнината на огъване e R/h=35,7.
Изборът на една или друга технология от технологична гледна точка е свързан най-вече с отчитане на отношението R/h, а от икономическа със
съпътващите технологията разходи. На практика
това не е лесна задача поради големият брой
фактори, които влияят върху стойностите на количествения добив(рандемана), процента на брак, продължителността на цикъка и точноста на обработка,
а оттам и на направените производствени разходи.
Aнализът на тази взаимовръзка изяснява както технологичните предимства и недостатъци на използваните методи, така и свързаните с тях разходи.
Изработването на криволинейнoстта на задния крак се осъществява по следните технологии:
чрез “изрязване” по криволинеен контур; чрез термично пластифициране, огъване и стабилизиране
в хидравлична преса с или без високочестотен
генератор; чрез хидро-термично пластифициране
в парилни камери (автоклави), огъване на виални
машини и стабилизиране на формата в сушилни.

Съпоставянето на отделните технологии по някои технико-икономически показатели е представено в таблици 1 и 2.
При технологията с “изрязване” до получаване на криволинейния контур се изпълняват следните операции: разкрояване по дължина на букови
дъски на супортен циркуляр; очертаване по шаблон;
изрязване на банциг; сушене до крайна влажност
8-10%; базоформиране на абрихт; задаване на точна дебелина на щрайхмус; задаване на точна дължина на двустраннобрязващ циркуляр; двустранно
фрезоване на двушпинделна фреза.
Необходимите машини за изпълнение на тази технология са предимно универсални със сравнително ниска цена. Изключение прави единствено
двушпинделната фреза, чиято цена е около
25000лв.
Предимства при използването на тази технология са ниският процент на брак (1÷2%) и високата производителност на изпълняваните операции.
За една работна смяна от 8 часа, при работата на
7 работника в споменатия машинен парк се произвеждат около 1000 броя крака.
Основен неин недостатък е ниският количествен добив(60ч65%) при разкрояването на дъските,
което е главната причина за най-високата получена себестойност за изделието (табл.1). Друг съществен недостатък на технологията е прерязването на дървесните влакна в криволинейните
участъци. Това може да доведе до разрушаване на
детайлите. Най-често разрушаването се получава
при набиване на чепа на облегалката в длаба на
задния крак. Детайлът се разрушава по прекъснатите дървесни влакна. Допълнителни причини за този брак са промяната на ъгъла, под който трябва
да се набива чепът при неправилно позиционирани
детайли във ваймата и неспазването на необходимата точност на обработка. По тези причини разг-

Чрез пластифициране
огъване и
стабилизиране в
хидравлична преса
Чрез пластифициране
огъване и
стабилизиране в
преса с
високочестотен
генератор
Чрез хидро-термично
пластифициране в
парилна камера и
стабилизиране в
сушилня

Чрез изрязване

Технология
за произв. на
криволинеен крак

2-3
------------------0,02-0,03

1-2
------------------0,01-0,02

65-70
-----------------0,27-0,32

65-70
-----------------0,27-0,32

65-70
-----------------0,27-0,32

235
---------------0,91

235
---------------0,91

1080x72x50

1080x72x50

15-20
------------------0,18-0,25

1-2
------------------0,02-0,03

235
---------------0,91

60-65
-----------------0,41-0,47

235
---------------1,18

-----------------Изчислена
себестойност
на брака
лв.

Технологичен
брак
%

1080x72x50

910х110х50

Размери на
необходимата
заготовка
(точен размер
+надмерка)
mm

(рандеман)
Полезен
добив при
разкрояването
%
----------------Себестойност
на отпадъка
лв.

Цена на
незаръбени
дъски
(екстра
качество) лв
-------------Цена за
една
заготовка
лв.

0,46

0,31

0,29

0,34

Заплати
лв.

1,22

1,23

1,42

1,65

Материали и
Суровини
лв.

Преки
производствени
разходи

0,86

0,58

0,54

0,63

Общо
произв.
разходи
лв.

2,54

2,12

2,25

2,62

Пълна
себестойност
лв.

Табл. 1. Калкулация на разходите и себестойността на заден крак за стол при закупуване на незаръбени дъски
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Чрез пластифициране
огъване и
стабилизиране в
хидравлична преса
Чрез пластифициране
огъване и
стабилизиране в
преса с
високочестотен
генератор
Чрез хидро-термично
пластифициране в
парилна камера и
стабилизиране в
сушилня

Чрез изрязване

Технология
за производство на
криволинеен крак

2-3
-----------------0,04-0,05

1-2
-----------------0,02-0,0,04

460
---------------1,79

460
---------------1,79

1080x72x50

1080x72x50

1080x72x50

910х110х50

Размери на
необходимата
заготовка
(точен размер
+надмерка)
mm

Технологичен
брак
%
-----------------Изчислена
себестойност
на брака
лв.
1-2
-----------------0,02-0,04
15-20
-----------------0,27-0,36

Цена за m3
заготовки
лв.
---------------Цена за
една
заготовка
лв.
400
---------------2,0
460
---------------1,79

0,38

0,25

0,23

0,28

1,82

1,84

2,11

2,03

Преки
производствени
разходи
МатеЗаплати
риали и
лв.
Суровини
лв.

0,71

0,46

0,43

0,52

Общо
произв.
разходи
лв.

2,91

2,55

2,76

2,83

Пълна
себестойност
лв.

Табл.2. Калкулация на разходите за пройзводство и себестойността на заден крак за стол при закупуване на готови заготовки
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лежданата технология се прилага за детайли с радиус на кривината R>900 mm.
При технологиите за изработката на криволинейни детайли чрез огъване влияят голям брой
фактори. Освен това, подходящите им режимни
стойности варират в много тесни граници и тяхното неспазване често води до недопустимо висок процент на брака в произвежданата продукция. Изискванията към използвания материал за огъване са
изключително високи. Най-важните от тях са подходящ дървесен вид, чиста откъм чепове дървесина и наличие на косослой до 3%.
При използване на технологията чрез “термично пластифициране, огъване и стабилизиране в хидравлична преса” за изработване на задния крак се
изпълняват следните операции: разкрояване по дължина на дъски на супортен циркуляр; разкрояване
по широчина на банциг или многотрионен циркуляр;
оформяне на напречното сечение на четиристранно-фрезоваща мащина; изправяне на челата на
двустранообрязващ циркуляр; термично пластифициране, огъване и стабилизиране в хидравлична
преса.
Най-съществената инвестиция при изпълнението на тази технология е хидравличната преса
със матрици и поасони на приблизителна цена от
30 000 лв. Четиристранно-фрезоващата машина
е с висока производителност, която е многократно
по-висока от тази на пресата. По тази причина може да се използват и универсални машини за оформяне на напречното сечение на заготовките.
Основното предимство на тази технология е
във възможността да се изпълни в хидравличната
преса паралелно огъване и пластифициране на дървесина с високо съдържание на вода(W=18÷30%).
Процесът на сушене до съдържание на вода
W=8÷10% също се извършва в пресата. Продължителността на престоя зависи от дебелината на
детайла и първоначалната му влажност. За разглеждания заден крак тя е приблизително 2 часа при
първоначална влажност W=22%.
При огъването в хидравличната преса бракът
достига до 15÷20%. Причините са най-вече от недопустими за огъването дефекти в дървесината и
различното съдържание на вода в отделните
заготовки. При по-прецизно селектиране на заготовките и повишаване на технологичната дисциплина е възможно съществено намаляване на бракуваните детайли. По този начин ще се подобрят
значително технологично-икономическите показатели на метода. Това би довело до реализиране на
най-ниска себестойност на огънатите по тази технология детайли(табл.1 и 2)
Ограничаващо условие за използването на тази технология е отношението R/h. То трябва да е
по-голямо от 23. Капацитетът и съответно произ-

водителността на пресата са много ниски. За един
цикъл от 2 часа се огъват 32 задни крака за разглеждания модел. Вследствие на тези ограничения
и на изключително високия процент брак, този метод е неперспективен за серийно производство на
огънати детайли.
Тези проблеми са в голяма степен решени при
използването на пресови съоръжения с високо-честотен генератор. Оптималното първоначално съдържание на вода в заготовките е 15-16%. Постига
се значително по-бързо и равномерно пластифициране на дървесината. При правилно избран режим процентът на брака е минимален(2-3%).
Престоят на детайлите в пресата зависи в най-голяма степен от дебелината на детайлите. За разглеждания заден крак той е 42min.
Съставянето и подържането на оптимален режим на работа е трудна и отговорна задача.
Основен проблем е различното и неравномерно разпределеното съдържание на вода в обема на
заготовките. Вследствие на това някои от тях си
възвръщат първоначалната форма(изправят се) при
изваждането им от пресата. Също така често се
проявяват вътрешни пукнатини при неотговарящ на
изискванията за огъване материал.
Получената себестойност на детайлите е найниска, но инвестицията за необходимата апаратура е съществена.
Цената на високочестотния генератор в комплект с две преси е приблизително 160 000лв.
Поради високата цена на необходимите за този метод съоръжения той е рентабилен единствено за
специализирано серийно и голямо по обем производство.
Методът за получаване на задния крак чрез
“хидро-термично пластифициране в парилна камера(или автоклав), огъване на виална машина и стабилизиране на формата в сушилня” се прилага и в
двете предприятия. Технологичните операции до изработване на криволинейната форма са: разкрояване по дължина на букови дъски на супортен
циркуляр; разкрояване по широчина на банциг или
многотрионен циркуляр; оформяне на напречното
сечение на четиристранофрезоваща мащина; изправяне на челата на двуобрязен циркуляр; пропарване в парилна камера(или автоклав), огъване в метални шини на виални машини; прехвърляне в дървени калъпи; сушене до 8-10% съдържание на
вода.
Тази технология дава възможност да се постигнат най-ниски съотношения между R/h(2ч3) при
огъване на подходящ дървесен вид. За сметка на
това цикълът за стабилизиране на формата е значително удължен.
Стойността на количествения добив при разк-
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рояване на незаръбени дъски на заготовки за огъване е средно 70%. При огъването на задния крак
бракът е в граници от 1 до 2%. Основни причини за
този брак са недостатъчен челен натиск при огъването в шаблона и неотговаряща на изискванията
за огъване дървесина. За конкретното напречно сечение на задния крак е необходимо той се пластифицира в парилните камери за 2÷3 часа. Огъва се
и охлажда за около 30 min. След това детайлите
се подлагат на сушене в сушилна камера в продължение на 2÷3 дена. За една смяна при работа
на две парилни камери и виялна машина могат да
се огънат и заредят в сушилнята 300 задни крака.
Необходимите съоръжения за реализиране на
този метод са парилна камера, виялна машина, метални и дървени калъпи.
Инвестицията за тях не надхвърля 15 000 лв.
Поради универсалността си този технология е неизменна част от високо-технологичните предприятия за производство на столове.
В последно време доставяне на дъски с екстра и първо качество е изключително затруднено.
По тази причини предприятията предпочитат да закупят необходимите им заготовки на детайли по
предварително зададена спецификация. Данни за
промяната на технико-икономическите показатели
при този вариант на производство са представени
в табл.2. Поради завишените изисквания към материала цената на кубически метър варира от
380÷460 лв. Друга съществена причина за възприемане на подобна фирмена политика е значителното съкращаване на производствения цикъл.
Също така при съгласието на клиента се заменят
някои от масивните елементи с огънато-слепени
слоести детайли. Те се произвеждат от подизпълнители. В предприятията се изпълнява разкрояването
им по широчина(ако е необходимо), задава се точен размер по дължина и се изработват чеповете.
Това дава възможност за произвеждане на по-голяма годишна продукция. Полученото крайно ос-
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къпяване на единичен детайл е от порядъка на
0,20÷0,40 лв, в зависимост от конкретно използваната технология. Това оскъпяване е незначително,
още повече, като се има предвид значително повисоката печалба при реализиране на по-голяма годишна производствена програма. Всичко това определя тенденция за строго специализиране на производството на столове, с използването на подизпълнители за някои от детайлите и групи операции.
В заключение могат да се направят следните
изводи:
- Изработването на криволинейни детайли при
всички технологии зависи преди всичко от качеството на използваната масивна дървесина.
- технологиите с “изрязване” и “хидро-термично пластифициране, огъване и стабилизиране в сушилна камера” са подходящи както за малки, така
и за големи по обем производства. Разликата в себестойностите на изработените по тези методи криволинейни детайли е 3%. При съвмесно им използване се съчетава високата производителност на
първия метод с универсалните възможности на
втория.
- технологията чрез “пластифициране, огъване и стабилизиране в преса”, е с ниска производителност и висок процент брак. Вследствие на това
е неперспективна в класическия си вариант. При
използването на преса с високочестотен генератор
се постигат най-ниските себестойности. Инвестициите за внедряване на метода са значителни.
Подходящ е за предприятия с големи по обем
производства.
- Себестойността на детайлите се променя в
границите от 6 до 20% в зависимост от използваната технология. При закупуването на готови заготовки тези граници са от 8 до 13%.
- Себестойността на произведените детайли
от закупени заготовки при отделните технологии се
увеличава от 8 до 23%.

TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL PROBLEMS IN CHAIR
PRODUCING MANUFACTURERS WITH THE PARTICIPATION OF CURVED
WOODEN ELEMENTS
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ABSTRACT
In the article are shown and compared from technological and economical points of view the most useful methods
and technologies for making curve wooden elements by the chair producing manufactories in Bulgaria. The comparison
is based on the following criteria: yield, relation between R/h (curve radius/thickness), cost and duration of the production process. An analysis was made for the causes of receiving technical waste in the finished products and the
methods to reduce it.
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ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОРИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА НЯКОИ ТЕХНИ ЕКОЛОГИЧНИ ФУНКЦИИ
Надежда Стоянова, Румен Петрин, Миглена Жиянски, Ивайло Марков
Институт за гората – БАН, София
Проучванията върху възобновителните процеси са проведени в планински горски екосистеми от северната
част на Рила, във височинен диапазон 1200-1800 м н.в. Установено е, че преобладаващите гори имат естествен
произход и възраст около сто години, а това предполага, че те изпълняват важни водоохранно-защитни и други
екологични функции. Разгледани са някои възможности за повишаване ефективността на горите като фактор за
устойчиво развитие на околната среда. Направен е кратък анализ, базиран на екологични и биологични показатели и отнасящ се за гори от формация Piceeta, които са разпространени в част от водосборния басейн на
р. Черни Искър. Изследването е извършено с финансовата подкрепа на НФ “Научни изследвания” МОН по
Договор № Б-1410/04.
Ключови думи: възобновяване, гори, екологични функции
Key words: regeneration, forests, ecological functions

Въведение
В настоящата работа е проучвано естественото възобновяване на смърчови гори от Северна
Рила и се обсъждат възможности за подобряване
на екологичните им функции на ниво водосбор.
Проучванията са извършени в планински горски екосистеми, разположени на територията на
водосбора на р. Черни Искър, който район се отнася към ГСУ “Говедарци” в Северна Рила. Това са
гори, формирани от Picea abies (L.) Karst., които
са разпространени във водосборните площи на няколко по-малки водни течения, вливащи се в тази
река.
Изследванията са извършени чрез маршрутни обследвания, по лесоустройствени материали
за ДЛ Самоков (1994) и по метода на пробните
площи. Естественото възобновяване в указаните
смърчови гори е проучвано по комплексна методика за изучаване състоянието на подраста във връзка с таксационните показатели на дървостоя.
Структурата на подраста е изследвана в две
опитни площадки (ОП13 и ОП23) с площ 100 m2,
които са залагани в участъци с различна склопеност на дървостоя в рамките на постоянна пробна
площ от един декар, обозначена като ППП 3.
Акцентирано е на получените резултати за
състоянието на подраста и на почвените условия
във възобновителни биогрупи и извън тях. Във всяка една от опитните площи са направени почвени
разрези /ПР/, обозначени като ПР31 (в групата
подраст) и ПР32 (извън групата подраст). Теренната
работа включва детайлно описание на почвените
разрези и вземане на почвени проби, необходими
за определяне на някои почвени характеристики.
Детайлно са описани почвените разрези и са взети
почвени проби, необходими за определяне на почвени характеристики.

За да се отчетат вариациите в почвените особености в групата подраст (ПР31) и извън нея
(ПР32) се наложи обработването на почвените проби
да бъде извършено в два почвени слоя. За целта на
изследването бяха избрани почвените дълбочини Д1
– 0-20 cm и Д2 – 20-40 cm. Определени са химични свойства на почвите по стандартизирани в страната методи: общ въглерод С (%) и съдържание на
общ азот N (%) по метод на Келдал. Определено е
съотношението C/N по формулата: C/N= %C / %N;
Разпределение на горските насаждения от изследвания район по класове на възраст
Установи се, че преобладаващите смърчови
гори от изследвания район имат естествен произход. Тяхната възраст е около 100-120 години, а
пълнотата на насажденията варира най-често от 0,6
до 0,9.
На фиг.1. е илюстрирано разпределението
на смърчовите насаждения от водосбора на р.
Черни Искър по класове на възраст и по надморски височини. Графиката показва, че сумарната
площ на тези иглолистни гори е сравнително найголяма при височинния пояс1401-1600 m надморска височина и след това при 1601-1800 m.
Фигурата показва, че изследваните смърчови
екосистеми са от високи възрасти – между 81 и
140 години /от V до VІІ клас/ - и техните високи
водоохранни (Раев и Димитров, 1978) и екологични достойнства са неоспорими. Сравнително найвисок е делът на площите смърчови гори в изследвания водосбор, които са разположени в оптимума
за растежа и развитието на смърча – от 1400 до
1800 м. н. в. (Радков, 1961, Раев, 1994).
Според оценъчните критерии на Недялков
(1988) по-голямата част от горите в изследвания
район следва да бъдат отнесени към втори и първи
водоохранно-защитен клас на горска екосистема.

Участие на
насажденията, площ
(%)
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Фиг.1. Процентно разпределение на площта на смърчовите насаждения по класове на възраст, в
зависимост от надморската височина
[Класове на възраст: V (81–100 г.); VI (101-120 г.); VII (121-140 г.)]

Структура на подраста в екосистеми доминирани от Picea abies (L.) K a r s t.
Наблюденията върху естественото възобновяване са направени в смърчови екосистеми при 1550
m н.в. , разположени в близост до полигона за стационарни изследвания на ИГ - БАН в местността
Овнарско. Насажденията имат семенен произход
и преобладават тези с възраст около 100 години.
Установи се, че в състава на горите доминира Picea
abies (L.) Karst.
Изследванията показаха, че в обособения възобновителен етаж в смърчовите екосистеми преобладава групова структура на подраста и че в насажденията възобновяването се осъществява от
подраст с естествен произход. Укрепналият подраст в насажденията расте в гъсти групи и има различна височина и възраст. Такава структура на мла-

дите дървесни растения срещаме най-вече в участъци с по-малка склопеност на дървостоя. Данните
сочат, че наличие на повече млад подраст се отчита при склопеност 0.7 и по-ниска. При по-голяма
склопеност се влошава жизнеността на фиданките.
Светлинните условия под склопа в смърчовите насаждения са фактор, определящ пространствената структура на подраста, както и растежа и
развитието на младата гора.
Друг фактор за успешното протичане на естествения възобновителен процес е структурата и
състоянието на приземната фитоценоза. В изследваните смърчови насаждения тревно-храстовата
покривка няма повсеместно разпространение.
На фиг.2 са илюстрирани процентни данни за
различни категории подраст по височинни групи, от
участъци от насаждението с различна склопеност
на зрелия дървостой.

Количество подраст, %
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Фиг.2. Сравнителни данни за височинната структура на подраста в участъци с различна склопеност
на дървостоя
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В участъка с по-голяма склопеност на дървостоя, процентът на висок подраст (IV-та група) е много нисък, в сравнение с подраста от I-та височинна
група, т.е. този с височина до 30 cm. В осветления
участък (т. нар. “прозорец”) разпределението е в
полза на по-високия подраст от III (II, IV) група
височини.
При обхождането и на други смърчови
насаждения, авторите установиха, че в участъци с
по-висока склопеност на дървостоя (1.0-0.8), подраст се среща рядко и естественото възобновяване може да се оцени като липсващо или незадоволително.

Данните показаха, че в “прозорците”, т. е. в
участъци от насажденията с по-ниска склопеност
на старите смърчови екосистеми (по-малка от 0.60.5) възобновяването обхваща петдесет и повече
процента от изследваните площи и може да се оцени като добро и успешно.
Почвени условия
За постигане на устойчиво развитие в горските екосистеми е необходимо да се анализират и
други техни компоненти. За тази цел са проучени и
почвените особености в изследваните сектори на
пробната площ в смърчовото насаждение.

Таблица.1. Сравнителни данни за съдържание на въглерод и азот в почвени субстрати от различни
местоположения в смърчови екосистеми (ПП3)

Почвен разрез
Обозначение

Местоположение

Пр31

В група подраст

Пр32

Извън група подраст

Дълбочина,
[cm]
Д1
Д2
Д1
Д2

ПР31 – Местоположението на този почвен разрез е в група подраст, където няма добре изразено
тревно покритие (или тревните видове се срещат
единично).
ПР32 – Местоположението на този почвен разрез е извън групата подраст. Тревната покривка е
сравнително добре развита. Подрастът в този участък се среща единично или на малки групи, а височината му най-често варира между 5-10 cm до 2530 cm.
В изследваната пробна площ почвите са ненаситени кафяви горски – Dystric Cambisols (FAO),
които се характеризират с кисела реакция. Във връзка с проучването на естественото възобновяване
от значение е структурата на почвите в повърхностните слоеве, която се определя главно от глината
и хумуса т.е. по-голямото им съдържание в почвата е причина за обособяването на здрави и устойчиви агрегати със значителна агрегатна порьозност
(над 45 %).
За кафявите горски почви най-добра структурност има в хумусно-акумулативния хоризонт като
по-слаба структурност имат агрегатите под чисти
смърчови насаждения (Наумов и Антонов, 1965).
Формираната мъртва горска постилка в изследваната площ е с дебелина 5-6 см и се отнася към
тип Moder (Baize et Jabiol, 1995). Предстои по-задълбочено проучване на влиянието на типа горска
постилка върху естественото възобновяване в смърчовите екосистеми от района.

Съдържание на въглерод и азот
C
N
C:N
[%]
4,36
0,24
18
4,12
0,21
20
6,91
0,38
18
4,97
0,29
17

Анализирайки данните от таблица 1 се установяват различия по отношение съдържанието на
органичен въглерод и азот основно в дълбочина Д1
т.е. в повърхностните 0-20 см на почвите. Въглеродното съдържание в почвата е по-високо в ПР32,
където е достига 6,91 %, докато в ПР31 стойността е 4,36 %. В дълбочина 20-40 см /Д2/ се установява леко превишение на количеството въглерод в
почвеният разрез извън групата подраст в сравнение с този слой под групата подраст. Вероятно това може да се дължи на промиване на органично
вещество в дълбочина за конкретния разрез.
Подобна е тенденцията при съдържанието на общ
азот в изследваните почвени слоеве. По-голямото
количество въглерод и азот в повърхностния слой
на ПР32 може да се свърже с обогатяването с органично вещество от биомасата на тревния опад и
неговото по-интензивно разлагане при по-благоприятни микроклиматични условия, в сравнение с
преобладаващите иглолиста и клонки в състава на
постилката под групата подраст (ПР31).
Анализирайки стойностите на отношението C/
N може да се отчете от една страна обогатяването
с органични субстанции и от друга страна интензивността минерализация. В естествените почви отношенията C/N и съдържанието на общ въглерод
се очаква да намаляват в дълбочина на профила
(Lorenz and Kandeler, 2005). В конкретния случай
съдържанието на въглерод в почвите закономерно

Възобновяване на горите и възможности за ...

намалява в дълбочина и обяснение за по-високата
стойност на отношението C/N в ПР31 - Д2 е пониското съдържание на азот, което се отразява в
отношението. Сравнително високите стойности на
отношението С/N в почвите от двата изследвани
участъка показва, че процесите на минерализация
на органичната материя протичат с по-ниска
интензивност, което е свързано с особеностите на
планинския климат .
Възможности за подобряване на екологичните
функции на горите
Могат да бъдат очертани следните възможности за подобряване на екологичните функции на
изследваните смърчови гори.
Успешното естествено възобновяване е свързано с непрекъснатост в изпълнението на екологичните функции на горите и с тяхното подобряване.
То е индикатор за устойчиво стопанстване на горите (Петрин, 2004). Затова стремежът трябва да бъде насочен към осигуряване на естествено възобновяване след постепенната или изборна сеч. При
прилагане на изборната форма на стопанисване
се постига оптимална от екологична и лесовъдска
гледна точка структура (Рафаилов, 1998; Костов и
Стипцов, 2004). В разглежданите смърчови гори
това е възможно и изпълнимо.
Създаването на стъпаловиден склоп на дървостоите има редица предимства. По такъв начин
се осигурява по-голяма устойчивост на насажденията срещу въздействия на абиотични и биотични
фактори на растежната среда. Формирането на разновъзрастни гори спомага за подобряване на екологичните им функции (Рафаилов, 1998).
За планинските условия е от голямо значение
почвата да е покрита с дървесна растителност, което се постига при изборната форма на стопанисване. По такъв начин гората запазва в максимална
степен климатообразуващите, водноохранните и
почвозащитните си функции. Смесените планински гори от смърч и неговите спътници имат голямо
екологично и стопанско значение (Костов, 1989;
Александров и Пандева, 2004).
Вниманието може да бъде насочено и към някои предимства, които би дало управлението на горите по водосбори. Организацията на планинските
гори по водосбори е един съвремен подход, който
гарантира устойчиво развитие на екологичните земни екосистеми и в частност на горите. Този подход
за управление дава възможност /по силата на своята пространствена монолитност/ да се проследяват взаимовръзките на екотопните и лесовъдските
характеристики при различни стопански подходи
(Реtrin, 2001). Съпоставянето на информация за
горските екосистеми би било полезно при изслед-
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ване на връзките гори-речен отток (Стоянова и др.
2004).
Организацията на планинските гори по водосбори е перспективен подход за управление и устойчиво развитие на горите, както и за тези за които се планира многофункционално стопанисване
Обобщение
• Изследванията за възобновяването показват, че прилаганите постепенни, групово-изборни
или изборни сечи биха могли да гарантират успешно естествено възобновяване на смърчовите екосистеми
• При анализиране на резултатите за сегашното състояние на зрели смърчови насаждения, които имат добър възобновителен потенциал, може
да бъде направена препоръка за формиране на
многоетажна структура.
• Преобладаваща част от смърчовите гори в
изследвания район от водосбора на река черни
Искър имат естествен произход и естественото възобновяване в тях е добро. Възрастта на насажденията е около 100-120 години, а пълнотата им варира от 0.6 до 0.9. От тук може да заключим, че
тези екосистеми изпълняват добри екологични
функции. По-голяма част от горите в изследвания
район следва да бъдат отнесени към втори и първи
водоохранно-защитен клас горска екосистема /по
Недялков, 1988/.
• Организацията и управлението на планинските гори по водосбори е един съвременен и перспективен подход за устойчиво стопанисване на водоохранно – защитни гори и на гори, за които се
планира многофункционално стопанисване
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REGENERATION IN FORESTS AND OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
OF SOME ECOLOGICAL FUNCTIONS
Nadezhda Stoyanova, Rumen Petrin, Miglena Zhiyanski, Ivailo Markov
Forest Research Institute, BAS – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Investigations on the regeneration processes were made in mountainous forest ecosystems from the north part of
Rila Mountain in the diapason 1200-1800 m altitude. It was established that the predominant native forests have are
near one-hundred-years old and this correspond to their important water-protective and other ecological functions.
Some aspects to forest efficiency improvement as a factor for sustainable development of the environment were
discussed. It was done a short analysis of Piceeta forest formation, located in watershed of Tcherni Iskar River, on the
base of ecological and biological properties in the forests. The study was financed by the NSFB, Ministry of Education,
and Contract Б-1410/04.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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РАСТЕЖ И СОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА НА ЕСТЕСТВЕНИ
ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ В СЕВЕРНА РИЛА
Христо Цаков, Румен Петрин, Христина Христова
Институт за гората – БАН, София
Структурата на дървостоя и неговите дендрометрични параметри са важен елемент за всяка горска
екосистема..
Естествената гора днес се разглежда като специфичен модел, намиращ се в климакс, еталон за минал
растеж и развитие.
От лесотаксационна гледна точка е интересно да се установи сортиментната структура на природните
иглолистни гори в Северна Рила по категории формирана дървесина в нейната цялост и в частност по дървесни
видове, състав на насажденията и растежни възможности на месторастенето, което обхваща и обобщава целта
на настоящото проучване.
Ключови думи: естествени иглолистни гори, сортиментна структура, категории дървесина, дендрометрични параметри.

Въведение
Рила планина е част от Алпо-Хималайската
система и основна марфоструктура в Рило-Родопския масив на Македоно-Тракийската провинция.
Съвременните релефни очертания са се получили
главно през Кватернера и са в резултат на позитивни тектонски движения, довели до нарастването й
във височина и формирането на денудационни
заравнености, придаващи етажна характеристика
на релефа (Канев, 1970).
През периода на Врюмското заледяване (Головня, 1962) ледниците са били над 2200 m н.в. и
по-дълбоко врязаните долини са захранвали мощни ледникови езици, очертаващи днешната хидрографска мрежа.
Рила е изградена главно от гранити (около
65%) обвити от метаморфни скали – гранитогнайси и кристални шисти. В подножието на планината
има обширни формации от седименти, главно пясъчници и конгломерати (Гълъбов, 1966).
Планинският климат на Рила планина се е формирал от взаимодействието между географската
ширина и господстващата атмосферна циркулация
при мощното модифициращо влияние на релефа и
растителността (Стойчев, Петров, 1981). Десет-градусовият годишен изотерм минава на височина около 500 m за северните склонове на планината и
очертава района на т. нар. топъл планински климат.
Терените, разположени между 500 и 1350 m имат
умерен планински климат, хладен планински климат докъм 2000 m н.в. и субалпийски и алпийски
над 2500 m н.в. Градиентът на изменението на
средната годишна температура е средно 0,54 за
северните склонове (Раев, 1985). Продължителността на вегетационния сезон е в зависимост от
надморската височина и е с продължителност от 2
до 6 месеца. По данни на Раев (1985) количество-

то на валежите по северните склонове се променя
от 620 mm до1150 mm.
Почвите в Рила имат ясно изразен височиннозонален характер. В най-ниските части се срещат
канелените почви. Кафявите горски (Chromic
Luvisols) и планинско-горските тъмноцветни (Umbric
Cambisols) почви се отличават с високо плодородие и заемат 54% от площта на планината.
Планинско-горските тъмноцветни достигат алпийската граница от 1700–2500 m н.в. (Танов, 1960).
Обликът на горските екосистеми се определя
главно от коренната иглолистна растителност, формираща чисти и смесени дендроценози от смърч
(Picea abies (L.) Karst.), ела (Abies alba Mill.), бял
бор (Pinus sylvestris L.), бяла мура (Pinus
peuceGrizeb.), клек (Pinus mugo Turra) и смрика
(Juniperus communis L.)
Обекти и метод на работа
Проучването на естествените иглолистни горски екосистеми в Северна Рила се осъществи на
територията на Държавните лесничейства: Дупница,
Самоков, Боровец, Костенец и Белово, в парковите
участъци на Национален парк “Рила”, в Централния
Рилски резерват и резерват “Ибър” (таблица 1).
Изследванията и дендромотричните измервания са проведени в 18 временни площи, разположени във височинния диапазон от 1050 m до 1950
m н.в., на базата на лесоустройствена и паркоустройствена информация от Държавните лесничейства и НП Рила, по маршрутния способ.
Камералната работа е свързана с определяне на дендрометричните параметри, сортиментната структура на дървостоя по категории дървесина:
строителна (едра, средна, дребна) и дърва. При обработката на материала са използвани стандартни
компютърни програми и наличната нормативносправочна база (обемни и разредно-сортиментни
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Таблица 1 Лесовъдско-таксационна характеристика на опитните площи в Северна Рила

№
на
ОП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Местоположение

Състав

ДЛ Дупница
Паничище
ДЛ Дупница
Паничище
НП Рила
Урсуз вада
НП Рила
Бели Искър
НП Рила
Горно Шопелово
НП Рила
Карата
НП Рила
Алиица
НП Рила
Центр. Рилски
рез.
ДЛ Боровец
Р. Марица
ДЛ Боровец
Ходжовица

Picea abies (L.) Karst.
Abies alba Mill. 5
Abies alba Mill. 9
Picea abies (L.) Karst. 1
Picea abies (L.) Karst. 6
Pinus sylvestris L. 4
Picea abies (L.) Karst. 9
Pinus peuce Griseb. 1

НП Рила
Боровец
НП Рила
Центр. Рилски
рез., Боровец
НП Рила
Заслон Марица
НП Рила
Костенец
НП Рила
Цветанов уйруг

16

НП Рила
Еленска скала

17

Резерват Ибър
Въртележката

18

ДЛ Белово
Гечевото

Аср.,
год.
127
130
120
130

Нср.,
m

Дср.,
cm

Бонитет

Изл.

Накл.

Н. в.,
m

29,0
30,0
29,0
28,5
28,0
27,0
22,0
22,0

41,4
52,3
49,6
57,6
51,5
49,4
39,5
49,2

ІІ

СИ

26°

1540

ІІ

СИ

35°

1480

ІІ

СЗ

25°

1600

ІІ

СИ

33°

1980

Picea abies (L.) Karst.

130

24,0

32,4

ІІ

СИ

10°

1800

Picea abies (L.) Karst.

130

25,0

35,9

ІІ

СЗ

5°

1735

Picea abies (L.) Karst. 7
Pinus peuce Griseb. 3

130

30,0
29,0

38,3
27,3

І

З

10°

1450

Picea abies (L.) Karst.

110

27,0

38,9

ІІ

И

5°

1505

120

28,0

37,3

ІІ

ЮИ

42°

1393

19,0
21,0
32,0
30,0
27,0

44,5
52,6
46,9
42,6
38,9

ІV
ІІІ
І
ІІ
ІІ

Ю

10°

1450

З

38°

1502

Abies alba Mill.
Picea abies (L.) Karst. 8
Abies alba Mill. 2
Picea abies (L.) Karst. 8
Abies alba Mill. 1
Pinus sylvestris L. 1

120
137

Picea abies (L.) Karst. 8
Pinus peuce Griseb. 2

140

22,0
17,0

48,3
65,4

ІV

ЮИ

18°

1950

Picea abies (L.) Karst.

110

22,0

50,0

ІV

Ю

5°

1850

25,0
24,5
29,0
28,0
28,0
28,0
27,0
32,0
31,0
30,0
28,0
26,0
26,0

45,0
40,5
48,9
37,8
42,0
39,4
38,9
40,7
41,1
54,7
44,9
45,6
38,0

ІІ
ІІІ
І
ІІ

И

35°

1050

С

5°

1285

ІІ

З

38°

1150

І

СИ

36°

1800

ІІ

СЗ

35°

1255

Abies alba Mill. 9
Picea abies (L.) Karst. 1
Picea abies (L.) Karst. 8
Abies alba Mill. 2
Abies alba Mill. 5
Picea abies (L.) Karst. 3
Pinus peuce Griseb. 2
Abies alba Mill. 5
Picea abies (L.) Karst. 3
Pinus peuce Griseb. 2
Abies alba Mill. 7
Fagus sylvatica L. 2
Pinus sylvestris L. 1

таблици за цели насаждения – Кръстанов, Райков,
2004). Типът гора е определен по типологичната
класификация на Пенев и др. (1969) В процеса на
разработване на темата са използвани и специфичните горско-таксационни методи за събиране, анализ и обработка на опитния материал.
Резултати и обсъждане
Съгласно класификационната схема на типо-
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110
110
125
130

вете горски месторастения у нас (Маринов и др.,
1978) Рила е включена в Тракийската горскорастителна област. Месторастенията са предимно
средно богати (С) и богати (D) и създават благоприятни условия за формирането на горски съобщества от подножието на планината докъм 2300
m н.в. (Кръстанов и др., 1983). В зависимост от
растежните и екологичните условия тези горски еко-
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системи показват добре изразена височинна
зоналност.
Най-широко разпространени са формациите
с едификатор смърча. Той расте върху дълбоките
и богати на хумус кафяви горски почви и понася
добре екстремните минимални температури, което му дава възможност за значително разпространение във височина (Радков, 1961). Смърчът има
най-широко участие по северните склонове на
планината. Среща се по притоците на р. Марица
(1400–2000 m н.в.), р. Бели Искър, р. Леви Искър
и р. Джерман. Той образува чисти и смесени асоциации с елата, бука, белия бор, мурата и клека. В
района на ДЛ Дупница (ОП1, ОП2) растат едни от
най-производителните и запазени смесени еловосмърчови екосистеми (в пояса 1500–1600 m) с доминираща роля на смърча (Аср.=130 г., ела –
Дср.=52,3 cm, смърч – Дср.=41,4 cm). Широко
разпространени са и дендроценозите на белия бор
(ОП3), докато бялата мура формира най-високо разположените горски екосистеми (ОП4, ОП12,
ОП17).
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Проучваните гори са със средна възраст около 120–140 г., а дървостоят достига среден диаметър на някои единични екземпляри от бяла мура до 66 cm (ОП17). Преходът към високопланинския храстов пояс (при изворите на р. Марица) преминава плавно в безкрайните съобщества на клека
(около 6000 ha).
На територията на ДЛ Костенец и придадената част към НП Рила в диапазона 1050–1300 m
н.в. елово-смърчовите насаждения (ОП14, ОП15)
са на стръмни склонове (35°), но с добра производителност и таксационни параметри (Аср.=115 г.,
ела – Дср.=45 cm, Нср.=25,0 m; смърч –
Дср.=40,5 cm, Нср.=24,5 m).
Структурата (стоежът) на дървостоите е пряко свързана с формирането на горската растителност и е важен елемент на природната (естествена)
гора. Тя дава представа за стадиите на градеж и
разпад, които протичат във вековната гора, както и
за количеството и вода на натрупваната биомаса.
В таблица 2 е показана сортиментната структура на естествените иглолистни гори по състав и
категории дървесина в Северна Рила.

Таблица 2 Сортиментна структура на естествени иглолистни гори в Северна Рила

Възраст

100–120
100–120
121–140
100–120
121–140
100–120
121–140
100–120
121–140
121–140
121–140
121–140

Dср.

Категории дървесина в %
едра
средна
дребна
общо стр.
Чисти елови насаждения
37,0
79,4
7,5
0,2
87,1
Чисти смърчови насаждения
44,2
80,6
2,6
0,1
83,3
38,8
78,2
5,7
0,1
84,0
Смесени елово-смърчови насаждения
42,8
82,6
2,5
–
85,1
53,6
84,0
1,6
–
85,6
Смесени елово-смърчово-белмурови насаждения
40,1
81,0
4,5
–
85,5
Смесени елово-буково-белборови насаждения
43,1
85,0
3,0
–
88,0
Смесени смърчово-елови насаждения
46,0
81,2
2,5
0,1
83,8
Смесени смърчово-елово-белборови насаждения
42,8
80,4
4,3
–
84,7
Смесени смърчово-белборови насаждения
50,5
81,9
1,1
–
83,0
Смесени смърчово-белборово-белмурови насаждения
45,5
81,6
3,3
0,1
85,0
Смесени смърчово-белмурови насаждения
44,7
75,0
5,9
0,1
84,4

От чистите елови дендроценози е обследвано
само едно насаждение, със средна възраст около
120 г., растящо на много стръмен югоизточен склон
(42°) при надморска височина около 1400 m. Към

Дърва
12,9
16,7
16,0
14,9
14,4
14,5
12,0
16,2
15,3
17,0
15,0
15,6

този момент е формирана едра строителна дървесина около 80% и средна – 7,5%. Общата строителна дървесина е в много голямо количество –
87,1%, а дървата са около 13%.
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Чистите смърчови екосистеми са от V до VІІ
клас на възраст и натрупват подобни количества
едра дървесина с 3–4% по-малко общо строителна дървесина (за сметка на средната дървесина).
В същия възрастов диапазон (120–140 г.) смесените елово-смърчови дървостои достигат среден диаметър 53,6 cm и едра строителна дървесина
84%, а смесените смърчово-белборови насаждения имат среден диаметър 50,5 cm и едра строителна дървесина 82%.
Смесените смърчово-белмурови насаждения
във високопланинския пояс формират най-малко едра строителна дървесина (75%) и около 6% средна,

въпреки по-малката си възраст и по-неблагоприятните растежни и климатични условия.
Около 80% е едрата строителна дървесина в
смесените смърчово-белборови насаждения.
Обобщената сортиментната структура на естествените иглолистни гори в Северна Рила по състав и категории дървесина (таблица 3) показва, че
чистите насаждения имат натрупване в V – VІ клас
на възраст около 80% едра строителна дървесина
и около 2% повече в смесените. В другия растежен диапазон (121–140 г.) това количество слабо
нараства и достига към 83%, а дървата запазват
близки стойности в рамките на 15%.

Таблица 3 Обобщена сортиментна структура на естествени иглолистни гори по състав на насажденията в Северна Рила

Възраст

Dср.
едра

100–120
121–140

40,6
38,4

80,0
78,2

100–120
121–140

45,1
44,7

81,5
82,4

Категории дървесина в %
средна
дребна
общо стр.
Чисти насаждения
5,0
0,2
85,2
5,7
0,1
84,0
Смесени насаждения
2,6
0,1
84,2
3,2
0,1
85,7

Заключение
Най-голямото богатство на Рила планина са
нейните елово-смърчови, смърчово-елово-борови и
белмурови гори.
– Лесорастителните и климатични условия са
способствали в Северна Рила да се формират горски екосистеми докъм 2300 m н.в., където клековите съобщества са компактни и с голям екологичен ефект.
– В обследвания диапазон 1050–1950 m н.в.
горскодървесната растителност разполага с найвисок фитогеографски и ресурсен потенциал, конкретизиран с натрупаната биомаса, здравен и жизнен статус.
– Делът на едрата строителна дървесина е
съществен (около 80%). Средната строителна дървесина е представена с около 3–5%, а дребната с
около 0,1–0,2%.
– В Централния Рилски резерват естествените иглолистни гори са най-слабо повлияни от каламитети и човека, и са еталон за опазване на биологичното разнообразие в Югоизточна Европа.
– Въпреки изключителните си природни
дадености, екосистемите на Рила планина са частично засегнати от хидротехническото строителство, изградените спортни съоръжения и инфраструктура. Пожарите в алпийската част на Мальовишкия
дял на планината унищожиха уникалната горска

Дърва
14,8
16,0
15,8
14,3

растителност и предизвикаха екологичен проблем
за региона.
Както вече бе отбелязано (Цаков, Христова,
2006), това обследване на естествените иглолистни дендроценози в Северна Рила има експертен характер и очертава повече тенденции на развитие,
отколкото даване на прецизна нормативна
достоверност.
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GROWING AND SORTIMENT STRUCTURE OF CONIFEROUS FORESTS IN
NORTH RILA
Hristo Tsakov, Rumen Petrin, Hristina Hristova
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ABSTRACT
Rila Mts is part of Rila-Rhodopes massive and it is the highest mountain the South-East Europe. On the base of
18 sample plots a short forestry characteristic was drown for part of the natural coniferous forests in North Rila. Main
dendrobiometric parametres and sortiment structure of these stands were established. They are in good vital status and
structure and form about 80% of the large construction timber, 3-5% of the middle sized and about 1% small.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНА ГРАФИЧНА И ТЕКСТОВА БАЗА ДАННИ
ЗА АРБОРЕТУМА В УОГС “Г.СТ.АВРАМОВ” – С. ЮНДОЛА
Емил Галев, Стефан Юруков, Петър Желев, Евгени Цавков
Лесотехнически университет – София
Основната цел на разработката е да се създаде дигитална графична и текстова база данни за арборетума в
УОГС “Юндола”. В процеса на изследването е събрана цялата информация за него, от създаването на първите
колекции (1990 г.) до днес. Дадена е характеристика на видовото разнообразие в УОГС “Юндола”, на базата на
последното устройство на стопанството. Направените на тази основа изводи подчертават значението на арборетума за обучението на студентите и научните изследвания в района.
Систематизирани са всички архивни материали и документи за обекта. Направено е описание, картиране и
паспортизация на дендрологичните колекции, като е посочен видовият състав на всяка от тях към 2005 г.
Съставен е фотоархив, документиращ състоянието им в момента.
Дадено е предложение за бъдещо увеличаване на дендрологичното разнообразие в района на Юндола като
основа за повишаване естетическите качества на дървостоите и архитектурно-пространствената среда в центъра
на с. Юндола.
Така комплектованата база от данни е отворена система и позволява да се попълва в бъдеще при настъпване на промени в нея.
Ключови думи: база данни, арборетум, видово разнообразие, фотоархив, картиране,
Key words: database, arboretum, species diversity, photo annals, mapping

Цел и задачи, обект и предмет, обхват и граници,
подходи и методи на изследване
Главната цел на настоящата разработка е създаването на дигитална графична и текстова база
данни за арборетума в УОГС “Юндола”. Данните
ще могат в бъдеще да се използват в учебните занятия на студентите и в работата на специализантите (Галев, Е. 2001).
Постигането на тази цел е осъществено посредством решаването на следните основни задачи:
- проучване на въпроса за видовото разнообразие в УОГС “Юндола” въз основа на таксационните данни от последната ревизия на стопанството;
- събиране, изучаване и систематизиране на
наличната текстова и графична информация натрупана през времето от създаването на арборетума до настоящия момент;
- анализ на отделните дендрологични колекции (уточняване на границите посредством измервания с GPS, подробно картиране на площите, опис
на дървесните и храстови видове, създаване на
фотоархив);
- предложение за обявяване и на други горски
подотдели за дендрариумни площи;
Обект на изследване са дендрологичните колекции в териториалния обхват на Учебно-опитно
горско стопанство (УОГС) “Г.Ст.Аврамов” – с.
Юндола и тази в района на горната граница на гората в околностите на яз. Белмекен. Предмет на
изследване са местоположението, границите и основните лесовъдските признаци на конкретните
насаждения, както и на тези, които нямат статут

на дендрариумни площи, но съдържат не характерни за района видове.
В обхвата на настоящия труд попадат предимно количествените аспекти свързани с видовото разнообразие на горските насаждения от гледна точка
на тяхното значение за формиране външния облик
на горския пейзаж и особено периферните части
на поляните. В своите граници обаче, изследването
включва само основните физически параметри на
площите.
Основният подход използван в настоящото изследване е системният подход и по-точно този негов аспект, който разглежда ландшафта като множество от топологични единици.
Комплексният характер на проблемите в изследването наложи конкретният анализ и синтез да
бъдат постигнати чрез съчетаното използване на
математико-статистически и рекогносцировъчни
методи. Методът на компонентния и пофакторен
анализ е приложен при диференцирания анализ на
ландшафтните компоненти. Методът на графоаналитичния анализ е приложен за обобщаване на резултатите получени при работата с изходните данни и при тяхното коригиране съобразно новополучените данни от теренните измервания.
Сегашно състояние на въпроса за видовото разнообразие в УОГС Юндола
Анализ на най-важните фактори обуславящи видовото разнообразие на дървостоите в териториалния обхват на УОГС Юндола
В съответствие с формулираните цели на про-
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учването като най-важни характеристики за анализ
и оценка на дендрологичното богатство на планинските горски ландшафти в района на Юндола са
определени таксационните характеристики на горскодървесната растителност.
Разполагайки с показателите на горската таксация от последното устройство на стопанството,
настоящата разработка извършва анализ на тези
лесовъдски признаци на насажденията, които характеризират по един или друг начин видовото разнообразие от гледна точка на значението му за фор-
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мирането на външния облик на горския пейзаж
(Галев, Е. 2003).
1.1. Видово разнообразие на дървостоите
Видовото разнообразие на дървостоите е от
съществено значение за външния облик на горските насаждения и за тяхната рекреационна атрактивност. Анализирано е в три основни аспекта. Първият
от тях е наречен “обща характеристика” (Карта 1)
и се базира на принципната схема показана в
табл.1.

Таблица 1. Обща характеристика на видовото разнообразие на дървостоите.

4750 ха залесена площ
1710 ха
Чисти дървостои
иглолистни

широколистни

иглолистни

1696 ха

14 ха

2040 ха

3040 ха
Смесени дървостои
иглолистношироколистни
960 ха

широколистноиглолистни
40 ха

Карта 1
В този анализ е залегнала най-общата характеристика на видовия състав, при която дървостоите се делят от една страна на чисти и смесени, а
от друга - на иглолистни, широколистни, иглолистно-широколистни и широколистно-иглолистни.
За чисти дървостои са възприети тези, които
имат стойност “9” или “10” за участие на преобладаващия вид в общия запас. На тях се падат 36%
от залесената площ на стопанството (1710 ха).
Останалите 64% (3040 ха) принадлежат на
смесените. По-нататък чистите дървостои са разделени на иглолистни и широколистни в зависимост
от принадлежността на преобладаващия вид към
иглолистните или към широколистните дървета.
Както се вижда от таблицата за площоразпределението към този анализ, само 1% (14 ха) от общата площ на всички чисти дървостои се пада на
широколистните, а 99% (1696 ха) - на иглолистните.

Смесените дървостои от своя страна са разделени на три категории - иглолистни, иглолистношироколистни и широколистно-иглолистни.
Смесени иглолистни са тези, в чийто състав участие в общия запас имат само иглолистни дървесни
видове. Те преобладават на територията на стопанството и обхващат 43% (2040 ха) от залесената
площ и 67% от площта на всички смесени дървостои. Смесени иглолистно-широколистни са тези,
чийто преобладаващ вид принадлежи към иглолистните дървета, но освен това в състава им присъства поне един широколистен вид имащ участие в
запаса. Тази категория заема 20% (960 ха) от залесената площ на стопанството и 31% от площта
на всички смесени дървостои. Смесени широколистно-иглолистни са тези, чийто преобладаващ
дървесен вид принадлежи към широколистните дървета и освен това в състава им присъства поне един
иглолистен вид имащ участие в запаса. Те заемат
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около 1% (40 ха) от залесената площ на стопанството и 2% от площта на всички смесени дървостои.
Вторият основен аспект в анализа на видовото разнообразие е наречен “количествен израз”
(Карта 2), защото го разглежда в количествено
отношение. Дървостоите са категоризирани по
начинът, показан в табл. 2. Тези от тях, които са

съставени от един единствен дървесен вид (имащ
стойнот “10” за участие в общия запас) заемат 23%
(1092 ха) от залесената площ. Насажденията съставени от два дървесни вида заемат най-значителен дял от залесената площ на стопанството - 35%
(1677 ха).

Табл. 2. Количествен израз на видовото разнообразие на дървостоите.

дървостои
съставени от един
дървесен вид
1092 ха

дървостои съставени от
2
дървесни вида
1677 ха

дървостои съставени от 3 или повече дървесни
видове
с преобладаване
без преобладаване
1224 ха
758 ха

Карта 2
Дървостоите съставени от три или повече дървесни видове са разделени на две подгрупи в зависимост от съотношението между дървесните
видове: дървостои с преобладаване, и дървостои
без преобладаване на определен дървесен вид. Към
първата подгрупа спадат насажденията със стойности “6”, “7” или “8” за участие на преобладаващия вид, а към втората - тези със стойности пониски от “6”.
Насажденията съставени от три или повече видове с преобладаване на един от тях заемат 26%
(1224 ха), а тези без преобладаване - 16% (758
ха).
Третият основен аспект в анализа на видовото разнообразие групира дървостоите в четири категории в зависимост от броя на единично срещащите се дървесни видове в горските насаждения
(Карта 3). Това е постигнато като за всеки залесен
подотдел е изчислен броят на дървесните видове
притежаващи стойност “0” за участие и едновременно с това - стойност “основно насаждение” за
показателят “форма”.
По площ преобладават насажденията без единично срещащи се видове (63% или 1654 ха), на
второ място са тези с един единично срещащ се

вид (30% или 776 ха), на трето - насажденията с
два единично срещащи се видове (6% или 147 ха)
и на последно място - с три или повече единично
срещащи се видове (само 1% или 16 ха).
На Карта 4 е показано съвместното или отделното присъствие на надлесни дървета и единично срещащи се видове в горските насаждения.
1.2. Преобладаващ дървесен вид в насажденията
Преобладаващият дървесен вид на насажденията също е от значение за функционалните и естетическите качества на горските ландшафти и особено в тематиката на настоящото изследване.
Като преобладаващ дървесен вид в насаждението е идентифициран вида, притежаващ максимална стойност за процентно участие в общия запас (Карта 5). В насажденията съставени от два
вида при съотношение 5:5, като преобладаващ е
възприет този, който е изписан на първо място в
таксационното описание. От общо тринадесетте
преобладаващи дървесни вида установени върху
територията на стопанството, само три имат поголямо количествено участие в състава на горските масиви - белият бор (Pinus silvestris, L.), обикно-
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Карта 3
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Карта 4

Карта 5
вената елата (Abies alba, Mill) и обикновеният смърч
(Picea excelsa, A. Dietr). Обикновеният бук (Fagus
silvatica L.) участва много скромно, а останалите
видове - почти неосезаемо.
Най-голям дял от залесената площ на стопанството (43% или 2039,6 ха) имат насажденията с
преобладаващ вид бял бор (Pinus silvestris, L.). Около
една трета (31%) се пада на насажденията с преобладаващ вид обикновена ела (Abies alba, Mill), а
точно една четвърт (25%) обхващат насажденията
с преобладаващ вид обикновен смърч (Picea excelsa,
A. Dietr). На обикновеният бук (Fagus silvatica, L.)
като преобладаващ вид се пада само 1%, а останалите видове имат съвсем незначителен дял.
Изводи
1. По отношение на видовото разнообразие
при дървесната растителност, в УОГС “Юндола”
може съвсем категорично да се каже, че то се осъществява почти само от иглолистни видове, и то
предимно три: обикновен смърч (Picea excelsa, A.
Dietr), бяла ела (Abies alba, Mill) и бял бор (Pinus

silvestris, L.), които в повечето случаи създават основния облик на горските пространства, както и на
“стените” на откритите пространства. Този факт
се дължи преди всичко на голямата надморска
височина, при която почти отсъстват широколистните дървесни видове. Храсти няма, с изключение
на някои неналагащи се, естествено свързани с иглолистните гори, като обикновена смрика (Juniperus
communis, L.) и др.
2. Обликът на горските ландшафти в изследвания район и особено във визуалния обхват на самото село Юндола се дава от чистите и смесените
иглолистни насаждения.
3. Определено може да се твърди, че североизточният район на стопанството се отличава с относително най-високи показатели за видово разнообразие на дървостоите.
4. В участъците с по-висока концентрация на
открити пространства, за съжаление се наблюдава по-слабо разнообразие във видовия състав на
дървостоите.
5. Установени са общо тринадесет преобла-
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даващи дървесни вида.
6. Най-близките околности на селото, както и
почти цялата южна половина от територията на стопанството са покрити с бялборови гори.
2. Архивни материали и документи за арборетума в Юндола
Отделните дендрологични колекции, включени в състава на арборетума, са възниквали по различно време и този архивен материал дава точни
сведения за времето на създаването им и динамиката на промените в тях през годините. В този раздел от изследването са подредени в низходящ хронологичен ред някои от по-важните материали и документи свързани със създаването и досегашното
съществуване на арборетума в УОГС “Юндола”.
Събирането на едно място и подреждането на всички тези архивни материали ще улесни тяхното бъдещо ползване. Освен това, сканирането им ще осигури тяхното запазване от физическо похабяване,
което би било неизбежно, ако те останат да съществуват само и единствено на хартиен носител.
3. Описание, картиране и паспортизация на дендрологичните колекции
До настоящият момент в УОГС “Юндола” са
обособени 4 дендрологични колекции:
Дендрологична колекция “Пинетум” – отдел
62, подотдел “г”.
Дендрологична колекция “Секвоя” – отдел 119,
подотдел “н”.
Дендрологична колекция “Езерата” – отдел

125, подотдел “г”
Дендрологична колекция “Арборетум” – отдел
133, подотдел “а”
Една отделна дендрологична колекция:
Дендрологична колекция “Белмекен” е създадена извън пределите на стопанството с научна цел
по инициатива на преподаватели от катедра
“Дендрология” (Юруков С. 1988).
Основното предназначение на всички тези
обекти е да служат като база за провеждането на
практически занятия по дендрология със студентите от ЛТУ (Галев, Е. 2002), както и за провеждането на дългосрочен експеримент за адаптация на
различни дървесни видове към екологичните условия на района и съществуващите условия на месторастене (Yurukov, S., P. Zelev. 2001); (Zhelev,
P., E. Tsavkov, St. Yurukov. 2003).
Приложената ситуационна схема (Карта 6) показва местоположението на всяка една от дендрологичните колекции, както и на тези горски
подотдели, в чийто състав има чуждоземни или нехарактерни за района на Юндола дървесни видове,
с оглед тяхното бъдещо приобщаване към обектите на дендрологичното разнообразие в изследвания район. В следващият раздел на разработката
те са разгледани като потенциални бъдещи дендрологични колекции.
Направено е описание, картиране и паспортизация на дендрологичните колекции, като е посочен видовият състав на всяка от тях към 2005 г.

Карта 6
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4. Предложения за бъдещо увеличаване на дендрологичното разнообразие в района на Юндола
Второстепенната цел на труда е предложение
за бъдещото развитие на проблематиката свързана с видовото разнообразие на дървесно-храстовата растителност в района на Юндола.
Безспорно е, че трябва да се подхожда с много голямо внимание и отговорност към съществуващата природна среда, обаче едно умерено навлизане с нови дървесни видове в Юндола, не само
че няма да навреди никому, ами ще подобри общият облик на целия район. Например засаждането на ландшафтни дървесни групи на подходящи
места по периферията на горските масиви в околностите на Юндола, ще оформи живописни пейзажни мотиви и ще създаде атрактивни зрителни възприятия за туристите и въобще всички преминаващи през района. Същото се отнася в още по-голяма степен и за маршрута към ПЗ “Пашови скали”
(Галев, E. 2002). Дендрологичното разнообразие несъмнено ще обогати естетичните качества на средата и ще внесе необходимият колорит в иначе прекрасно балансираните планински горски ландшафти,
като при това ще увеличи художественото им въздействие върху хората. Разнообразието в растителността ще допринесе и за естетизирането на
архитектурно-пространствената среда в центъра на
самото село Юндола, където вече започват да се
чувстват лошите последици от безсистемното застрояване (например около кръстовището), а също
така и в районите с вилно застрояване. На някои
места вече са се появили неестетични гледки породени от неподходящо избрани строителни материали при изграждането на нови сгради или от изградени временни постройки с лош външен вид.
Като най-реалистични и уместни начини за
увеличаване на дендрологичното разнообразие в района на Юндола, а също така и за архитектурнохудожественото оформяне на пространството в
Юндола авторският колектив предлага три основни
идеи:
Определено може да се каже, че съществуват много добри потенциални възможности за обогатяване на дендрологичния състав в самите колекции. Това важи най-много за колекцията “Арборетум”, където в досегашните години са били полагани най-много грижи за отглеждането и поддържането на растенията. За другите дендрологични
колекции обаче, и особено за “Пинетум” и “Секвоя”
се налага първо да бъдат извършени сечи за осигуряване на необходимият растежен простор на изкуствено внесените растения. В настоящия момент
те са толкова силно угнетени от белият бор, обикновената ела и обикновеният смърч, че дори не може правилно да се прецени дали загиват поради
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несъвместимост на техните екологически изисквания с местните природно-климатични условия, или
просто от конкуренцията с местните видове. Едно
редовно прочистване на пространството около дендрариумните екземпляри ще способства както за
тяхното по-добро развитие, така и за по-точното им
картиране, а и за по-успешни научни наблюдения
и разработки.
Втората идея за увеличаване на дендрологичното разнообразие в района на Юндола е да се обособят нови дендрологични колекции в някои други
горски подотдели, където в предишни години са засаждани чуждоземни или нехарактерни за района
видове. Ако се окаже, че засаждането на нови видове е нежелателно от гледна точка на извършваните там научни експерименти, то съвсем спокойно би могло да се направят украсни залесявания в
периферните части на съседните подотдели. От тези нови засаждания, които първоначално ще бъдат
с чисто експериментална цел, могат в бъдеще да
възникнат нови дендрологични колекции (в случай
на успешно прихващане и развитие на фиданките),
без това да пречи на провеждането на останалите
научни изследвания. От друга страна тези украсни
залесявания ще създадат приятни за наблюдаване
пейзажни картини, които ще увеличат колоритното
и обемно-пространственото въздействие на местните ландшафти.
Като най-подходящи за осъществяването на
тази идея, авторският колектив избра следните горски подотдели: 36 л – брз 10, ед. см; 105 м –
здгл 10; 106 в1 – брз 8, бб 2, ед. бк, см; 110 д –
срсм 7,см 2, бб 1; 113 з – брз 6, бб 3, см 1, ед.
бм; 116 ж – срсм 10; 125 м – брз 7, бб 3, ед. см;
127 ж – лст 8, бб 2; 190 а – брз 9, бб 1, ед. см;
193 в – лст 10, ед. бб.
Мотивите за този избор са следните:
- всички от тези горски насаждения вече имат
в състава си видове различни от бял бор, обикновена ела и обикновен смърч, което е все пак някаква
основа за по-нататъшно увеличаване на видовото
разнообразие;
- всички се намират в непосредствена близост
до транспортни или пешеходни комуникации, което означава, че ще бъдат лесно достъпни за хората,
които извършват експериментална или стопанска
дейност в гората и видими за тези, които упражняват пешеходен туризъм и се любуват на красиви
пейзажни гледки;
- почти всички от тези насаждения са така
ситуирани, че играят ролята на периферия на открити пространства, като повечето от тях са разположени точно по окрайнините на гората в м.
Юндолски ливади. При това положение видовото разнообразие безспорно ще способства за разнооб-
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разяване и на горските ландшафти въобще, а в района на Юндола такова разнообразяване ще бъде
само от полза за туристическия и курортен имидж
на селището.
На трето място като идея за продължаване на
опитите за интродуциране на още дървесни и храстови видове в Юндола може да се възприеме озеленяването в дворовете на студентския комплекс и
администрацията на горското стопанство. И на двете места вече е започнало не лошо парково оформяване на площите, което обаче има самодеен и
кампаниен характер. Съществуват съвсем реални
възможности тези парцели да се превърнат в дендрариумни площи, а освен това и в едни много добре
оформени паркови пространства. Необходима е своевременна професионална намеса и по-скорошно
изготвяне на паркоустройствени проекти, които да

осмислят в композиционно отношение местата за
засаждане на дървесно-храстовата растителност.
5. Фотоархив
Направени са множество единични и панорамни снимки за акцентиране върху най-атрактивните
горски ландшафти. На тях ясно проличава характерът на отделните местности и динамиката на ландшафтните компоненти свързани с видовото разнообразие на горската растителност, както и ефектите създавани от него в зоните с най-висока
видимост.
Върху приложените чертежи на отделните дендрологични колекции съвсем точно са обозначени
местата, от които са направени снимките, както и
посоката в която е снимано.

Дендрологична колекция “Езерата” – отдел 125, подотдел “г”

Дендрологична колекция “Пинетум” – отдел 62, подотдел “г”.

Създаване на дигитална графична и текстова база данни за ...

Дендрологична колекция “Белмекен”

Дендрологична колекция “Арборетум” – отдел 133, подотдел “а”

Дендрологична колекция “Пинетум” – отдел 62, подотдел “г”.
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DATABASE CREATION FOR THE STUDY ARBORETUM IN THE
EXPERIMENTAL FOREST DEPARTMENT “YOUNDOLA” AND
APPLICATION TO STUDENT CLASSES
Emil Galev, Stefan Yurukov, Petar Zhelev, Evgeni Tsavkov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Creating a digital database for the study arboretum in the Experimental Forest Department “Youndola” is the focus
of discussion at the paper. The secondary of importance study goal at making a suggestion of future development of
the species diversity problems in the region. The article illustrating a concrete instance of applying created database in
the practice. Increasing the dendrological variety is the most important part of the future Landscape Architecture design
projects at Yundola region. Using the newly-created database, it is possible to the designers to choose a methodology
allowing the assessment of the recreational potential of the landscapes, and to identify priority areas for conservation
or for tourist activities and recreation in the mountain forests in general and to delineating sites for establishing future
tourist activities in the Yundola region in particular.
This paper discusses also the GIS features and basic criteria that it should meet data types in order to make the
best use of practice and at the education (Emil Galev 2002).
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ОПРОСТЕН СПОСОБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА
ПЪЛНОДЪРВЕСНОСТ НА РАСТЯЩИ ЗРЕЛИ БЯЛБОРОВИ ДЪРВЕТА
Евгени Димитров - Лесотехнически университет - София
Ивайло Марков, Румен Петрин - Институт за гората, БАН – София
Излага се опростен способ за определяне на коефициента на пълнодървесност на растящи зрели бялборови
стъбла. За определяне на коефициента на пълнодървесност са достатъчни гръдния диаметър х1 (d1.3) и височината х2 (Н) на стъблата и то при най-различно съчетание на тези два таксационни показатели.
Ключови думи: номограма, бял бор, коефициент на пълнодървестност
Key words: nomogram, Pinus silvestris, coefficient of stem taper

Увод
Проучвания за определяне коефициента на
пълнодървесност са проведени в различно време и
от различни автори. На резултатите от тези проучвания ние няма да се спираме, а ще преминем направо към изложение на нашето виждане по този
въпрос.
Известно е, че точното определяне на коефициента на пълнодървесност е възможно, когато се
знае диаметъра на средата на стъблата (d1/2) и диаметъра на гръдна височина (d1.3) , като се използва израза:
(1)
q2 = d1/2 : d13
Както знаем в този израз гръдния диаметър
(d1.3) на растящи дървета може да се измери без
затруднения. Проблемът е свързан с диаметъра
на средата на растящи дървета, точното получаване на който е възможен чрез прякото му измерване след тяхното отсичане. От това се разбира, че
прякото определяне на този диаметър ( d1/2) на растящи дървета е невъзможно, както е невъзможно
и масовото изсичане на всички дървета за да се
определи пряко диаметъра на средата на стъблото.
Следователно, за определянето на диаметъра на
средата на растящи стъбла, а от там и коефициента на пълнодървесност, е неизбежно да се избере
косвения подход, който се опира на регресионния
анализ и номографчните способи.
Целта на настоящата разработка е да се покаже косвено, но сравнително точно и просто определяне на коефициента на пълнодървесност, на основата на регресионния анализ и номографическите способи, като се използва гръдния диаметър
(d1.3) и височината (Н). на растящи стъбла.
Материали и метод
Трудностите по определяне на диаметъра на
средата (d1/2) на стъблата, а от там и на коефициента на пълнодървесност могат да бъдат преодолени чрез следното многофункционално регресионно уравнение:
(2) q2 . x1 = 0.9718 + 0.6055x1 + 0.033687x2
където: q2 e коефициент на пълнодървесноста;
x1 е диаметър на гръдна височина, cm;

x2 е височина на дърветата, m.
Уравнение (2) отговаря на горепосоченото
изискване т.е. неговата дясна част позволява да се
определи диаметъра на средата на стъблата, който като бъде разделен на гръдния диаметър (d1.3),
може да се получи коефициента на пълнодървесност.
Статистическите показатели на уравнение (2),
съгласно степенуването в математическата статистика (Стефанов, Тотев, 1960), се характеризират
като твърде подходящи. Коефициента на множествената корелация (Ry = 0.992) е много голям, а
стандартната грешка на оценката (Sy = 0.7758) е
малка. Моделът е адекватен, а регресионните коефициенти са значими. За получаване на параметрите на уравнение (2) е използвана информация,
която в зависимост от броя на променливите възлиза на 1458 числа. Същата произхожда от 486
броя зрели бялборови стъбла събрани от 83 пробни площи, заложени в зрели и презрели бялборови
насаждения, намиращи се на територията на 40
държавни лесничейства на Родопите, Рила и Пирин.
Насажденията в които са заложени пробните площи са на възраст 85 – 100 години, бонитет - I до V
и пълнота - 0.7 до 1.0. На всяко пробно стъбло
след отсичането се установяваше възрастта А,
гръдния диаметър (d1.3), височината (Н), кръговата
площ на гръдна височина (G1,3), диаметъра на средата на стъблото (d1/2) и диаметрите в средата на в
двуметровите секции. Тези данни послужиха за определяне на всяко стъбло по израза q2 = d1/2 : d13
на главния коефициент на пълнодървесност, обемът по секционния способ и видовото число по израза F13 = V/(G13H). Въз основа на така получената информация бяха изчислени чрез компютърна
програма параметрите на уравнение (2).
За решаване на поставената задача се
използваха, както при средновъзрастните и дозряващи бялборови, смърчови и елови дендроценози
(Димитров, 1990) средствата на регресионния анализ и номографичните методи.
Резултати и обсъждания
За реализиране на поставената цел на намог-

284

Евгени Димитров, Ивайло Марков, Румен Петрин

рафиране ще използваме уравнение (2), което съгласно степенуването в математическата статистика (Стефанов, Тотев, 1960) се характеризира с много голям корелационен коефициент (R=0.992) и
малка стандартна грешка на оценката.
За целта на уравнение (2) даваме вида:
(3)
xi (q2 – 0.6055) – 0.3369x2 – 0.9718 = 0
Полагаме:
f1(xi) = x1
f3(q2) = (q2 – 0.6055)
f2(x2) = - 0.03369x2
ϕ (q2) = – 0.9718
След което уравнение (3) приема вида:
(4)
f1(x1) . f3(q2) + f2(x2) + ц(q2) = 0
За последното уравнение (4) може да се построи намограма с изравнени точки с три праволинейни скали за х1, х2 и q2 (Ховански, 1964).
Уравненията на скалите съобразно Ховански
(1964) ще имат вида:

Скала (q2)
За параметрите m, n, d, a и b установяваме
следните модули: m = 4; n = 240; d = 200 mm; a
= 0 и b = -1.3476.
Променливите x1, x2 и q2 вземаме в следните
граници:
4 x1 70
5 x2 40
0.620 q2 0.900
Тогава уравненията на скалите приемат следния конкретен вид:
Скала (х1)

Скала (х1)
Скала (х2)
Скала (х2)

Фиг. 1. Номограма за определяне на коефициента на пълнодървесност на растящи зрели белборови
стъбла

Опростен способ за определяне коефициента на ...

200
⎧
x
=
3
⎪
60q2 − 35.33
⎪
⎨
Скала (q2) ⎪
557.23
y3 =
⎪⎩
60q2 − 35.33
Въз основа на така установените уравнения
изчисляваме и построяваме скалите на параметрите x1, x2 и q2. Построената намограма е дадена
на фиг. 1. Работата с намограмата е проста и
удобна. По дадени x 1 (диаметър на гръдна
височина) и x2 (височината на дърветата) съединяваме точките от скалите (х1) и (х2), отговарящи на
дадените стойности на х1 и х2 с права линия. Тази
права линия пресича скалата (q2) в точка, която от-
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говаря на търсената стойност на q2.
На номограмата е даден един пример:
x1(d1.3)=60.0 cm и x2(H)=36m и от номограмата отчитаме q2=0.642.
Номограмата дава точност, която отговаря на
изискванията на практиката.
Номограмата позволява да се проследи изменението на коефициента на пълнодървесността при
различно съчетание на дебелините и височините на
дърветата, както следва:
а) Когато нараства както височината (Н), така
и гръдния диаметър (d1.3) (табл. 1).
б) Когато нараства гръдния диаметър (d1.3),
а височината (Н) се задържа на едно ниво (табл. 1).
в) Когато нараства височината (Н), а гръдния
диаметър (d1.3) се задържа на едно ниво (табл. 1).

Таблица 1 Изменение на коефициента на пълнодървесност при различно съчетание на височината и
дебелината на дърветата

Н
10
10
10
10
10

d1.3
8
10
12
14
16

q2
0.768
0.736
0.714
0.698
0.687

Н
20
20
20
20
20

d1.3
18
20
22
24
26

q2
0.697
0.688
0.680
0.674
0.668

Н
10
12
14
16
18

d1.3
10
10
10
14
14

q2
0.735
0.743
0.750
0.714
0.718

12
12
12
12
12

10
12
14
16
18

0.742
0.720
0.704
0.691
0.682

22
22
22
22
22

20
22
24
26
28

0.691
0.683
0.677
0.671
0.666

18
20
22
24
26

18
18
18
22
22

0.693
0.697
0.701
0.686
0.690

14
14
14
14
14

16
18
20
22
24

0.696
0.686
0.675
0.671
0.665

24
24
24
24
24

24
26
28
30
32

0.680
0.674
0.669
0.665
0.661

20
22
24
26
28

36
36
36
30
30

0.668
0.671
0.674
0.667
0.619

16
16
16
16
16

16
18
20
22
24

0.700
0.689
0.681
0.674
0.668

26
26
26
26
26

30
32
34
36
38

0.667
0.663
0.660
0.657
0.654

24
26
28
30
32

34
34
34
38
38

0.658
0.660
0.662
0.658
0.659

18
18
18
18
18

16
18
20
22
24

0.704
0.693
0.684
0.677
0.671

28
28
28
28
28

30
32
34
36
38

0.669
0.665
0.662
0.659
0.656

24
27
29
31
32

38
38
38
38
38

0.652
0.655
0.657
0.658
0.659
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Заключение
В заключение трябва да се отбележи, че построената номограма може да се използва в най-разнообразни насаждения за определяне на коефициента на пълнодървесност при най-различно състояние на гръдния диаметър (d1.3) и височината (Н).
Полученият коефициент на пълнодървесност
позволява, макар и с известно приближение да се
характеризира цилиндричността на стъблата. За основа на разработване на намографическия способ
за определяне на коефициента на пълнодървесност,
послужи многофакторното регресионно уравнение
(2), което се характеризира с много голям множествено-корелационен коефициент и малка стандартна грешка на оценката т.е., уравнението се характеризира с много висока предсказваща възможност и устойчивост.

Уравнение (2) има за изходна основа класическата формула q2 = d1/2 : d13 основаваща се на
основополагащите фактори за определяне на коефициента на пълнодървесност (макар и косвено),
а именно диаметъра на средата на стъблото (d1/2)
и гръдния диаметър (d1.3).
Литература
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SIMPLE METHOD FOR ASSESSING THE COEFFICIENT OF STEM TAPER
OF GROWING PINUS SILVESTRIS TREES
Evgeni Dimitrov – University of forestry – Sofia, Bulgaria,
Ivajlo Markov, Rumen Petrin– Forest Reserch Institute, BAS – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The nomogram in the study was established on the basis of 1458 measurements of 486 natural Pinus silvestris
stems in 83 sample plots. Using OLS regression the equation q2 . x1 = 0.9718 + 0.6055x1 + 0.033687x2 was
obtained where q2 denotes the taper factor, x1 denotes the diameter and x2 the tree height. The R2 of the model is very
high (0.992). By re-arranging it the above equation obtained the form f1(x1) . f3(q2) + f2(x2) + ϕ (q2) = 0 on the base
of which the nomogram was established.
The nomogram can be used for assessing the coefficient of stem taper of mature Pinus silvestris trees by measuring their DBG and height. The nomogram is accurate enough for the forestry practice.
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НОМОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМА НА РАСТЯЩИ
СМЪРЧОВИ СТЪБЛА
Евгени Димитров, Тома Тончев
Лесотехнически университет - София
В разработката се излага опростен метод за определяне на обема на растящи зрели смърчови стъбла. За
определяне на обема са достатъчни диаметъра на гръдна височина (d) и височината (Н). Методът може да замести както “стеснена” (5-разредна), така и “разширена” (12-разредна) разредно-обемна таблица.
Ключови думи: корелационен коефициент, скала, моделиране
Key words: correlation coefficient, scala, modeling

Увод
През последните години в периодичната литература беше отделено известно внимание на въпросът за промяната на бонитетния клас с промяна
на възрастта. В отделни случаи се наблюдава “намаляване”, а в други “увеличаване” на бонитета.
Този факт е бил посочен в предишни разработки,
като тези на Ребел (1926), Третяков (1930),
Нейхейзер (1955), Никитин (1960), Давидов (1964),
Духовников (1966, 1987) и др. Това е наложило
необходимостта да се преразгледа бонитетната
класификация на насажденията и да се търсят пътища за усъвършенстване на общобонитетната
скала.
При таксирането на растящи дървета с разредно-обемни таблици, които са съставени на разредния принцип се получават известни различия с
действителните обеми. За подобни различия получени от анализа на 200 пробни площи съобщават
Мойсенко и Багинский (1973). Тези различия, найчесто се дължат на три причини:
- средния коефициент на пълнодървесност q2
на таксираните дървета или насаждения, който може да се отклонява значително от коефициента на
пълнодървесност, използван при съставянето на
таблиците;
- отклонения на действителните видови числа
от величината на средните видови числа, заложени
в таблиците;
- несъответствия, произтичащи от различното
съотношение табличните и действителните височини и дебелини, т.е. несъвпадение на действителните криви на височините със средната разредна
крива, каквато е тази на 22 височинен разред (табл.
2). В табл. (2) са дадени и действителните криви на
височините за две насаждения.
От казаното дотук възниква въпроса как може да се намалят тези отклонения, ако не могат
цялостно да се избегнат.
Мойсенко и Багинский (1973) считат, че тези
грешки могат да се избегнат като се построят нови

много-разредни обемни таблици. Този подход може да доведе до намаляване на различията и да се
доближи до действителността, но не би могъл да
предизвика цялостно отстраняване на различията.
Тук ще изложим едно друго решение на този
въпрос. То се основаван на същите теренни измервания за дебелините и височините, които са необходими за средната разредна система, но ще бъде по-прост за практическа реализация и ще бъдат
получени по-надеждни резултати. То се основава
на номорафичните методи за определяне на обема на растящи стъбла.
Целта на настоящата разработка е да бъде
изложен един опростен номографичен метод за определяне на обем на растящи зрели смърчови
стъбла, произхождащи от различни условия на
месторастене, посредством диаметър и височина.
Другата цел е да се покаже, че ако при сегашните
разредно-обемни таблици не могат да се вземат
предвид индивидуалните криви на височините, за
да се определи точния обем, но това е напълно въззможно с номографичния метод.
Материали и методи
За решаване на така поставената цел изхождаме от познатата формула:
(1)

V=

π
40000

d 2 HF1.3

където:
d е диаметърът на гръдна височина, Н е височината и F1.3 е гръднодиаметровото видово число.
За определянето на видовото число ще използваме регресионното уравнение:
(2) F1.3 = 0.09042 + 0.63426q2 – 0.00152d
където: q2 e коефициентът на пълнодървесност.
Коефициента на множествена корелация Ry =
0.943 за уравнение (2) от гледна точка на математическата статистика (Стефанов и Тотев, 1960) е
много голям, а стандартната грешка на оценката
Sy = 0.0170 е малка. Моделът е адекватен, а рег-
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ресионните коефициенти са значими.
В (2) коефициента на пълнодървесност се определя от известната формула:
(3)
q2=d1/2/d
където d1/2 е диаметърът на средата на стъблото. За диаметърът на средата на стъблото е получена формула:
(4) d1/2=1.7898 + 0.61764 d
Уравнение (4) също се характеризира с много голвм единичен корелационен коефициент R =
0.985 и малка стандартна грешка Sy = 1.100.
Регресионният коефициент е значим, а моделът е
адекватен. За получаване на коефициентите на
уравнение (2) беше използвана информация, която съобразно броя на променливите възлизаше на
2067, а за уравнение (4) на 1378 числа, които произхождат от 689 броя зрели смърчови стъбла.
Пробните стъбла са събрани от 110 пробни площи
заложени в зрели и презрели смърчови насаждения,
намиращи се на територията на около 40 държавни лесничейства в Родопите, Рила и Пирин. Пробните площи са заложени в насаждения от 90 до
150 годишна възраст, от 1 до 5 бонитет и пълнота
от 0.7 до 1.0. На всяко пробно стъбло се установи
възрастта А, кръговата площ на гръдна височина
G1.3, общата дължина Н, диаметъра на гръдна височина d, диаметъра на средата на стъблата d1/2 и
диаметрите в средата на двуметровите секции. Въз
основа на тези данни за всяко стъбло беше определен главния коефициент на пълнодървесност q2=
d1/2/d, обемът на стъблото по сложната формула
на Хубер и видовото число по формулата F1.3 = V/
(G1.3.H). Въз основа на получената информация бе
потърсена еднофакторна връзка между диаметъра на средата d1/2 и диаметъра на гръдна височина
d, а след това многофакторна корелационна връзка между видовото число F1.3 от една страна и коефициента на пълнодървесност q2 и гръдния диаметър от друга.
Ще отбележим, че както при средновъзрастните и дозряващи бялборови, смърчови и елови дендроценози (Димитров, 1990), така и тук за реализиране на изследването беше използван еднофакторния и многофакторен математически метод в
съчетание със средствата на конкуриращите се модели и номографичните методи. От тази гледна точка за диаметъра на средата бяха използвани два
еднофакторни и 19 многофакторни модела за видовото число. Параметрите на моделите бяха изчислени посредством специализиран софтуер. От
многото уравнения с най-добри статистически показатели и адекватни модели се оказаха уравнения (4) и (2).
Ще отбележим, че в (2) рядко се среща получаване на видовото число F1.3 в зависимост от ко-

ефициента на пълнодървесност q2 и гръдния диаметър d. Освен това с уравнение (4) се преодоляват трудностите по измерване на диаметъра на средата на стъблата 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
уравнение (1) да се отчита индивидуалната
пълнодървесност, а оттам и видовите числа на стъблата на конкретните насаждения и условия на
месторастене. Обемът се определя с достатъчна
точност при това с малка загуба на време и
средства, като при това не се налага разработване
на разредна система от постоянни криви на
височините.
Резултати и обсъждане
За номографиране използваме уравнение (1),
на което даваме следния вид, имайки предвид (2),
(3) и (4):
(5) V . 104 = H. f(d)
където:
(6) f(d) = d (0,8916 + 0.3787d – 0.001195d2)
Чрез логаритмуване (6) приема вида
(7) lg (V.104) = lgH + lg(f(d))
За уравнение (7) може да се построи номограма с изравнени точки, състояща се от три успоредни логаритмични скали (Ховански, 1964).

⎧ x1 = 0
Скала( Н )⎨
⎩ y1 = m(lg H − a)
⎧ x2 = l
Скала(d )⎨
⎩ y2 = n[lg f (d ) − b]
m−l
⎧
⎪⎪ x3 = m + n
Скала (V )⎨
⎪ y = m − n [lg 10 4V − a − b]
⎪⎩ 3 m + n
За параметрите m, n, a, b и l установяваме
следните модули: m = 300 mm; n = 150 mm; a =
6021; b = 1.0 и l = 240 mm. За разработване на
номограмата разглеждаме параметрите H и d в
следните граници:
4 ≤ Н 40;
4 d 70;
Тогава за V получаване:
0.004 V 7
При така приетите стойности на параметрите
уравненията на скалите придобиват вида:
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В съответствие с горните уравнения са изчислени и построени скалите на номограмата, дадени
на фиг. 1.

Фиг. 1
Начинът на работа с номограмата е посочен
с един пример: при d = 16 cm и H = 20 m за V
определяне V » 0.212 m3.
Номограмата дава точност, която може да задоволи изискванията на практиката. Следователно
номограмата позволява да се определи обемът на
различните стъбла от насаждения, разположени при
различни условия на месторастене (от I до V
бонитет), за което е достатъчно да се знае гръдния
диаметър d и височината Н. 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 в табл. 1.

В нея първите три колони се изменят едновременно гръдния диаметър d и височината Н, във
вторите три варира гръдния диаметър d, а височината Н остава постоянна и в третия случай се изменя височината Н, а гръдния диаметър d остава
постоянен.
В табл. 2 са посочени данните за споменатите вече две насаждения (№ 1 и № 2), при които
ходът на кривите на височините не съвпадат със
средния ход на кривата на височините от 22 разред,
към който както вече посочихме те се отнасят според средните си височини и диаметри (№ 1 има d
= 34 cm и H = 23.6 m, а № 2 има d = 34 cm и H
= 23.5 m).

290

Евгени Димитров, Тома Тончев

Таблица 1

Вариране на височината и
диаметъра

Вариране само на диаметъра

Вариране само на височината

d

H

V

d

H

V

d

H

V

18

18

0.238

18

18

0.238

26

18

0.461

22

20

0.931

22

18

0.343

26

20

0.520

26

22

0.553

26

18

0.461

26

22

0.575

30

24

0.799

30

18

0.610

26

24

0.620

34

26

1.100

34

26

1.099

42

26

1.600

38

28

1.420

38

26

1.320

42

28

1.730

42

30

1.803

42

26

1.580

42

30

1.810

46

32

2.204

46

26

1.830

42

32

1.910

50

34

2.860

50

26

2.172

42

34

2.090

Таблица 2

Разредно-обемна таблица

Насаждение № 1

Насаждение № 2

22 височинен разред

d

H

V

d

H

V

d

H

V

18

17.8

0.24

18

16.3

0.21

18

15.3

0.20

22

19.4

0.39

22

18.3

0.35

22

17.2

0.33

26

21.0

0.54

26

20.2

0.53

26

19.2

0.49

30

22.4

0.75

30

22.0

0.75

30

21.3

0.71

34

23.6

1.00

34

23.6

1.02

34

23.5

0.99

38

24.7

1.27

38

25.0

1.34

38

25.3

1.30

42

25.8

1.59

42

26.2

1.69

42

26.9

1.66

46

26.8

1.95

46

27.3

2.10

46

28.0

2.03

50

27.7

2.33

50

28.3

2.54

50

28.9

2.43

Данните от табл. 2 показват, че за насаждение № 1 при по-ниските степени на дебелина (до
34 cm), отделните дървета се подценяват при кубиране по 22 разред на разредната обемна
таблица, а при по-големите степени на дебелина
(над 34 cm) те се надценяват. Обратни са съотношенията при насаждение № 2. И в двата случая
обемните таблици не дават точен обем, тъй като
действителното съотношение на диаметъра и височината не отговаря на заложените в таблицата.
Номографичният метод обаче позволява да се определи действителния обем.

Заключение
Номографичния метод позволява да се определи обемът на стъбла, отнасящи се към
насаждения, растящи при различни условия на месторастене (от I до V бонитет). За целта е необходимо да се знае диаметърът на гръдна височина и
височината.
С помощта на метода могат да се кубират и
насаждения, чиито криви на височините не съответстват на средните височинни криви, заложени в
разредните таблици. При това действителната крива може да бъде по-стръмна или по-полегата от
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табличната. Освен това, прилагането на този метод дава възможност да се избегне разработването на разредни обемни таблици, независимо от това дали те ще включват по-голям или по-малък брой
разреди.
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NOMOGRAPH METHOD FOR STEM VOLUME ESTIMATION OF
STANDING SPRUCE TREES
Evgeni Dimitrov, TomaTonchev
University of forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In this study a simple method for stem volume estimation of standing mature spruce trees has been presented.
The data has been collected from 689 sample trees originating from 110 sample plots situated in the regions of
Rhodopes mountain, Rila and Pirin. This information has enabled estimation of parameters of 2 monofactor and 19
multifactor models responding to equations (2) and (4). Being substituted for equations (2), (3), (4) to equation (1),
the last one has been transformed into equations (5) and (6). Final result of computation is equation (7) - lg (V.104) =
lgH + lg(f(d). This equation was basis for construction of the nomogram (fig. 1). This nomogram enables estimation
of stem volume of standing mature spruce trees with different combinations of dbh, height and sites.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ
ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ ЗА
ЗАМЪРСИТЕЛИ
Надка Игнатова
Лесотехнически университет – София
Проблемите, свързани със съхненето на кестеновите гори, налагат необходимостта от определяне на параметрите и критериите на управление на устойчивото им развитие. Една от дискутираните в научните среди
причини за влошаване на състоянието на кестеновите гори е замърсяването на околната им среда и внасяните с
валежите замърсяващи вещества. Във връзка с това, основната цел на предлаганото проучване е да се определят
максимално поносимите от различни по възраст и състояние кестенови екосистеми отлагания на вкисляващи
замърсители и тежки метали, с оглед успешното управление на тяхното устойчиво развитие.
Обект на проучване са две кестенови култури в планината Беласица на възраст 45 и 180 години, първата
от които е в добро състояние, а втората – в лошо. В продължение на три години е извършен мониторинг на
киселинността и химичния състав на валежите на открита, незалесена площ и след преминаване през короните
на кестеновите дървостои, и с получените резултати са изчислени отлаганията на вкисляващи замърсители и
тежки метали в отделните варианти на опита. Определен е износът на тези замърсители с надземната биомаса
и вертикалната им миграция с водния отток извън коренообитаемата зона. Чрез балансовия метод за устойчиво
развитие на екосистемите “Steady State Mass Balance” е разработен софтуер за определяне на критичните натоварвания за киселинност, сяра, азот, олово и кадмий.
Получените резултати са показали, че в проучвания район системно постъпват кисели валежи, замърсени
с азотни форми и тежки метали. Поради мелиориращата роля на кестеновата надземна маса и високата буферна
способност на почвите не е установено превишаване на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители.
По-чувствителни към киселите отлагания са по-възрастните кестенови култури, тъй като критичните натоварвания за вкисляващи замърсители за тях са много по-ниски, отколкото за младите кестенови гори. Критичните
натоварвания за тежки метали, обаче, са съществено превишени от отлаганията с валежите, с по-високи стойности
за възрастните кестенови гори в по-лошо състояние, спрямо по-младите в по-добро.
Предложени са мерки за регулиране на замърсяването на околната среда, използвайки стойностите на
критичните натоварвания, с оглед успешното управление на устойчивото развитие на кестеновите гори в конкретните териториални единици.
Ключови думи: вкисляващи замърсители, кестенови гори, критични натоварвания, тежки метали, управление,
устойчиво развитие
Key words: acidifying pollutants, chestnut forest, critical loads, heavy metals, management, sustainable development

Въведение
Поради влошаването на състоянието на кестеновите гори през последните години, те са обект
на изследване за установяване на параметрите и
критериите на устойчивото им развитие. В по-обобщаващ аспект, обсъжданите в литературата възможни причини за увреждане на кестеновите гори
в района на Беласица са свързани с регионално
обособен комплекс от негативно въздействащи фактори (абиотични, биотични и антропогенни), с развитие на текущ многогодишен стрес, започнал още
в началото на 80-те години, локални колебания и
изменения на климата за района на Беласица с ясно изразена тенденция към засушаване в дългосрочен аспект, климатични флуктуации (ниски валежни количества в изследвания район за дълъг период от време и наличие на периоди с продължително засушаване) като източник на неблагоприятно за кестена изменение на водния режим на
средата, допуснато развитие на ценозите в неже-

лана посока и нарушаване на функционирането им
поради забрана на лесовъдска намеса в миналото,
постъпване на замърсяващи вещества с кисели валежи в кестеновите гори, които способстват отмиването на високи количества калиеви и магнезиеви
йони от надземната им маса, интензивни водохващания за питейно-битово водоснабдяване над
териториите, заети с кестеновите гори, водещи до
допълнително ксерофитизиране на условията за
мезофитния дървесен вид, неправилно бране на
плодовете, рекреационно натоварване и др., които
усилват неблагоприятното за кестена изменение на
условията на средата (Kochev, 1973; Fisher et al.,
1996; Gondard et al., 2000; Kostadinova& Dimitrov,
2002; Bratanova – Doncheva et al., 2002; Conedera
et al., 2004; Krebset al., 2004).
Относително най-слабо са изследвани параметрите на отлагане на замърсители с валежите и
критичните им стойности, под които кестеновите
екосистеми могат устойчиво да се развиват без ув-
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реждане и деградация. Познаването на тези количествени и качествени параметри би позволило да
се управлява целенасочено състоянието на околната среда в конкретни териториални единици в съответствие с поносимостта на кестеновите гори, а
с това да се осигури и успешно управление на тяхното устойчиво развитие. Като се има предвид, че
критичните натоварвания се изразяват с максималното количество отложени замърсители, над което
настъпват необратими отклонения от устойчивото
развитие на даден рецептор в конкретните условия
на средата, основната цел на предлаганото проучване е да се определят отлаганията на вкисляващи
замърсители и тежки метали в района на планината Беласица и критичните им стойности, непредизвикващи влошаване на състоянието на кестеновите гори в този район.
За изпълнение на тази цел бяха поставени
следните задачи:
1. Сравнителни проучвания върху отлаганията
на вкисляващи замърсители и тежки метали с валежните води на открита площ и след преминаване през короните на кестенови дървостои, различаващи се по възраст и здравословно състояние в
района на кестеновите ценози в планината
Беласица.
2. Определяне на индивидуалните критични натоварвания за вкисляващи замърсители и тежки метали за кестенови ценози, различаващи се по възраст и здравословно състояние.
3. Създаване на софтуер с необходимата база данни и формули за изчисляване на превишенията на критичните натоварвания за киселинност и
тежки метали от реалните отлагания с валежните
води и от атмосферата за кестенови ценози, раз-
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личаващи се по възраст и здравословно състояние.
Обекти и методи на изследване
Кестеновите гори (Castanea sativa Mill.) в района на планината Беласица в Югозападна България заемат площ от 2592 ha при средна възраст
95 години. Има и отделни дървета на възраст около 350 години. Преобладават естествените кестенови насаждения, но се срещат и изкуствено създадени култури (Велев и др., 2000). Цялостното разпространение на кестеновите гори в България е отразено на фиг. 1.
Климатът в района на проучването се характеризира с дъждовна зима и сухо, топло лято. Найвисоки валежни количества постъпват през ноември и декември, а най-ниски- през юли и август, при
средногодишни валежни маси между 590 и 720
mm.год-1 и средногодишна температура 13-14°C.
Продължителността на вегетационния период обхваща 220 дни, а през останалата част от годината
короните са обезлистени.
За изпълнение на първата задача са поставени постоянно отворени инертни пластмасови колектори със събирателна площ 314 cm2 в деветкратна повторност за събиране на отлаганията с валежите в следните варианти:
* Валежи на открита незалесена площ край
хижа “Беласица”;
* Валежи под короните на 180 годишен кестен в лошо състояние в отдел 140 б край хижа
“Беласица”;
* Валежи под короните на 45 годишен кестен
в добро състояние в отдел 104 г край с. Беласица.
Характерните особености на пробните площи,

Беласица

*
Фиг. 1 Карта на разпространение на кестеновите гори в България и местоположение на обекта на
изследване
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Таблица 1 Характеристика на избраните за изследване пробни площи

Характеристика
Площ
Надморска височина, m
Наклон
Иложение
Почва
Качествен индекс
Произход
Възраст, години
Пълнота

Стар 180 годишен кестен

Млад 45 годишен кестен

0,20 ha
650
28°
Изток
Cambisols, CMx,
IV-V
Естествен
180
0.8

0,20 ha
500
23°
Северо-запад
Cambisols, CMx,
I
Изкуствен
45
0.5

в които са извършени изследванията са отразени в
табл. 1. Валежните води са събирани на всеки две
седмици. При пробовземането е измервано общото количество на събраната валежна вода и са вземани индивидуални проби за анализ от всеки
колектор. В събраната валежна вода на открито и
под короните са определяни киселинността чрез рН
и съдържанието на амониеви, нитратни, сулфатни,
хлорни, калиеви, калциеви, натриеви, магнезиеви,
оловни и кадмиеви йони.
За разработване на софтуера за определяне
на критичните натоварвания за киселинност C L (A),
сяра C L max (S), азот C L max (N) и тежки метали
CL (M), и техните превишения от реалните отлагания [Ex (A)- за киселинност, Ex (S)- сяра, Ex (N)азот и CL(M)ex- тежки метали] в Excel формат, е
използван балансовият метод за устойчиво развитие на екосистемите Steady-state mass balance
model, включващ следните уравнения:
CL (A) = BC w + Q [ H ] crit + R Al/Ca ( B C dep +
B C w - B C u)
= 2.5 BC w + 0.09 Q + 1.5 B C dep - 1.5 B C u
CL max (S) = C L (A) + B C dep - B C u
CL max (N) = C L min (N) + C L max (S)
Ex (A) = PL (S) + PL (N) - BCdep - BC u - N u - CL (A)
Ex (S) = P L (S) - Sf (B C u - B C dep) - C L (S)
Ex (N) = P L (N) + (1- Sf) (B C u - B C dep) - C L (N)
CL(M) = Mu + Mle(crit)
CL(M)ex = PLdry(M) + PLwet(M) – CL(M)
където:
BC w е приход на алкализиращи катиони от
изветрителни процеси;
BC dep- отлагане на алкализиращи катиони с
валежите;
BC u- извлечени с надземната маса алкализиращи катиони;
Q- вертикално дренирано водно количество;
Sf – относителнен дял на сярата в общите

вкисляващи отлагания (Sf = P L (S) / P L (S) + P L
(N) - N u - N i));
P L (S) - реалните отлагания на сяра [P L (S) =
PL (S-SO2) + P L (S-SO42-)]
PL (N) - реалните отлагания на азот [P L (N) =
PL (N-NO2) + P L (N-NO3- + N-NH4+)];
Mu = износ на метал с надземната маса;
Mle(crit) = дрениран метал с вертикалния воден отток, извън коренообитаемия слой.
Методиката за определяне на критичните натоварвания за тежки метали е подробно отразена в
предходна публикация (Игнатова, Мяшков, 2005).
Резултати и дискусия
Получените резултати показват, че по време
на проучването за периода от май 2003 г. до май
2004 г., на изследваната територия в кестеновите
гори в Беласица са постъпвали на открита площ
валежи със средна киселинна реакция 5.26 рН единици при минимална стойност 4,14 и максимална
5,94. От тях 87 % могат да се отнесат към категорията кисели валежи, тъй като киселинността им е
под 5,6 рН единици. Около 40 % са с киселинност
под 5.00 рН единици (табл. 2).
След преминаване на валежите през короните на 180 годишните кестенови дървостои валежните води леко се алкализират до средна киселинна реакция 5,60 рН единици, с минимална стойност
на рН 4,74 и максимална 6,36 рН единици, като
процентът на киселите валежи се намалява до 55%
и само 22 % от тях са с киселинност под 5,00 рН
единици.
Младите кестенови дървостои (45 годишни)
изпълняват още по-добра мелиорираща роля по отношение на киселинността на постъпващите върху техните корони валежи, като подобряват киселинността им до 5,76 рН единици при минимална
киселинност 6,32 рН единици и максимална 4,81.
От тези валежи само 28 % са с киселинна реакция
под 5,6 рН единици, а с киселинност под 5,0 рН
единици не са регистрирани валежи (табл. 2).
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Таблица 2 Киселинност на валежите на открито и под короните на 180 и 45 годишен кестен в
Беласица за периода 2003 - 2004 г
Вариант

рН средно рН min рН max % под pH 5.6 % под pH 5.0

Открито

5.26

4.14

5.94

87

40

180 г. кестен

5.6

4.78

6.36

55

22

45 г. кестен

5.76

5.06

6.24

28

0

Мелиориращата роля на кестеновите корони
спрямо киселите валежи се дължи на по-високите
концентрации на алкализиращи катиони във валежните води преминали през склопа на гората.
Паралелно с това се наблюдават и по-високи отлагания на вкисляващи сулфати под короните. Прави
впечатление, че под короните на по-младия кестен

в по-добро състояние, се отлагат повече алкализиращи катиони, но по-малко сулфати, отколкото под
короните на по-възрастното кестеново насаждение
в по-лошо санитарно състояние. В резултат на това съотношение в почвата под по-младите кестени
постъпват по-малко кисели валежи, отколкото под
по-възрастните индивиди (фиг. 2).

2000

eq/ha/yr
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1000
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Катиони

0

Открито

Сулфати
Стар
кестен

Млад
кестен

Фиг. 2 Отлагания на алкализиращи катиони и вкисляващи сулфати с валежите на открито и под
короните на стар и млад кестен в планината Беласица
Въпреки констатираното постъпване на кисели валежи в планината Беласица, при определяне
на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители беше изяснено, че буферната способност
на кестеновите екосистеми е висока и те могат да
поемат без увреждания високи стойности на кисели отлагания с валежите. Прави впечатление, че
максимално поносимите отлагания на вкисляващи
замърсители [кисели протони- C L (A), сяра- C L
max (S), и азот- C L max (N)] са много по-високи в
териториите, заети с по-млади кестенови гори, отколкото при по-възрастните в по-лошо здравословно състояние (фиг. 3).
Високите стойности на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители свидетелстват за
висока буферна способност на почвите чрез неутрализиране на киселите отлагания с алкализира-

щи йони, но в управлението на устойчивото развитие на кестеновите гори важно значение има и съпоставянето на определените критични натоварвания с реалните отлагания в конкретните териториални единици. Резултатите от настоящето проучване показаха, че критичните натоварвания за
киселинност, сяра и азот не са превишени от съответните отлагания с валежите и от атмосферата,
както в младите кестенови пробни площи (45
години), така и в тези заети от по-възрастните индивиди (180 години). Отрицателните стойности на
превишенията от фиг.4 означават, че по-младите
45-годишни кестенови гори могат да поемат допълнително още 3120 eq ha-1 yr-1, а по-възрастните 180- годишни още 1860 eq ha-1 yr-1 кисели протони до достигане стойностите на критичните натоварвания за киселинност, без да настъпят нару-
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Фиг. 3 Критични натоварвания за киселинност (CLac), сяра (CLmax(S) и азот CLmax(N) за млади 45
годишни в добро състояние и стари 180 годишни в лошо състояние кестенови гори
шения в тяхната структура и функциониране.
По-високи са потенциалните възможности на
по-младите кестенови гори да поемат допълнителни отлагания до достигане на критичните натоварвания и по отношение на сярните и азотни замърсители, но стойностите са много ниски и те показват, че при незначително повишаване на замърсяването на валежите със сяра и азот съдържащи
вещества, много лесно могат да се достигнат и превишат критичните натоварвания за тези замърсители и с това да се дестабилизира устойчивото развитие на кестеновите гори (фиг. 4). Като се има
предвид, че през последните години отлаганията на
серни и азотни замърсители са съществено намалени, не само в района на изследванията, но и в

Европа, като цяло, може да се предположи, че в
исторически план, е възможно, в предходни периоди от време тези критични натоварвания да са превишавани и това да е допринисло, заедно с други
неблагоприятни фактори, за влошаване на здравословното състояние на кестеновите гори у нас.
Проследявайки отлаганията на тежки метали
с валежите на открито и след преминаването им
през кестеновите гори, особено впечатление прави
установеното по-ниско количество отложени олово
и кадмий под короните и на двата типа рецептори
спрямо валежите на открита площ. Акумулиращата
роля на надземната маса спрямо тежките метали
е по-добре изразена при по-младите дървостои.
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Fig. 4 Critical load exceedances of acidity (CLex(ac), sulfur (CLex(S) and nitrogen CLex(N) for old and
young chestnut forests ecosystems in Belasitza Mountain.

Управление на устойчивото развитие на кестеновите гори ...

Количеството на отложеното олово под склопа на
старите кестенови дървета възлиза на 115 g ha-1
yr-1, докато под короните на по-младите кестенови
гори е 74 g ha-1 yr-1. За отлаганията на кадмия тези
съотношения са съответно под старите кестенови
дървостои 15 g ha-1 yr-1, а под по-младите 8 g ha-1
yr-1. Това показва, че освен по отношение на киселинността на валежите, кестеновите дървета играят важна мелиорираща роля и по отношение на теж-
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ките метали в тях, като допринасят за постъпването на по-малко олово и кадмий в почвите под короните им спрямо незалесените с кестен почви (фиг.
5). Отлаганията на олово са около 6-8 пъти по-високи от тези на кадмия във всички варианти на
опита. Аналогична тенденция беше установена при
предходни изследвания, но с конски кестен в градската част на гр. София (Игнатова, 1987).
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Фиг. 5 Отлагания на тежки метали с валежите на открито и под короните на 45 и 180 годишна
кестенова гора, g,ha-1год-1.
и кадмий, отколкото по-младите 45 годишни кестенови гори. Количествените стойности на критичните натоварвания за оловото възлизат на 12,28 g
ha-1год-1 за 180-годишните кестенови гори и 14,36
g ha-1год-1 за 45-годишните, а за кадмия съответно
1,06 g ha-1год-1 за по-възрастните дървостои спрямо 1,58 g ha-1год-1 за по-младите (фиг. 6).
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Критичните натоварвания за изследваните тежки метали имат много ниски стойности, особено
за кадмия, което показва висока чувствителност на
кестеновите горски екосистеми спрямо тези
замърсители. По-уязвими са и по отношение на тежките метали по-възрастните кестенови рецептори,
тъй като те могат да понесат без увреждания много по-ниски количества отложено с валежите олово
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Фиг. 6 Критични натоварвания и техните превишения от реалните отлагания на олово и кадмий
за 45 и 180 годишни кестенови гори в планината Беласица, g ha-1год-1.
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Съпоставяйки тези ниски стойности на критичните натоварвания с реалните отлагания на олово
и кадмий с валежите и от атмосферата, се установява, че последните съществено надвишават поносимостта на кестеновите рецептори към този тип
замърсители. На това се дължат високите стойности на превишенията на критичните натоварвания,
както за оловото, така и за кадмия. Макар, че повъзрастните кестенови дървета са по-чувствителни спрямо тези замърсители, при тях и превишенията на критичните натоварвания са по-високи, отколкото при младите представители. Над възможностите за поносимост на оловото от старите кестенови екосистеми, са постъпили допълнително отлагания в размер на 102 g ha-1год-1, докато при помладите 45 годишни дървета превишението на критичните натоварвания е 61 g ha-1год-1. Два пъти повисоки са и превишенията на критичните натоварвания за кадмия за 180 годишните рецептори (14 g
ha-1год-1) cпрямо по-младите 45- годишни дървостои (7 g ha-1год-1 ) (фиг. 6).
Като се има предвид, че и при предходни проучвания е установявано превишаване на критичните натоварвания за олово и кадмий за иглолистни и
широколистни рецептори от този район , може да
се предположи, че наред с някои други неблагоприятни въздействия, системните значителни превишения на критичните натоварвания за тежки метали биха могли да бъдат една от причините за уврежданията и неустойчивото развитие на кестеновите екосистеми в планината Беласица.
Заключение, изводи и препоръки
В изследвания район в планина Беласица постъпват системно кисели валежи с високи отлагания на олово и кадмий.
Надземната маса на кестеновите дървостои
изпълнява мелиорираща роля, подобрявайки киселинността на валежните води и акумулирайки част
от отлаганите с тях олово и кадмий.
Критичните натоварвания за киселинност, сяра и азот имат високи стойности, показвайки добра буферна способност на кестеновите екосистеми спрямо вкисляващи замърсители, по-добре изразена в по-младите и в по-добро състояние кестенови гори, отколкото в по-възрастните в по-лошо
състояние. И за двата типа рецептори, млади и
възрастни, критичните натоварвания за вкисляващи замърсители не са превишени през периода на
изследване от реалните кисели отлагания с валежите.
Кестеновите гори са много чувствителни спрямо отлаганите с валежите тежки метали олово и
кадмий, за които поносимите критични натоварвания имат много ниски стойности и са значително

превишени от реалните отлагания с валежите, което би могло да бъде една от причините за нарушаване на устойчивото развитие на тези горски
екосистеми.
Установените превишения на критичните натоварвания за олово и кадмий могат да се използват за определяне на конкретния размер на намаляване на отлаганията на тежки метали в изследвания район до стойностите на критичните
натоварвания, с оглед успешно управление на устойчивото развитие на кестеновите гори в планина
Беласица.
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MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SWEET
CHESTNUT ECOSYSTEMS USING CRITICAL LOADS FOR POLLUTANTS
Nadka Ignatova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In order to solve the problems related to the bad state of health of sweet chestnut forests, it is necessary to
determine the parameters and factors of the management of their sustainable development. There is an agreement of the
scientists that one of the key factors for the chestnut forests decline is the environmental pollution and pollutants
deposition by precipitations. The main objective of present study is to determine the maximum allowable individual
load of acid polutants and heavy metals for chestnut receptors, differing in age and state of health in the aim to
successfully manage their sustainable development.
Two experimental plots have been selected in the sweet chestnut formations in Belasitza Mountain of the age of
45 years (artificial) and 180 years (natural), the first one in a good state of health and the second one in a bad state.
Bulk precipitation in the open field and chestnut through fall chemistry has been monitored during 3 years. Data
obtained in this study have been used for the calculation of the acidifying pollutants and heavy metals depositions in
the investigated plots. The net uptake of pollutants of interest by the biomass, as well as their vertical migration by the
runoff under the root zone, have been calculated too. Software for determination of the individual critical loads of
acidity, sulfur, nitrogen, lead and cadmium has been developed and applied using the Steady State Mass Balance
approach.
It was found that acid precipitations polluted by nitrogen and heavy metals arrived systematically in the investigated area. Critical loads of acidifying pollutants have not been exceeded due mainly to the neutralizing role of the
biomass as well as the buffering capacity of the soils. The young chestnut stands are more stable to the acid deposition
impact, since their critical loads for acidity, sulfur and nitrogen are higher than those calculated for the mature ones. The
critical loads for Cd and Pb are low and are exceeded substantially by the real depositions with higher values for the old
chestnut forests in a bad state of health than the young ones in a good state.
Measures for regulation of the environmental pollution based on the critical loads values have been proposed in
order to manage successfully the sustainable development of the sweet chestnut forests in the territorial units of
interest.
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ
Михаил Михайлов
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Обсъждат се случаи, когато дадено състояние на замърсяване на въздух, води, почви и др. се представя като
екологичен проблем. Възникват въпроси от методичен характер. Какви са основанията за подобни оценки ? Как
да се решат възникналите проблеми и т.н.?
В доклада се разглеждат някои методични постановки с цел да се усъвършенстват подходите при изучаване
на екологичните проблеми, изясняване на същността им и търсенето на решения за тяхното преодоляване.
Ключови думи: екологични проблеми, класификация, регионално развитие, стратегии.
Key words: ecological problems, classification, regional development, environmental strategy.

Твърде често в Бюлетините и Докладите за
състоянието на околната среда [2,8] се отчитат различен тип дейности, свързани с проверки, актове,
инвестиции за изграждането на канализационни
мрежи и пречиствателни станции, и т.н. Отчитат
се определени дейности, регистрират се положителни резултати при отстраняване на замърсявания и тенденции към подобряване на състоянието
при различните компоненти на околната среда.
Понякога такава информация има административен характер и стремеж да отразява, преди всичко,
правилната насока в работата по опазване на околната среда.
Така лесно може да се създаде погрешно впечатление за перспективите на различните дейности при опазването на околната среда – например
по отношение на приоритетността при изграждането на пречиствателни съоръжения и др. Такъв
подход обикновено се прилага при решаването на
редица въпроси за околната среда на регионално
равнище. За да се финансират общински проекти
чрез държавния бюджет или националните фондове се изисква те да бъдат включени като приоритетни в общинските програми за околна среда [4]
т.е. с нормативни ограничения се обвързва стремежът да се осигурят средства за общините във
връзка с извършването на определени дейности по
инфраструктурата им. Установява се една сравнително сложна административна процедура, която
практически „деформира” идеята за значимостта
и приоритетите на екологични проекти и дейности,
включени в общинските програми за опазване на
околната среда.
Обсъждането на такъв въпрос има смисъл,
ако се вникне в същността на използваната
терминология. Екологичните проблеми, както всеки друг проблем, следва да се разглеждат като
„сложни въпроси”, които изискват определено
изследване, изучаване и решаване, според дефиницията в тълковния речник на българския език [13].
Явна е необходимостта от по-задълбочена работа върху методиката за определяне на критери-

ите и за изясняване на същността на екологичните
проблеми. Прилагането на досегашните стандартни подходи, в т.ч. и на концепцията за устойчиво
развитие поставя пред експертите и обществото,
като цяло, една много специфична задача – поставената цел да не се доведе до състояние на лозунг
с отзвучаваща значимост.
По повод на изложеното до тук се предлага
един специфичен (на пръв поглед) анализ на информацията за състоянието и за извършените проверки на компонентите на околната среда, в т.ч. и
на допълнителните затруднения по отношение на
възможностите за използването на такава информация при вземане на управленски решения. В тази връзка на фиг. 1 и 2 са представени данни за
динамиката на два основни показатели за качеството на речните води – температурата на водата
(ТоС) (река Канина – ХМС Огняново) и БПК5 за водите на река Струма (ХМС Крупник и ХМС Марино
поле).
Дори и най-беглият поглед на представените
фигури дава основание за различни тълкувания за
състоянието на водите като компонент на околната среда.
Правят впечатление сравнително големия диапазон на измененията при температурата на водата на река Канина (при ХМС Огняново) преди и
след 1972 г. – от 2,5 до 5,9оС за различните месеци на годината и регистрирането на концентрации
на показателя БПК5 < 15 мгО2/л за водите на река
Струма (при Крупник и Марино поле) за
продължителен, повече от 20-годишен, период.
Чрез тази информация могат да се опишат
най-малко две специфични състояния за басейните на реките Места и Струма. При река Канина,
преди вливането й в река Места, се регистрират
изменения в температурата на водата, които превишават допустимите норми [7]. Въпреки това за
тях трудно може да се намерят коментари и предложения за управленски решения в посочените погоре Бюлетините и Докладите за състоянието на
околната среда [2,8]. От друга страна, при река
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Струма, се установяват концентрации по показателя БПК5, които въпреки липсата на пречиствател-
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ни станции за отпадъчните води от населените места отговарят на нормите за ІІ категория (15 мгО2/л)
[7].
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Фиг. 2. БПК5 на водите на р. Струма при Крупник и Марино поле
Регистрирането на такива факти затруднява
обясненията за наличието на екологични проблеми
за съответната територия, поради изпускането на
замърсяващи вещества над допустимите норми за
различните компоненти на околната среда.
Допуска се методична неточност, като се
смесват различни понятия и се измества същността на оценките за необходимостта от управлението на дейностите по опазване на околната среда.

Създават се условия за подхранване на журналистическия интерес [12] чрез поднасяне на факти, за
които специализираните органи на МОСВ не могат
да посочат аргументирани отговори и се налага
търсенето на обяснения в отстояването на активна
лична позиция, правата или задълженията в гражданското общество.
Изложеното до тук показва, че не може да се
приеме за достатъчно обосновано приемането за
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наличие на екологични проблеми, вследствие на недоизградени канализационни мрежи и липсата на
пречиствателни станции. Според посоченото по-горе
определение за „проблем” [13] се вижда, че трудно може да се намери обяснение за актуалността
им. При тях не са налице основните предпоставки
за сложност и неизвестност, т.е. за необходимост
от изследване, изучаване и т.н. Един кратък преглед на нормативната база (за по-дълъг или по-кратък исторически период) показва, че са регламентирани съответните административни и технологични изисквания [5]. Така възниква въпросът – в какво е проблемът?
Отговорът е сравнително лесен. Не съществува екологичен проблем, а просто са налице
действия, несъотвестващи на изискванията т.е. не
се съблюдават постановките на Закона за устройство на територията, за което следва да се търси
съответната административна отговорност [5]. С
това аргументите за наличието на такива екологични проблеми [1,14] стават несъстоятелни. Така че
задълженията по изграждането на канализационни
колектори, пречиствателни съоръжения, сметища
и др. не може да се използват постоянно при отчитане на дейности за преодоляване на излишно създадени „екологичните проблеми”.
Видно е, че са налице достатъчно основания
за по-прецизен анализ на някои методични постановки за същността на управленските дейности при
опазването на околната среда [14]. Използването
на фактите (информацията) за замърсяването на
въздуха, водите или почвата и, на тази база, изграждането на концепции за формулиране на екологичните проблеми се оказва недостатъчно
перспективна. Такъв подход е обречен да се движи
след събитията. Ето защо не е съвсем коректно
липсата на пречиствателни съоръжения да се приема като основна причина за замърсяването на
околната среда. Тя е резултат и следствие на несъгласуваността между действията при изграждането на водоснабдителни системи и съответстващите им канализационни мрежи, организирането
на производствените процеси и пренебрегването на
задълженията по изграждане на пречиствателни съоръжения и т.н.
Така че не липсата на пречиствателни съоръжения е екологичния проблем. Той възниква поради неправилното управление при използването на
ресурсите или неспазването на технологичните
изисквания при различните производствени процеси.
Това е сериозно основание за да се предложи обвързване на класификацията на екологичните проблеми с различните стратегии, програми и планове
за развитие на страната.
Ето защо се предлага екологичните проблеми

да обособят (класифицират) в две основни
направления: първото на равнище стратегии за
развитие, т.е. предизвикани от неточно (неправилно)
прогнозиране и планиране на процесите и концепциите за социално-икономическо развитие, и второто на равнище програми, планове или инвестиционни предложения, т.е. свързани с неправилното използване (експлоатация) на ресурсите, с неспазването на технологичните изисквания в различните производствени процеси и др.
Такава схема може да бъде много полезна
при изясняване на тенденциите и за своевременното отстраняване на предпоставките за възникване
на нормативно заложени екологични проблеми –
например чрез постановките за смисъла на екологичните оценки (ЕО или ОВОС), поради възможните значителни въздействия върху околната среда
[1,4,6,10]. Не се налагат изменения в критериите
и показателите за оценка на екологичните
проблеми. Достатъчно представителни са критериите за оценка по териториален обхват, по продължителност на въздействие и по степен на доближаване до допустимите норми (не толкова по степен
на превишаване на ПДК).
Поставянето на по-ясна граница между двете
основни направления екологични проблеми дава
възможност да се реагира по-правилно при разрешаването им, а при своевременно откриване на нежелателни тенденции – да се действа много порано и да не се допуска възникването на проблемни ситуации, породени от желанието за бързо индустриално развитие, промяна в земеползването,
необоснован стремеж към повишаване на жизнения стандарт и т.н.
Като пример за необходимостта от подобен
тип анализи може да се посочи разработената
Национална стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2005–2015 г. [9].
По отношение на околната среда в нея се преплитат доста интересни подходи, които ако не се оценят своевременно ще бъдат в основата на нови екологични проблеми в средносрочна перспектива, възникващи поради формално прилагане на нормативните изисквания. В отделните райони за планиране
се отделя специално внимание на „териториите с
натрупване на екологични проблеми”. Посочват се
общините с „наднормени нива” на замърсяващи
вещества.
Отново, чрез стандартен и необоснован методичен инструментариум, се акцентира върху нарушенията (които не са отстранени и за които не е
ясно, защо не се наложени съответните административни наказания), а не върху стратегията за развитие в перспектива – така че да не се създават
условия за такива нарушения. Като една от целите
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в тази насока (към Приоритет 2 - Специфична цел
2) се формулира „изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура” [9]. Въвеждането и използването на понятието „екологична инфраструктура” не прави самата Национална стратегия поекологична. Напротив – може да доведе до излишно усложняване на подходите за търсене на средства за създаването й. Самото „изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в населените места: малки пречиствателни станции за
питейна вода и за промишлени и битови отпадъчни
води; водопроводни мрежи и съоръжения в неводоснабдени населени места; водоснабдителна и канализационна инфраструктура на зоните за развитие на бизнес, в т.ч. в изостаналите райони за целенасочено развитие с туристически потенциал”[9]
е част от „елементите” на техническата
инфраструктура, според изискванията на ЗУТ [5].
Както беше отбелязано по-горе неспазването на тези изисквания подлежи на административни
наказания.
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Изложените примери показват, че са налице
реални възможности за промяна на подходите при
установяване на значимостта на екологичните
проблеми. Прилаганият досега подход може да дава положителни резултати, но изпълнява главно ролята на „самозахранващ” източник (фиг.3). В края
на краищата, поради неизпълнението на определени нормативни задължения в предишни периоди
се „натрупват” екологични проблеми, които се приемат за стратегически цели за следващи периоди,
т.е. в перспектива. Ето защо, ако продължава практиката да се разработват стратегии по този начин,
опазването на околната среда винаги ще бъде една от целите или една от дейностите.
При такъв подход ще бъде трудно да се реализира концепцията за устойчиво развитие, тъй като се допуска (условно, но въпреки това реално)
възможността да не се съблюдават нормативните
изисквания към опазването на околната среда.

Фиг. 3
С предлаганата нова схема за по-прецизна класификация на екологичните проблеми се разчита
на много по-мотивирано участие на всички заинтересовани участници (колективни и индивидуални)
в различните социално-икономически процеси в
страната (фиг.4). По такъв начин възникването на
екологични проблеми не може да остане анонимно или да се прехвърля на минали исторически

събития. Наличие на несъответствия може да се
очаква при неясно поставени стратегически цели,
при неправилно планиране на процесите или при
несъобразени с реалните условия програми за регионално развитие. Преодоляването на такива несъответствия е сериозно предизвикателство с научно-изследователски характер.
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Фиг. 4
6. М.Ас.Михайлов – Предназначение и особености
Заключение
на екологичните оценки. Биоразнообразие –
Предлага се нова схема за класификация на
Екосистеми – Глобални промени”. Първа Нац.
екологичните проблеми. Чрез нея ще може по-ясНаучна Конференция по Екология. „Петекстон”,
но и обосновано да се представят причините и посСофия. 2005.
ледствията при нереализирането на заложените це7. Наредба №7 за показатели и норми за определяли в стратегиите за развитие, програмите и планоне качеството на течащите повърхностни води.
ДВ, бр. 96 от 1986 г.
вете за действие в страната. Търсенето на еколо8. Национален доклад за състоянието и опазването
гични проблеми при осъществяването им не следна околната среда (2003). Зелена книга. МОСВ.
ва да се обвързва с идеите за усъвършенстване на
www.moew.government.bg
дейностите по опазване на околната среда.
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CLASSIFICATION OF THE ECOLOGICAL PROBLEMS IN BULGARIA
Michail Michailov
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ABSTRACT
Many cases with air, water and soil pollutions are often presented as ecological problems. Are there solid reasons
enough for using as tools of assessment? What kinds of decisions are needed? These questions and a lot of methodical
formulations about the essence of the ecological problems and the peculiarity of their classifications are discussed in
the article.
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ЗАМЪРСЯВАНЕ С РАДИОЦЕЗИЙ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СИСТЕМНИ ПРОУЧВАНИЯ
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Глобалната отговорност в усилията за спазване на принципите, поставени на Конференцията в Рио /1992/
беше подчертана и засилена на Международната среща за устойчиво развитие на високо равнище в Йоханесбург
(WSSD) през 2002 година. Международната Агенция по Ядрена Енергия (IAEA) демонстрира своята важна роля
в опазването на околната среда от радиоактивни и не-радиоактивни замърсители. В рамките на тази програма,
трансферът и поведението на радионуклеиди и не-радиоактивни замърсители във водни и земни екологични
системи се проучват с цел развитие и подобряване на използваните модели за оценка на въздействието и разработване на подходящи стратегии за ремедиация. Доброто познаване на поведението на радиоактивните замърсители в екосистемите е от особена важност: разбирането как тези елементи се акумулират, разпространяват и
променят в различните части на една екосистема е задължително за оценка на рисковете, които те пораждат за
човека и за природната среда. Разработката представя проучвания върху замърсяването с радиоцезий в горски
почви от планински райони у нас. Северните склонове на Рила планина са много силно и не-хомогенно замърсени с Cs-137, като активността на изотопа в слоя 0-5 см варира от 63,18 до 1276,79 Bq.kg -1, докато за
Югозападна Рила концентрацията на радиоцезий е в границите 69,07 до 119,8 Bq.kg-1. За почвите от Средна
Стара планина се установи замърсяване с Cs-137 в диапазона 34,94 – 502 Bq.kg-1. Планинските ливади са посилно замърсени с радиоцезий и активността на елемента в почвите се увеличава с увеличаване на надморската
височина. Получените резултати сочат, че Cs-137 е натрупан основно в повърхностните почвени слоеве /0 до
10 см/, където са разположени по-голяма част от хранителните корени на растенията /дървесни, храстови,
горско-плодни, вкл. и гъби/ и това създава риск от замърсяване на растителността. Дейността в посока осъществяване на системни радиоекологични изследвания в горски екосистеми ще допринесе за екологична и икономическа стабилност както и за консервация на чиста и здрава околна среда, намаляване и оценка на риска за
съществуване и благополучие на човека. Системните изследвания ще допълнят знанията ни с оглед превенция на
риска и изграждане на капацитет в случай на повишена радиация или замърсяване с природен или антропогенен
произход .
Ключови думи: устойчивост, радиоцезий, планински райони, почви
Key words: sustainability, radiocesium, mountain regions, soils

Радиоактивно замърсяване в горите
Конференцията за околна среда и развитие
на ООН, състояла се в Рио през 1992 година постави 27 принципа, като повечето от тях се отнасят
за околната среда и наблягат на това, да се постигне устойчиво развитие и да се положат усилия за
опазване на околната среда на международно ниво,
които са неразделна част от процеса на развитие.
През 2002 година глобалната отговорност отново
беше подчертана и засилена на Международната
среща на високо равнище за устойчиво развитие,
проведена в Йоханесбург (WSSD). На срещата бяха обобщени в изчерпателен преглед дейностите в
насока устойчивост и отново се акцентира на прогреса постигнат след Рио, като същевременно бяха
представени препоръките и насоките за бъдещи
действия с цел поддържане на високо качество на
водите, почвата, въздуха и другите природни ресурси без да се излага на риск индустриалната и
селскостопанска продукция.
В рамката на указа, целящ окуражаване и подкрепа на практическото приложение и на изследванията върху ядрените технологии за развитие и опаз-

ване на околната среда, Международната Агенция
по Ядрена Енергия (IAEA) демонстрира своята важна роля в опазването на околната среда от радиоактивни и не-радиоактивни замърсители. В рамките на тази програма, трансферът и поведението
на радионуклеиди и не-радиоактивни замърсители
във водни и сухоземни екологични системи се проучват с цел развитие и подобряване на използваните модели за оценка на въздействието и разработване на подходящи стратегии за ремедиация /
очистване/. Новите аспекти на програмата на IAEA
са засилване на радиоекологичните изследвания в
насока към опазване на сухоземните екосистеми
и принос към изследванията на климатичните
промени. Дейността в тази посока ще допринесе
за екологична и икономическа стабилност както и
за консервация на чиста и здрава околна среда, намаляване и оценка на риска за съществуването и
благополучието на човека.
През последните двадесет години, научните
усилия в радиоекологичните изследвания са насочени към разбирането на феномена за трансфера
на радионуклеиди в природните екосистеми.
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Доброто познаване на поведението на радиоактивните замърсители в екосистемите е от особена
важност: разбирането как тези елементи се акумулират, разпространяват и променят в различните
части на една екосистема е задължително за оценка
на рисковете, които те пораждат за човека и за природната среда.
Основните източници на техногенни радионуклеиди в околната среда са тестовете с ядрени оръжия в атмосферата през периода 1945-1980 г. и
дейностите свързани с производството на ядрена
енергия. Известно е, че в резултат на ядрените опити около 10 18 Bq Cs-137 е разпространен в
Северното полукълбо, като около 2,2 kBq.m-2 радиоцезий е отчетен през 2000 г. на географска ширина 40-50? [UNSCEAR Report, 2000].
Разработките, свързани с ядрените оръжия са
и първите проучвания върху замърсяването с изкуствени радионуклеиди в атмосферата и в екологичните системи. Отделянето им в околната среда
беше значително намалено след забраната за опити с ядрено оръжие в атмосферата през 1963 г.
Понастоящем производството на ядрена енергия,
някои методи за научни изследвания и медицински
дейности, са основните източници на радиоактивно замърсяване. При нормално функциониране, отделените изкуствени радионуклеиди в околната среда от тези дейности са в много по-незначителни
количества в сравнение с отделеното от опитите с
ядрено оръжие [Alexakin et al., 1990].
Инцидентите, от друга страна, представляват
много важен източник на замърсяване. В исторически план, по-важните събития, които трябва да
се споменат са Winscale (Великобритания) - 1957г.;
Three-Mile-Island (САЩ) - 1979 г.; Чернобил
(Украйна) - 1986 г. и редица други, в следствие на
които се отделят ядрени отпадъци с висока активност. Най-голямо увеличаване на количеството радионуклеиди в околната среда се отчита след аварията с АЕЦ “Чернобил” (26.04.1986г.).
Отлаганията на Cs-137 са разпространени доста
неравномерно, основно в Европа и Азия [OECD,
1987]. В редица страни от Европа плътността на
замърсяването с Cs-137 е над 37 kBq.m-2, а в някои ограничени по площ терени (до 2-4 км2) надхвърля 185 kBq.m-2 [UNSCEAR Report, 2000].
След инцидента в Чернобил, 20 години след
замърсяването, дозите приети от живите организми са главно от съдържащия се в околната среда
Cs-137. В някои ограничени географски зони участие взема и друг радионуклеид – Sr-90. При все
това, цезият е елемент, чийто физико-химични
свойства са много близки до тези на калия и като
такъв елемент той лесно се разпространява и е изключително подвижен в различните части на еко-

системите.
Между природните екосистеми замърсени с
радиоактивни отпадъци, горите представляват особен интерес. Фактически, първоначалното разпространение и миграцията а posteriori на радионуклеиди в такива среди са значително по-различни от
тези наблюдавани в други екосистеми. Горската
растителност има огромен капацитет да улавя радиоактивните аерозоли и да задържа голяма част
от радионуклеидите за продължителен период от
време [Prister et al., 1991]. Същевременно тя ограничава трансфера на радиоелементи извън замърсените зони. Горите остават в относително постоянно състояние дълги години след замърсяването, като загубите на радиоелементи свързани с
опада на листата и малките клонки (и др.) се компенсират от кореновото приемане [Sombre et al.,
1994]. Също така, горските екосистеми имат специфични характеристики и това се отразява на фунционирането на биогеохимичните цикли, които определят и разпространението на радиоактивните вещества на Земята. Радиоактивното замърсяване в
горите може да се приеме като сериозен социално-икономически проблем, предвид че горите са
място за отдих, за работа и са източник на хранителни продукти. Посредством консумация на горски продукти (боровинки, гъби, лов на дивеч, паша и
др.) радионуклеидите достигат до човека.
Фактически, дивеча, горските плодове и гъбите могат да представляват важен източник за препитанието на жителите в замърсените райони. Освен това дървесината и продуктите й са икономически
ресурс, който също заслужава внимание.
Горската растителност се явява своеобразен
филтър за радиоактивните аерозоли с висока степен на ефикасност при фиксацията [Adriano et al.,
1981]. Според авторите, задържането на Cs-137 в
горските екосистеми зависи от видовия състав, от
гъстотата и от възрастта на насажденията, както и
от климатичните условия. Според Ehlken и Kirchner
(1996) капацитетът на задържане в горските екосистеми зависи от почвените свойства и от растителния вид.
В почвения профил миграцията на радиоцезия в дълбочина е много слаба, като основно той е
разпространен в горните 10 см на почвите, в богатите на хумус слоеве [Fawaris и Johanson, 1994].
В органичните почви цезият продължава да бъде
биодостъпен поради това, че тези почви не съдържат достатъчно глина, в частност иллит, която да
имобилизира цезия.
Само знанията за съдържанието на Cs-137 в
почвите не са достатъчни за да се определи потенциалното замърсяване на растителността. Livens
и Loveland (1989) определят, че Cs-137 се харак-
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теризира с висока мобилност в растенията, която
зависи от растителния вид.
Проучването на радиационната активност в
планинските горски екосистеми в района на Рила
започва със стартирането на българо-френския
проект ОМ2 (Високопланинска Обсерватория
Мусала) през 1993 година. Както съобщават
Мишев и др. (1994) данни за г-фона, общата вактивност, Cs-137, Cs-134 и други активности на
радионуклеиди в околната среда са съобщавани на
международни форуми и в публикации, но за Рила
липсват системни радиоекологични изследвания до
1992 г. До тогава изследванията в тази част от
България са били епизодични и касаят само отделни райони, като монографията на Райков (1978), в
която авторът проучва района на връх Мальовица,
Саръгьол, Овнарско, Говедарци, Боровец, Самоков
и яз. Искър. Следващи проучвания на Klein et al.
(1995) и Lucot et al. (1998) показват, че района на
Рила планина е бил изложен на много силно радиоактивно замърсяване в следствие аварията в
Чернобил, като дисперсията на отлаганията е много силна и замърсяването е нехомогенно.
Изследвания на замърсяването с радиоцезий в горски екосистеми от Югозападна Рила планина
[Zhiyanski et al., 2005] показват, че цезият е натрупан основно в повърхностните 0-5 см на почвата и
в горската постилка. Резултатите сочат, че горската постилка е основен акумулатор на цезий-137 и
се явява бариера при миграцията на елемента в
дълбочина по почвения профил. Авторите отчитат
и трансфер фактор за различни иглолистни дървесни видове, като за фини корени стойностите му
варират от 0,1 до 0,32 и за 1-годишни иглици
стойностите са по-високи съответно между 0,30,58. Изследванията на Мишев (1997) показват,
че концентрацията на Cs-137 в почви от Рила варира между 14 Bq.kg-1 (5-10 сm, Маричини езера) до
3050 Bq.kg-1 (0-5 сm, вр. Мусала). Според Pourchet
et al. (1995) средната активност за Рила по отношение съдържанието на Cs-137 през 1995 година,
е била 11 кBq.m-2, а за връх Мусала 31 кBq.m-2.
В обобщение може да се заключи, че:
- наличието на цезий е много важно в горските екосистеми където биологичния цикъл постоянно води до преминаване на елемента в
растителността.
- ролята на физико-химичните свойства на почвите и разпространението на кореновите системи
на дървесните видове са особено важни с цел правилното разбиране на трансфера на Cs-137 в системата почва-растение.
- на база направената литературна справка за
замърсяване на горски екосистеми с цезий-137 у
нас се установи, че такива изследвания са правени
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основно в района на Рила планина, докато в другите части на страна те са частични и непълни.
Разработката е част от една дългосрочна цел,
включваща изграждане на система за наблюдение
на радиоактивното замърсяване и предвиждане на
рисковете в замърсените с радионуклеиди зони.
Целта на работата е да се проучва системно активността и трансфера на цезий-137 в различни
типове планински горски екосистеми и да се отчита пространствената вариация на замърсяването с
радиоцезий на различни нива /пробна площ, район,
регион/ в зависимост от функционирането и различията в горските екосистеми в планински масиви
на страната. На база на детайлната база данни за
основните параметри, определящи трансфера на
радиоцезий в системата почва-растение се предвижда разработване на модел(и) за трансфера на
елемента в конкретни горски екосистеми.
Материали и методи
За определяне на замърсяването на гори с Cs137 бяха изследвани горски екосистеми от Рила
планина и Централна Стара планина. В тези райони бяха обособени постоянни и временни пробни
площи в представителни горски екосистеми, някои
от които са част от международната мрежа на COST
E25. Характеристиките на пробните площи са представени на таблица 1. Изборът на планинските районите в това изследване позволява да се разграничи замърсяването с радиоцезий в най-големите
планински масиви у нас и да се отчете пространственото му вариране в зависимост от особеностите на конкретните екосистеми и техните функции.
Горските насаждения са формирани върху
планинско-ливадни (Modic Cambisols) и кафяви горски почви (Dystric / Eutric Cambisols.) в различен
височинен диапазон.
Пробовземането за отчитане активността на
радиоцезий е осъществено в три повторения и за
целта бяха направени по три почвени профила във
всяка пробна площ. Теренната работа в Рила планина беше извършена през м. юли 2004 година, а
в Стара планина през м. юли 2005 година. За да
се отчете дълбочинното разпределение на Cs-137
в почвата, определянето на този радионуклеид беше направено в няколко почвени слоя. За пробните
площи в Югозападна Рила планина бяха определени две почвени дълбочини за отчитане на Cs-137 –
съответно 0-5 и 10-15 см. За пробните площи в
Северна Рила и в Стара планина дълбочините при
пробовземане бяха: 0-5 см, 5-10 см и 10-15 см.
Почвените проби бяха поставени в найлонови пликове и след пренасянето им в лабораторията бяха
изсушени при стайна температура, растителните
компоненти бяха отделени и бяха подготвени за
анализ.
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Активността на Cs-137 беше измерена чрез
г-спектрометрия, чрез използване на германиев детектор с висока честота на Eurisys Mesures EGPC
25-185-R с резолюция 1,75 KeV при пик 1332 KeV
за Со-60. Дължината на вълната при г-лъчите, отчитаща Cs-137 е 661,6 KeV. Времето, необходи-

мо за определяне на една почвена проба е между
7 (за по-замърсените проби) и 12 часа. Софтуерът,
използван при обработката на спектъра и данните
е InterWinner 4.0 L (Eurisys Mesures), определящ
активността на Cs-137 в [Bq.kg-1].

Таблица 1. Обща характеристика на пробните площи

Пробна
площ

Cambisols

Дървесен вид

[FAO, 1991]

(едификатор)

насаждение

местоположение

н.в.
[m]

Югозападна Рила планина
ПП1

Dysrtic

Picea abies K a r s t.

семенно

ЮЗ Рила “Парангалица”

1500

ПП2

Dystric

Abies alba M i l l .

семенно

ЮЗ Рила “Парангалица”

1560

ПП3

Dystric

Pinus sylvestris L.

семенно

ЮЗ Рила “Парангалица”

1650

ПП4

Eutric

Ливадна растителност

-

ЮЗ Рила “Парангалица”

1700

ПП5

Eutric

Pinus sylvestris L.

култура 17 г.

ЮЗ Рила

1500

ПП6

Dystric

Pinus sylvestris L.

култура 61 г.

ЮЗ Рила

1450

Северна Рила планина
ПП1

Dystric

Pinus sylvestris L.

семенно

Бели Искър

1560

ПП2

Eurtic

Ливадна растителност

-

Бели Искър

1620

Средна Стара планина
ПП1

Modic

Ливадна растителност

-

ДЛ Троян, м. Беклемето

1500

ПП2

Modic

Picea abies K a r s t.

култура 35 г.

ДЛ Троян, м. Беклемето

1420

ПП3

Eutric

Fagus silvatica L.

семенно

ДЛ Троян, м. Беклемето

1240

ПП4

Dystric

Picea abies K a r s t.

култура 45 г.

ДЛ Троян, м. Беклемето

1300

ПП5

Dystric

Pinus sylvestris L.

култура 45 г.

ДЛ Троян, м. Беклемето

1050

Резултати
На фигура 1 (A и В) е представено дълбочинното разпределение на Cs-137 в обектите от
Северна Рила и от Средна Стара планина. За района на Северна Рила (фиг.1. А) основното количество от цезий-137 е концентрирано в горните 0-5 см
на почвата. За откритата пробна площ (ПП2) в този
почвен слой са акумулирани 83% от радиоцезия,
докато за почвите под иглолистните насаждения
(ПП1) този процент е значително по-нисък - 54% .
В дълбочина на почвата съдържанието на Cs-137
намалява експоненциално. За пробните площи в района на Средна Стара планина (фиг.1. В) се
установява, че в ПП1, ПП2 и ПП4 основното коли-

чество от изотопа е акумулирано в 0-5 см почвен
слой, като за високопланинската ливада ПП1 отчетената стойност е 85%. За останалите две пробни площи от този район – ПП3 и ПП5 се установи,
че по-голяма част от радиоцезия е акумулирана в
почвения слой 5-10 см, което показва, че миграцията на елемента в дълбочина на почвения профил
е различна. Редица изследвания показват, че миграцията на цезий в дълбочина на почвата е много
слаба години след замърсяването и елемента е акумулиран основно в горните 0-6 см [Szerbin et al.,
1991; Fawaris и Johanson, 1994; Drissner et al.,
1998; Raffery et al., 2000; Fesenko et al., 2000].
Проучвания на Andrello и Appoloni (2004) върху дъл-
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бочинното разпределение на радиоцезий в почви
потвърждават някои случаи, където количеството
на цезий-137 в по-долни почвени слоеве е по-голямо в сравнение с това в повърхностните слоеве.
Анализирайки данните от Средна Стара планина в
почвените профили на ПП3 и ПП5 може да се види,
че съдържанието на цезий се увеличава в почвения
слой 5-10 см, след което намалява експоненциално.
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Тези различия по отношение дълбочинното разпределение на радиоцезия в района на Средна Стара
планина могат да са резултат от пертурбацията на
почвени животни в горните почвени хоризонти.
Същевременно по-ниското съдържание на Cs-137
в повърхностната почва в двата обекта може да се
дължи и на загуба на почвени вещества или миграция на елемента в почвата.
Средна Стара планина

Северна Рила планина
ПП1

ПП1

ПП2
ПП3
ПП4

ПП2

ПП5

0
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40
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80

100

Cs-137 в [%] от общото съдържание в 0-15 см почвен слой
0-5 cm

5-10 cm

0

20

60

80

100

Cs-137 в [%] от общото съдържание в 0-15 см почвен слой
0-5 cm

10-15 cm

40

5-10 cm

10-15 cm

A
B
Фигура 1. Дълбочинно разпределение на Cs-137 в Северна Рила планина и в Средна Стара планина
в [%] от общото съдържание на изотопа в 0-15 см почвен слой

Таблица 2. Концентрация на цезий-137 [Bq.kg-1] в пробните площи
Пробна
площ
ПП1

ПП2

ПП3

ПП4

ПП5

ПП6

Дълбочина
на слоя
[cm]
0-5
5-10
10-15
0-5
5-10
10-15
0-5
5-10
10-15
0-5
5-10
10-15
0-5
5-10
10-15
0-5
5-10
10-15

ЮЗ Рила Активност на
единица маса [Bq.kg-1]

Стара планина Активност
на единица маса [Bq.kg-1]

С Рила Активност на
единица маса [Bq.kg-1]

52.12

502
58.74
31.97
363.47
147.94
54.21
34.94
71.93
53.15
46.04
36.25
28.39
121.7
217.2
40.35

63,18
32,62
21,61
1276,79
211,83
4,01

14.5
69.11
36.68
79.17
33.70
119,8
59,3
81.57
25.85
69.07
47.90
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На таблица 2 може да се види, че за всички
опробвани площадки в трите района Cs-137 е концентриран в горните 0-10 см на почвите. Северните
склонове на Рила планина са най-силно замърсени с цезий-137 и в повърхностните почвени слоеве
активността му достига 1276,79 Bq.kg-1. В района
на Югозападна Рила концентрацията на радиоцезий е в границите 69,07 до 119,8 Bq.kg-1. За почвите от Средна Стара планина се установи замърсяване с Cs-137 в диапазона 34,94 – 502 Bq.kg-1.
Резултатите ясно показват, че горската растителност има огромно значение по отношение замърсяването на почвите с радиоцезий. Планинските ливади и пасища в трите изследвани района са найсилно замърсени с този елемент, а това поражда
по-висок риск от гледна точка замърсяването с радионуклеиди по хранителната верига. Установено
е също така, че фините корени на дървесната,
храстовата и тревната растителност (и особено на
горскоплодни видове и гъби) са разположени основно в горните почвени слоеве, богати на органична материя, хранителни елементи и влага [Bakker,
1999; Жиянски, 2004]. От друга страна почвите от
тип Cambisols се характеризират с лек механичен
състав и по-голямо количество почвен хумус, което прави Cs-137 по – лесно достъпен за растителните организми.
Заключения
Планинските райони в страната са силно и нехомогенно замърсени с Cs-137 и съдържанието
на изотопа се увеличава с увеличаване на надморската височина, което е свързано с особеностите
на планинския климат в изследваните райони.
Съдържанието на Cs-137 е концентрирано в
повърхностните почвени слоеве, където е разпространена основна част от кореновата система на растенията и по-специално фините корени, което поражда по-висок риск от замърсяване на растителността. Част от горскоплодните растителни видове
и гъбите се консумират в по-висока степен от населението в тези райони и това налага необходимост от систематични изследвания.
Установи се, че откритите територии - планински ливади и пасища – са по-силно замърсени с
радиоцезий, и по-хранителната верига той лесно
преминава в животинските видове и човека. Поради
високите нива на замърсяването с цезий-137 в изследваните планински райони и характеристиките
на горските почви, планинските ливади и пасища
разположени в тези райони по мнение на авторите
могат да бъдат считани за рискови зони и необходимостта от системни радиоекологични изследвания в тях е наложителна с оглед постигане на устойчиво развитие.

Системните радиоекологични изследвания и
оценката на замърсяването имат научно, икономическо и политическо значение. Чрез тях ще се допълнят знанията за радионуклеидните потоци в екосистемите и ще се предостави информационна база данни, необходима при търговията с горски продукти и контрола на всички нива.
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ABSTRACT
The global commitment in efforts to sustainable development principles of the United Nations Conference on
Environment and Development (UNCED) held in Rio in 1992 was once again reinvigorated at the World Summit on
Sustainable Development (WSSD) held in Johannesburg in 2002. The International Atomic Energy Agency (IAEA)
demonstrated its important role in the protection of the environment from radioactive and non-radioactive pollutants.
Within this programme, the transfer and behaviour of radionuclides and non-radioactive pollutants in the marine as well
as terrestrial environment are investigated to develop and improve transfer models used for impact assessments and to
elaborate appropriate remediation strategies. The good knowledge about the behaviour of radioactive pollutants in
ecosystems is of a great importance: the understanding how these elements are accumulated, distributed and changed
in different components of ecosystem is obligatory to risk assessment both of human and environment. This study
presents investigations on the radiocesium contamination in forest soils from mountain regions in Bulgaria. The northern slopes of Rila Mountain are strong and non-homogeneously polluted with Cs-137,and the activity of isotope in
upper 0-5 cm soil layers varies from 63,18 to 1276,79 Bq.kg-1, while in Southwest Rila mountain the cesium concentration is within the limits 69,07 - 119,8 Bq.kg-1. The established Cs-137 contamination in soils from Central Balkan
region is from 34,94 to 502 Bq.kg-1. The mountainous grasslands are stronger contaminated with radiocesium and the
activity of the element increase with the altitude. The obtained results show, that the Cs-137 is accumulated in the
surface soil layers /0 to 10 cm/, where the biggest part of plant fine roots are located /roots of trees, shrubs, fruit
plants and mushroom/ and due to this the risk of contamination for forest vegetation is higher. The systematic
radioecological studies in forests will contribute to the ecological and economic sustainability of clean and healthy
environments, and risk assessment and reduction for human well-being. These studies will provide knowledge for
prevention measures and capacity building in case of elevated levels of radiation or pollution of either natural or
anthropogenic origin.
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ЗЕЛЕНОТО СТОПАНСТВО НА ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ В
КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Георги Пухалев, Елена Драгозова-Иванова
Лесотехнически университет – София
Зеленото стопанство на големите градовете в България, съгласно “Методология за отчитане на благоустрояването у нас”, в това число и градовете на София, включва така наречените зелени масиви (паркове, градини,
лесопаркове и др.), като обекти за обществено и ограничено ползване във и извън градовете. На базата на
отчетни данни на Централното статистическо управление за “зелено стопанство” в България за периода 19652000 г. се прави опит да се анализира тяхното количествено изменение, спрямо основните урбанистични и
екологични показатели.
Урбанистичните показатели отчитат вида на обектите от “зеленото стопанство” на градовете и степента на
задоволеност спрямо броя на населението.
Екологичните показатели са интерпретирани съобразно изискванията за устойчиво развитие (РИО’ 92,Agenda
21). От тази гледна точка зеленото стопанство на градовете е анализирано в аспекта на изискванията на устойчиво използване на природните ресурси в условията на оскъдност; зеленото стопанство в аспекта на елемент с
подчертано екологично съдържание, допълнително се отчитат и някой особености свързани с развитието и
опазването на растителното биоразнообразие в селищата, както и връзката на зелената система на селищата със
здравословното състояние на средата и влиянието на зелените системи върху жизнената среда на хората. На
тази база се третира и проблема за липса на равнопоставеност на поколенията специално по отношение на
“зеленото стопанство” на градовете – сега и в бъдеще.
Ключови думи: зелено стопанство, критерии за устойчивост
Key words: green areas, sustainable cities, Index content

Постановка
В управлението на селищата в България и организацията на тяхното благоустройство и комунално стопанство, важно място заема управлението
на дейността по озеленяването, която в официалните отчетни данни се определя с понятието
“Зелено стопанство”. На база официални отчетни
данни на Националния статистически институт в настоящата статия въз основа на отчети за периода
1945-1995 г., както и на разработки на Национален
център за териториално развитие и жилищна политика и материали свързани с концепцията за устойчиво развитие и изискванията на Европейската
конвенция за ландшафта (Флоренция, 2000) и националното ни законодателство (Закон за
биоразнообразието, Закон за опазване на околната среда, Закон за опазване на паметниците на
културата), се прави опит да се анализира досегашното развитие на тази дейност и да се очертаят
някой от проблемите й, свързани с особеностите
на дейността и нейното устойчиво развитие в по
далечно бъдеще. Главно внимание се обръща на
озеленяването на големите градове в България, където в най-голяма степен могат да се характеризират и опишат основните зависимости в отношението човек-селище-природа. В управлението на тази
триада изпъкват няколко отправни момента, които
по-нататък се използват за съответни оценки, изводи и препоръки. Това са на първо място приемането на доказаната закономерност, че градовете
се формират при нарастващо въздействие на об-

ществото върху природата; на второ място от нарастващата зависимост на обществото от природата, която напоследък все повече деградира.[9,10]
Всичко това налага развитието на градовете и техните природни елементи, в лицето на изградените
различни видове зелени площи, да се разглежда,
както в урбоекологичен аспект, така и в контекста
на изискванията за устойчиво развитие. Това означава, че при планирането и изграждането на селищата, задължително трябва да се отчитат техните
екологичните, социалните и структурообразуващи
функции на зелените площи. Видно е ,че това става именно в системата човек-селище-природа, където градовете трябва да се разглеждат като своеобразни организми. Те в своето развитие вървят в
посока формиране и укрепване и имат определени екстремни параметри, в които зелените площи
имат жизнено важна роля.
Ето защо управлението на селищата и особено на големите градове, изисква подробно отчитане и анализиране на всички елементи на селищното стопанство, в това число и на “зеленото стопанство” разположено върху оскъдния ресурс земя и
което следва да се развива устойчиво, съгласно
най-новите постановки за хармонично развитие на
селищата в дългосрочна перспектива.
Изходни данни и метод на работа
“Зеленото стопанство” на България съгласно
официалните отчетни документи давани от Националния статистически институт се състои от т. нар.
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зелени масиви, отчитащи благоустройственото състояние на селищата. От всички елементи на селищното стопанство, единствено “зеленото стопанство”, включва специфични по своето съдържание
дълготрайни материални активи (ДМА). Това са:
озеленените площи (паркове, градини, лесопаркове и др.), включващи както обектите за широко об-
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ществено ползване, така и обектите за ограничено
обществено ползване в градовете на България, зелените площи към жилищните и обществени сгради. Към показателите отчитащи обема на зеленото стопанство в селищата се отнасят и тревните
площи по улиците, както и засадените по тях дървета (Фиг.1).

Зелени площи
за широко
обществено
ползване

Зелени площи
за ограничено
обществено
ползване

Тревни площи
и улични
насъждения
ЗЕЛЕНО
СТОПАНСТВО НА
ГРАДОВЕТЕ
/озеленяване,
ландшафтна
архитектура/

Зелени площи
към жилищни и
обществени
сгради

Лесопаркове

Фиг. 1
Анализ на резултатите
Данните за развитието на „зеленото стопанство” в големите градове на България, (табл. 1) сочат две главни тенденции. Първата е свързана със
закономерното нарастване на селищните зелени
площи за периода 1945-1985 г. от 3,2 мІ/жител до
32,4 мІ/жител. Втората тенденция отнасяща се за

периода 1985-1995 г. се изразява в задържане развитието и на места намаление на селищните зелени площи. Особено показателно за тази втора тенденция е състоянието на озеленяването в София,
където не само, че зелените площи не нарастват с
нарастване на броя на населението, но и за период
от 10 години намаляват с около 10 хил.дка [2].

Таблица 1 Зеленото стопанство в градовете на България за периода 1945-1995 г.

години
1945
1965
1985
1995

селищни зелени площи
хил.дка
м2/ж.
5,4
3,2
46,5
12,9
187,6
32,4
227,9
34

лесопаркове
хил.дка
м2/ж.
14,1
8,5
323,1
90
473,3
81,6
483,2
71,2

дървета по улиците
хил. бр. бр./км.двустр
1300
164
3000
201
4599
250
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Същата закономерност се наблюдава и по отношение на лесопарковите територии, които на фона на увеличаващото се градско население, намаляват от 81,5 мІ/жител (към 1985 г.) на 71,2 мІ/
жител (за 1995 г.). Тези количества на селищните
зелени площи в градовете общо 34 мІ/жител и лесопарковите площи 71,2 мІ/жител отнесени към
препоръчания среден норматив на Световната
здравна организация от 50 мІ/жител селищни зелени площи и 150-200 мІ/жител лесопаркови
площи, сега в началото на ХХІ век, показват степен на задоволеност на градовете със селищните
зелени площи - 67% и за лесопарковете под 50%.
Единствено само по отношение на уличните дървесни насаждения се наблюдава тенденция на известна устойчивост. Тя се изразява в едно логично
увеличаване броя на ново засадените улични
дървета, но в същото време са на лице и много
слаби грижи към досега съществуващите. Цялото
това съдържание на т. нар. “зелено стопанство”,
представлява специфичен биологически фонд, чието предназначение е многофункционално. От ед-

на страна елементите на “зеленото стопанство”
трябва да изпълняват биоекологически функции, а
от друга да задоволяват нуждите на отдиха, които
за сега са далеч от нормативно необходимото.
От отчетните данни се установява, че зеленото стопанство в селищата на България към последната година на официално отчитане 1995 г.
включват общо 348 000 дка озеленени площи в границите на населените места. Две трети от тези общи количества озеленени площи са в границите на
градовете и 1/3 в границите на селата.
Втората голяма група обекти от зеленото стопанство на селищата - лесопарковете, с площ
622000 дка, от които около 78 % се падат на
градовете.
Всичко това показва, че за сега в количествено отношение зеленото стопанство на градовете
представлява тяхната основна характеристика от
селищни и извън селищни зелени площи.. В същото време един допълнителен анализ на тези зелени площи по групи градове според тяхната големина табл.2 показва следното:

Таблица 2 Разпределение на зелените площи по групи градове у нас към 1985 г

ГРАДОВЕ ПО ГОЛЕМИНА
в хил. жители
І. до 5
ІІ. 5-10
ІІІ. 10-20
ІV. 20-50
V. 50-100
VІ. над 100

По данни от 1985 г. най-голям дял от селищните зелени площи - градини и паркове се намират в градовете с население над 50 хил. жители 20947 дка.,което представлява 68 % от площта на
селищното зелено стопанство.
В същото време на лесопарковете за тези градове заемат 85,7 % от всички лесопаркови площи
в тях, възлизащи общо на 405 167 дка.
Именно тази тенденция, която се установява
трайно за намаляване на обема на различните зелени площи, както в селищата, така и извън тях, не
само, че не съответства на концепцията за устойчиво развитие, а напротив тя силно и противоречи.
Ето защо трябва да се търсят нови пътища за решаване на това противоречие, особено с императивното изискване за т.нар. устойчиви селища.
Изхождайки от стандартите на Европейските

селищни зелени площи
дка
%
6567
3,7
12567
7,1
14422
8,2
22058
12,6
32357
18,2
88590
50,2
176560
100,0

лесопаркове
дка
%
6941
1,5
15697
3,3
86922
3,6
27884
5,9
83292
17,6
321875
68,1
472611
100,0

страни, отнасящи се до задължителното обезпечаване на първо място със зелени площи за широко
обществено ползване в градовете, лесно може да
се докаже, че в България тези площи не хармонизират на нормативните изисквания и не изпълняват
пълноценно своите функции. Например във Виена,
град с традиции в озеленяването е достигната
стойност от 25 мІ/жител зелени площи за обществено ползване. Тези зелени площи чието количество достига 900 броя, се ползва от население от
около 2 мил. жители, а освен тях има изградени
445 училищни градини и 550 игрища.[12,13]
Европейската агенция по околна среда в раздела за показателите за урбо-екологичното развитие, препоръчва отчитане дела на всички зелени
площи на селищата спрямо общата им територия.
Този показател – мощност на зелената система,
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определен в проценти, за сега у нас интегрално не
е регламентиран. В бъдеще задължително трябва
да бъде въведен в териториално-устройственото
планиране на селищата. В развитите страни особено в добре озеленените градове, той е в границите на 30-40% от общата площ на градовете.
Вторият основен момент в препоръките на
Европейската агенция по околна среда е въвеждането на показател определящ делът на населението имащо възможност да достигнат до обектите
на „зеленото стопанство” в рамките на така наречения 15 минутен пешеходен транспортен изохрон.
Това означава една оптимална дисперсност на зелената система , която да дава пълна възможност
за хармония между различните пространства и найвече на градските паркове с районно значение и
тяхното рационално ползване.
В потвърждение на тези Европейски постановки за устойчиво развитие на „зеленото стопанство” на селищата е действащия норматив в това отношение за Великобритания. Там законово е регламентирано положението, че в локален мащаб достъпа до обществени зелени площи в градовете трябва да не е по-малък от 300 метра [13], при минимум зеленина от 10 м2 на жител.
В същото време лесопарковете играят изключително важна роля, както за обезпечаване на
нуждите на крайселищния и извънселищния отдих,
така и за обезпечаване на притока от чист въздух
постъпващ от естественото природно обкръжение.
Във връзка с това лесопарковете в Германия,
Австрия, Великобритания, Украйна и др., също са
предмет на задължително нормиране. Специално
във Великобритания законово са регламентирани
отстоянията на различните по площ паркови и лесопаркови обекти – за тези с площ 200 дка в 2
километра отстояние от жилищните райони, лесопарковите обекти от 1000 дка да са на петкилометрово отстояние и на 10 километра отстояние
да са обектите от 5000 дка. [15]
Всичко това показва, че при планирането и изграждането на различните видове обекти от т.нар.
зелено стопанство на градовете у нас, трябва да
се прилага диференциран подход. При него наред
с природно-климатичните условия, следва да се отчитат урбо-териториалните характеристики на
градовете, в които досега изградените зелени площи следва следват да бъдат грижливо опазени, т.е.
градините, парковете и лесопарковете, които миналите и сегашните поколения са създали, в контекста на устойчивото развитие следва да се
приеме, че задължително и безалтернативно трябва да бъдат съхранявани за идните поколения. Това
положение е изтъкнато още през1993 г. в Нацио-
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нална харта за спасяване на българските паркове
и градини[5]. Хартата е съобразена с изискванията и документите на много световни и европейски
организации, свързани със жизнената среда на човека и устойчивото екологическо развитие на селищата у нас.
В чл.3. е отбелязано, че “Зелената система е
синтезирана природна среда в селището, която с
многофункционалното си въздействие осигурява
жизнено необходимата за съвременния човек връзка между селищния организъм и природата. Тя е
задължителен елемент на благоустрояването на
селището, което без зеленина би останало мъртво.”
[8]
Изхождайки от обстоятелството, че зелените
площи са основни биологични фондове, в които доминира главно дървесно храстовата растителност,
имаме пълното основание да класифицираме градските паркове и лесопарковете като урбобиотопи.
Те изискват специални грижи и особено тези, които са подложени на силно урбанистично въздействие. Несъмнено това налага, особено големите паркове в градовете да бъдат предмет на специална
защита и то не само от страна на флористичното,
но и на фаунистичното им разнообразие. За последната постановка следва да се посочи, препоръчания от Европейската агенция по околна среда,
урбанистичен норматив за качество на околната
среда, да се съди освен по количеството и достъпността до отделните видове зелени площи, но и по
броя на видовете птици в територията на града.[11]
Следователно обема и съдържанието на “зеленото стопанство” в градовете е важен показател, характеризиращ и биологичното разнообразие в
селищата, и следва да бъде един от приоритетите
на държавата и общините за бъдещото устойчиво
развитие.
Изводи
В заключение, на базата на извършеният анализ за „зеленото стопанство” на големите градове
в България, могат да се направят следните изводи:
1. „Зеленото стопанство” на големите градове, включващо преди всичко зелени площи за широко обществено ползване, в количествено съотношение бележи трайна тенденция на намаляване.
То се изразява се главно в отнемане на зелени площи чрез реституция, които се използват неправилно за друго строителство;
2. На лице е изоставане от минимално необходимите елементи от зелените системи на
селищата, които сега удовлетворяват около 70 %
от нормативно необходимите селищни зелени
площи, за които опита на Европа е особено индикативен.
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3. Допуснато е необосновано редуциране на
извънселищните зелени площи, които сега са около 55 % от нормативно необходимите и които имат
особено голямо биофизическо значение за качеството на жизнената среда в големите градове и устойчивото им развитие;
4. Налага се възстановяване на строгото държавно регламентиране и отчитане на елементите
на т.нар.”зелено стопанство”, което би било добра
основа за анализ и планиране на бъдещото развитие на зелените системи на селищата, като основен носител на природната среда, така необходима за съвременния жител на големите градове на
България.
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GREEN AREAS QUALITY AND QUANTITY OF THE BIGGEST CITIES IN
BULGARIA IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Georgi Pouhalev, Elena Dragozova-Ivanova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
On the basis of “Methodology of reading of public services” is done a statistical analysis. Some official statistical
data (1965-2000) of existing green areas in the biggest cities in Bulgaria are summarized. Green areas include: urban
parks, city gardens, forest parks, linear green areas (street trees).
Analysis of the green areas’ quantity parameters the main urban and ecological conditions. Important criteria is
Index content with green areas. Quantity and ecological parameters are compared with sustainable development principles in different aspects: connection between quantity and quality of green areas and health condition of the urban
population; characteristics of urban biodiversity protection, etc.
The idea of sustainable cities could tie down very closely with green areas in the cities.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ОСНОВАТА НА
ПРИЛАГАНЕ НА АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
Александра Живкова, Нидал Шабан, Ивона Димитрова, Атанаска Тенева
Лесотехнически университет – София
Растителните биотехнологии представляват съвременно направление в биологията, което се развива с
бързи темпове през последните няколко десетилетия. Успехите на биотехнологичните проучвания дадоха възможност за създаването на нови направления, което позволи да се поставят и решат нетрадиционни фундаментални и практически задачи и в областта на земеделието. Въвеждането на метода култивиране in vitro в експерименталната биология и практическото растениевъдство, както и на молекулярно-генетичните методи (RFLP,
PCR, RAPD-PCR), използвани в съвременните биотехнологии са екологично съвместими и ресурсоспестяващи,
което е база за устойчиво развитие на модерното земеделие. Прилагането на устойчиво земеделие би подобрило
качеството на живот на заетите в земеделието, както и на потребителите на произведените продукти.
Ключови думи: устойчиво развитие, земеделие, биотехнология, in vitro техники, гени, ДНК маркери.
Key words: sustainable development, agriculture, biotechnology, in vitro techniques, genes, DNA markers.

Въпросът за устойчивото развитие е дълбоко
заседнал в политиката на ЕС, но по същество той
се явява и от изключителна важност за гражданите
– дали ще успеят да поддържат и повишат просперитета си в дългосрочен аспект, отнасящ се до поддържане на здравното състояние, безопасността,
поддържане на качеството на живот, както и проява на адекватна реакция към постоянно променящите се условия на околната среда.
Устойчиво развитие на аграрният сектор, може да бъде постигнато само чрез поддържане в оптимално състояние на основните му компоненти:
висок и устойчив добив, намаляване внасянето на
вредни емисии в околната среда, поддържане и повишаване качеството на храните, редуцирано използване на изчерпваемият природен ресурс. С развитието на аграрният сектор през последните години стана ясно, че тези цели не биха могли да бъдат
постигнати без прилагането на нови методи и техники в земеделието.
Съвременната биология се отличава с изумителни по своята смелост експерименти и точни
наблюдения, насочени към моделиране на живата
природа. Това се определя не само от прогреса на
идеите, но и от бързото усъвършенстване на методите на изследване и техническото осигуряване
на биологичното експериментиране.
Растителните биотехнологии са една от найобещаващите насоки на съвременната наука. Тя
се използва като инструмент, даващ нови желани
признаци на растенията, което от своя страна, спомага за развитието на земеделието и намалява
вредното въздействие върху околната среда.
Целта на настоящата разработка е да предостави основна информация относно различните направления в растителните биотехнологии и да приведе примери за тяхното използване в условията

на устойчиво развитие на земеделското производство.
В растителните биотехнологии се използват
методи от молекулярната биология, тъканните
култури, генетичното инженерство. Биотехнологията
представлява производство на продукти и стоки чрез
използване на живи организми. Тя включва промишлени методи за производството на биопродукти, фуражни белтъци, аминокиселини, биологичноактивни вещества (ензими, хормони). Интензивното отглеждане на продуктивни растения се извършва в
изкуствени условия (в изкуствена хранителна среда се култивира биомаса от микроорганизми или
недиференцирани клетки на висши организми), при
което се използва способността на клетъчните култури да произвеждат специфични биопродукти, високата им размножителна способност и/или възможности за развитие върху хранителен субстрат
от отпадъчни продукти при достъпни суровини.
Новите растителни биотехнологии могат да се
определят като използване на тъканни култури, от
една страна, и генна технология от друга.
Растителните биотехнологии могат да се разглеждат като продължение на традиционното размножаване с една много важна разлика – растителната биотехнология позволява генен трансфер
при по-прецизирани, контролирани условия.
Различават се също и по това, че при конвенционалните методи на размножаване е необходимо
изпробването на стотици или хиляди варианти за
получаването на подходяща генна комбинация, докато растителните биотехнологии позволяват трансфера само на един или няколко желани гена. Тази
по-прецизна технология позволява на селекционерите да „усъвършенстват” растенията с нови полезни признаци, но винаги е необходимо да се отчитат нежеланите странични ефекти.
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Много от тези полезни признаци в новите сортове растения се борят с вредителите по растенията – насекоми, заболявания и плевели, които често са пагубни за културите. Други спомагат за повишаване на качеството на получаваната продукция – например, повишени вкусови качества на плодовете и зеленчуците, предимства при преработката – например, домати с по-високо съдържание
на сухо вещество и маслодайни култури с понижено съдържание на наситени мастни киселини.
Експертите твърдят, че нововъведенията на биотехнологиите ще утроят добивите от земеделска
продукция, без да изискват допълнителни обработваеми земи, запазвайки ценни тропически гори и
животински хабитати. Друго преимущество е намаляването или елиминирането на използването на
пестициди, които ускоряват деградацията на околната среда. Растителните биотехнологии дават възможност за производство на по-здравословни култури с подобрени вкусови качества.
Промените, настъпващи при растенията след
прилагането на растителните биотехнологии могат да се разделят на: входни черти, изходни черти
и черти с добавена стойност.
Агрономически или „входни” черти.
Полезността им се изразява в това, че чрез тях се
повишава добива, като се редуцира внасянето на
химични агенти - пестициди или торове:
• Устойчивост към насекоми;
• Толерантност към широкоспектърни
хербициди;
• Устойчивост към заболявания, причинени от
вируси, бактерии, гъби;
• Адекватна реакция, предизвикана от абиотичен стрес (засушаване, засоляване, високи
температури).
Растенията с “входни” черти, които са предлагат в търговската мрежа са:
• Roundup Ready® - соя, царевица: устойчивост
на третиране с Roundup, което довежда до по-ефективен контрол на плевелите, с по-малко обработки
и намаляване употребата на други, по-вредни
хербициди;
• YieldGard® - царевица и Bollgard® - памук: на
основата инсектициден протеин, който не е токсичен към животните и хората и защитава растението от повреда причинена от царевичния
стълбопробивач, тютюневия и памучния червей;
• Destiny III® и Liberator III® - тиква: устойчив
на някои вируси, които разрушават тиквата.
Качествени черти или „изходни” черти помагат да се създадат ценни за консуматорите
характеристики, като подобряват качеството на храната и тъканите продуцирани от растенията.

Растенията с налични “изходни” черти
включват:
• Картофи с високо съдържание на скорбяла,
които поглъщат по-малко мазнина при пържене;
• По-дълъг период на съхранение (long shelf
life - LSL) при банани, пипер, ягоди и домати;
• Соя с по-високо ниво на изофлавоноиди,
съединения, които се използват за намаляването
на ракови и сърдечни заболявания;
• Царевица с подобрена смилаемост и с повисока хранителна стойност за селскостопанските
животни.
Черти “с добавена стойност”. Гени, които са
прехвърлени в растения и напълно променят начинът им на използване.
Растения, които могат да бъдат използвани
като производствени единици за евтино създаване
на големи количества материали, включващи:
• Терапевтични протеини за лечение на заболяване и ваксинация;
• Влакна за текстил;
• Биоразградими пластмаси;
• Масла за употреба в бои, очистители, и
смазки.
Новополучените растения имат изцяло нови
функции, които им позволяват да пречистват земеделските земи както и околната среда от химически замърсители - меркурий, олово и нефтопродукти.
Едно бурно развиващо се направление в растителните биотехнологии през последните няколко
десетилетия, доказало вече своите предимства, е
получаването на култури от изолирани растителни
части - протопласти, клетки, тъкани и други органи,
наричани най-общо тъканни култури. Този термин
се отнася за отглежданите in vitro (в стъклени съдове- при стерилни условия в изкуствена хранителна
среда) изолирани клетки, различни тъкани и органи на растенията. По своята същност методът на
тъканните култури е съвременен метод за изучаване, селекция и размножаване на растенията.
Знанията в тези техники непрекъснато нарастват и
в нови области – клетъчен метаболизъм, диференциране, делене, хранене и съхраняване. Техниките на in vitro култури позволяват от живите растителни клетки да се развият цели растения. Този
процес се нарича клетъчна тотипотентност (cell
potention).
Въвеждането на методите in vitro в експерименталната биология и практическото растениевъдство се определя преди всичко от способността на
растителната клетка да се култивира в изкуствени
условия, отделно от изходното растение. Това се
дължи на способността й при тези условия да се
диференцира, да проявява големи възможности за
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морфогенезис и регенерация на цели жизнеспособни растения за разлика от клетките на животните и
човека. При вида Arabidopsis дори е възможно да
се култивират цели растения от кълняеми семена,
без да се налага преминаването през in vivo фаза.
Според най-общата дефиниция, растителноклетъчната култура включва всички аспекти на култивирането и поддържането на растителния материал in vitro. Получените култури се използват в
нарастващ брой направления. Техниките на микроразмножаване и за получаване на чисти от болести растения се определят и широко се използват като стандартни методи за вегетативно размножаване на голям брой градински и декоративни
растения като гербери, орхидеи, лилии, ягоди, папрати и т.н., които представляват една многомилионна индустрия.
Основно направление в тази технология, която вероятно ще има най-голямо влияние върху основното и приложно растениевъдство, е генетичното модифициране на растителните клетки. Чрез приложението на техниките за генетично модифициране може да се създадат растения с определен
фенотип, хербицидна устойчивост, устойчивост към
неприятели и параметри на добива.
Възможността за определяне на генетичното
разнообразие и класифициране на организмите, въз
основа на техните морфологични и физиологични
особености, е свързана с приемането на значителни компромиси по отношение на точността и коректността на направените изводи. Използването
на молекулярни маркери и най-вече приложението
на ДНК маркери, даде възможност за преодоляване на тези ограничения и постигане на резултати,
чиято информативност и точност е значително поголяма в сравнение с класическите методи. ДНК
маркерите представляват области от генома на даден вид, в чиято нуклеотидна последователност се
наблюдава изменчивост, база за идентификация и
разграничаване на представителите на един и същи вид, както разбира се, и за междувидово
разграничаване. През последните две десетилетия
ДНК маркери бяха използвани за определяне на генетичното разнообразие на живите организми, за
изследване на еволюционните процеси, за диагностициране на заболявания, причинени от генетични
нарушения, за клониране и картиране на гени, за
ускорена селекция с помощта на молекулярни маркери – маркерна селекция (MAS).
От научна гледна точка ДНК маркерите представляват изключителна възможност за създаване
на подходяща класификация на растенията, на основата на различията им на ниво ДНК и преодоляване на трудностите и грешките допускани при използване на класическите методи. ДНК маркерите
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дават възможност и за откриване на нови гени, асоциирани с конкретен маркер, при анализиране на
една сегрегираща популация. Приложният аспект
на ДНК маркерите е свързан с чисто икономически потребности като например: производство на
сертифициран посадъчен материал и генотипиране на наличните растителни генетични ресурси в
колекциите на селскостопанските институти, определяне на чистотата и отсъствието на примеси в
хибридни семена, защита на авторските права на
селекционерите върху конкретен сорт, контрол върху износа на стопанска продукция, създаване на
сортове растения с подобрени качества на основата на селекционна програма, основаваща се на приложението на ДНК маркери.
Генотипирането на наличните растителни генетични ресурси, с помощта на молекулярни маркери има, както чисто научно, така и съществено
стопанско значение. В днешно време, процесът на
създаване на колекции от зародишна плазма,
включваща различни представители на един и същи вид, се съпътства от използването на ДНК
маркери. Етапите при създаване на такава колекция включват най-общо:
1) избор на конкретен растителен вид;
2) проучване, свързано с определяне на местонахожденията на отделните представители на
вида;
3) създаване и съхранение на колекция от
отделните представители на вида (in situ и ex situ);
4) характеризиране и оценка на колекцията;
5) рационално използване на колекцията в селекционни програми.
Прилаганите методи в областта на молекулярните техники са RELP, PCR, SNP и други. Най-използваният метод е PCR - за детекция на инфекциозни агенти, установяване на алелен полиморфизъм, определяне принадлежността на даден вид
към определен таксон, изучаване на еволюционните направления, изследвани чрез археологични
проби и производство на генетично модифицирани организми (ГМО).
Напоследък много се разисква въпроса за
ГМО и продуктите, които се произвеждат от тях.
Въвеждането на ГМО в хранителната промишленост представлява преимущество за двете страни
- производители и потребители, като позволява намаляване на загубите и въвеждане на желани
качества. Като всяка новост и ГМО предизвика безпокойство и си спечели неприятели. За да се позволи на потребителя да упражни свобода на избора бе въведена Регулация на Европейския Съюз
1139/98. Тя изисква тези продукти, които съдържат повече от 1% генетично модифицирана соя или
царевица да бъдат ясно обозначени като такива. За
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да се удовлетворят тези изисквания, са необходими удобни методи за установяване на генетичния
статус. Два са основните начини за тестване на
храните. Единият е детекция на определена субстанция в пробите. Обикновено това е белтък. При
другия се търсят изменени последователности в самата ДНК молекула. Предимството на втория метод е, че ДНК е по-малко предразположена към
разграждане при обработката на продукта. В
допълнение, не всички модификации в ДНК причиняват изменение в белтъците, а също така модифицираните белтъци не се продуцират във всички
тъкани на растението.
Биотехнологииге ще помагат на човечеството
по-добре да използва резервите си, да съхрани изчерпваемият природен ресурс, да модернизира системата за получаване на хранителни продукти, както и да повиши качеството им използвайки постиженията на биологията. В този смисъл за в бъдеще,
биотехнологиите биха могли да се разглеждат като един от основните елементи на устойчивото
развитие.
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ABSTRACT
Plant biotechnology is modern trend in biology science which develops with quick temps during the last years.
The success in the biotechnological researches ensure best possibility to establish new ways, methods, tasks for
solving untraditional fundamental and practical tasks in the field of agriculture. Introducing of in vitro culture method in
the experimental biology and practical plant science, as the molecular biology methods (RFLP, PCR, RAPD-PCR), using
now are ecological ways preserved the natural resources which present as important task for the sustainable policy for
the modern agriculture with high quality for life for engaged people in producing and consumption processes.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРЕДОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА
МЕДОПРОДУКТИВНОСТТА В РАЙОНА НА УОГС “ПЕТРОХАН”
С.БЪРЗИЯ
Красимира Малинова1, Калинка Гургулова2, Ивона Димитрова1, Николай Христов3,
Саад Дарказанали1, Цветелина Николова1
Лесотохнически унивелситет – София1, НДИВМИ - София2, Учебно-опитно горско
стопанство “Петрохан” - с.Бързия3
Развитието и производителността на всяко пчелно семейство зависят от комплекс на взаимодействия, между
индивидите вътре в кошера също така и с факторите на околната средата.
Водещият фактор за живота и развитието на пчелите са условията на околната среда, на повечето от тези
условия човек не може да оказва влияние, чрез своето въздействие или това може да се постигне чрез големи
неоправдани разходи.
Друга група фактори от които зависи развитието на пчелното семейство се създават вътре в гнездото в
резултата от жизнената дейност на индивидите в него. Тези фактори имат отношение към медопродуктивността
на пчелните семейство и при тях е възможно, в известна степен, моделиране от страна на човека.
Анализ на на вече споменатите фактори и връзката им с и развитието на пчелните семейства е направен в
учебно-опитния пчелин на УОГС”Петрохан” с. Бързия. Заключенията за влиянието на специфичните регионални
отнасящи се към обкръжението фактори на медопродуктивността са направени въз основа на събраната
информация.
Условията свързани с температурата и влажността на въздуха през 2004 г. не бяха благоприятни за
медопродуктивността.
Ключови думи: пчелно семейство, средата (вътре и вън от) кошера, медопродуктивност.
Key word: bee family, the environment (inside and outside) of the hive, honey productivity.

Увод
Пчелното семейство е биологична единица, която сама набавя необходимата храна и вода, избира и поддържа жилището и създава в него необходими условия за своето съществуване.
Продуктивността на пчелните семейства и тяхната способност да преодоляват неблагоприятните
условия на средата зависят от сложния комплекс
на вътрешни и външни фактори. В процеса на еволюцията медоносната пчела е изработила сложни
комплекси на взаимодействие, както между индивидите вътре в пчелното семейство, така и с фактори на околната средата.
Водещият фактор за живота и развитието на
пчелите са условията на околната среда - климат,
растителен и животински свят, хранителната база,
полезни и вредни за пчелните семейства живи
организми. На повечето от тези условия човек не
може да оказва влияние, чрез своето въздействие
или това може да се постигне чрез големи неоправдани разходи. Друга група фактори от които зависи развитието на пчелното семейство се създават вътре в гнездото в резултата от жизнената
дейност на индивидите в него. Към тях се отнасят
още събирането, преработката и консервирането
на хранителните запаси, регулирането на температурата, влажността и газовия обмен вътре в пчелното семейство, полезните и вредни организми
свързани с пчелното семейство, микроорганизмите, които участват в храносмилането и кон-

сервирането на пергата и др. Посочените фактори
имат отношение към медопродуктивността на пчелните семейство и при тях е възможно, в известна
степен, моделиране от страна на човека.
За жизнената дейност и продуктивност на
пчелното семейство огромно значение има качеството но майка, нейните репродуктивни способности
и наследствени качества. Оплодената майка предава на потомството наследствените си белези, които определят качествените особености и нормата
на реакция към условията на околната среда на
пчелите в пчелното семейство. За управление на
жизнената дейност пчелното семейство и производство на пчелни продукти е необходимо да се
има предвид взаимната връзка между вътрешните
и външни фактори, влияещи на продуктивността и
единството на пчелното семейство.
Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на най-важните фактори на външната
и вътрешна среда на пчелните семейства през неблагоприятната за производство на мед 2004 година.
Материал и методи
Настоящото наблюдение е проведено в учебно-опитния пчелин на УОГС”Петрохан” с. Бързия
през 2004 година. Пази година се характеризира
като неблагоприятна за пчеларите, като в някои райони изобщо не е изваждан мед. Пчелинът има 20
пчелни семейства, отглеждани в модулни кошери.
Пчелинът е създаден през 2002 година от 10 пчел-
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ни семейства. В него се извършват ежегодни
наблюдения, които са свързани с условията на
околната среда и някои фактори от вътрешната среда на кошера.
Към първата група фактори се отнасят някои
показатели на околната среда които се измерват в
пчелина:
1. Измерване на максималната и минимална
температура на въздуха по дни
2. Измерване на влажността на въздуха два
пъти дневно (в 7.30 и 16.30 часа)
Към втората група фактори се отнасят някои
показатели, които са свързани със средата вътре
в пчелното семейство:
1. Ежедневно измерване на теглото на контролния кошер (кошер № 0)
2. Измерване на температурата на контролния кошер до поставяне на магазините
3. Измерване на медопродуктивността за всеки кошер с индивидуално измерване на количеството мед за всяка пита в него.
Резултати и обсъждане
От табл. 1 се вижда, че минималните температури през месеците януари(-9,250С) и февруари(4,110С) са под нулата. Максималната температура за тези два месеца е положителна, като за ме-

сец януари е съвсем незначително над нулата
(0,580С). Разликата между максималната и минимална температура (D) за януари месец е отрицателна (-8,680 С), а за месец февруари тази разлика е с положителен знак(1,69). През останалите
месеци максималните и минимални температури
са с положителен знак, като тенденцията до месец
юли август е да се увеличава, след което се наблюдава намаляване на стойностите им. Трябва също да отбележим, че минималната температура
за август е с един градус по-ниска от месец юли.
Температурата в контролния кошер през месеците от януари до юни е с положителен знак и за
периода на отчитането му се увеличава от 3,380С
до 31,150С.
На таблица 2 са представени резултатите за
влажността на въздуха през периода януари
октомври, изразени чрез максимални, минимални
и средномесечни стойности за този признак, измерени два пъти в денонощието – в 7,30 и 16,30 часа.
Средно - месечната стойност за влажността на въздуха варира от 65,75% за месец февруари до
88,85% за месец октомври. През последните три
месеца за дневни максимални данни има стойности от 100%., които се повтарят няколко поредни
дни. Това е изключително неблагоприятно за
медопродуктивността, тъй като измива и разреж-

Таблица1 Минимална и максимална температура на въздуха и температура в контролния кошер

Месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври

Температура
Min.
D
-9,25
-8,68
-4,11
1,69
1,28
6,03
4,37
8,63
8,55
8,32
13,21
7,62
14,72
10,34
13,79
10,54
10,92
8,00
7,58
6,64

0

С
Max.
0,58
5,80
7,31
13,00
16,87
20,83
25,06
24,33
18,92
14,22

Температура в
контролния кошер 0С
3,38
11,90
11,55
23,62
22,03
31,15
-

Таблица 2 Минимална, максимална и средномесечна влажност на въздуха на околната среда

Месеци
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври

7,30ч.
84,89
77,80
81,10
85,28
82,70
90,79
88,93
91,70
93,40
90,22

Влажност %
D
16,30 ч.
5,57
78,52
24,10
53,70
19,24
61,86
23,33
61,95
16,20
66,50
10,84
79,95
13,04
75,89
7,93
83,77
9,12
84,28
2,75
87,47

Средно за месеца
81,31
65,75
71,48
73,61
74,60
85,37
82,40
87,73
88,84
88,85

Изследване на средовите фактори за медопродуктивността в ...
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Таблица 3 Индивидуална медопродуктивност на кошерите в пчелина (от които е изваждан мед)

№ на кошера

Дата на изваждане на
меда

В2

00.06.04
02.09.04
02.07.04
01.07.04
02.07.04

В2
В3
№8
Контрола №0

да съдържанието на захари в нектара. Като се има
предвид, че през месеците юни, юли и август са
измерени и най-високите максимални температури,
през 2004, данните от основните външни фактори
са неблагоприятни за медопродуктивността. Добивът от мед в пчелина е незначителен. Измерен е
добив за всеки кошер, при които е било възможно
изваждане на излишно количество мед без това да
наруши необходимото му количество за жизнените функции на пчелното семейство (таблица 3).
След преценка установихме, че можем да извадим мед от следните семейства: В2, В3, №8 и
№0 (контрола).Семействата В2 и В3 са с произход

Брой
центрофугирани
пити
12
6
4
9
6

Количество мед
кг
10,130
5,545–общо-15,675
5,840
11,840
8,630

от В1, който миналата година даде най-добър
резултат, а №8 е с произход от №1, който е закупен от Смолян. След загуба на майката са предадени към него пити с пило и маточници от В2 и той
е станал приемник на майка от В2. От семейства
В1 са създадени две нови семейства В4 и В5. От
семейство В2 е изваден мед 2 пъти общо 15,674
кг. Следващото по стойност количество мед е добито от №8 (11,840 кг) №0 (контрола 8,630 кг). От
В3 количеството на получения мед е 5,840кг, което
е от два до три по-малко от останалите семейства,
но той е получен само от 4 пити.

Таблица 4 Вариационно статистическа обработка на даните за теглото на питите при центррофугирането им и количеството мед получено от тях

№ на кошера

Брой пити
(n)

Отклонение на
средното
аритметично (sх)
Тегло на пълните пити - kg
2,116
0,165
Средно тегло за
1 пита - (x)

Вариационен
коефициент –
(VC%)

В2

12

В2

6

2,317

0,133

14,14

В3

4

2,964

0,084

5,71

№8

9

2,723

0,214

9,81

№0

6

10,15

В2

12

2,981
0,123
Тегло на празните пити – kg
1,238
0,016

В2

6

1,393

0,054

9,63

В3

4

1,486

0,093

12,61

№8
№0

9
6

0,042
0,065

8,44
9,99

В2

12

0,844

0,070

28,61

В2

6

0,924

0,114

30,19

В3

4

1,460

0,067

21,32

№8
№0

9
6

1,319
1,362

0,105
0,083

24,01
14,95

1,520
1,623
Тегло на меда – kg

14,21

4,57
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Количеството на получения мед от семействата В2 е по-голямо от полученото количество в
контролното семейство, което е специално подбрано с показатели за средно по сила семейство.
Семейство В е от местен произход, с което можем да обясним неговата висока продуктивност и
адаптивност към средовите фактори. Освен това
получената продукция от семейства с произход от
семейство В вероятно има и генетична детерминираност на продуктивността.
Разработени са статистически, трите показателя за питите, като тегло на пълна пита, тегло на
празна пита и тегло на мед получен от една пита,
чрез определяне на средното аритметично(х), стандартното му отклонение (sх) и вариационния коефициент (VC%). Най-много пити са центрофугирани
от семейство В2 на два пъти (12+6) като и в двата
случая VC% е около 14%, което е показание, че
питите не са равномерно запълнени с мед.
Останалите семейства за този признак имат подобро изравняване по отношение на теглото на пълните пити с мед, за което свидетелства и по ниските стойности на VC%. За признака тегло на празните пити, стойностите варират от 1,238 до 1,623

кг със сравнително нисък вариационен коефициент под 10%, тъй като празните пити са сравнително изравнени с близко тегло на восъка във всяка една от тях. Само при семейство В3 той е 12,61,
което вероятно се дължи на малкия брой измерени
пити(n=4). Медопродуктивността е основен
признак, които се определя от количеството мед
получено от една пита. Както се вижда от обработените резултати в таблицата, за сем. В2 средните
стойностите за този признак са под един килограм,
но в едно широко вариране на признака от приблизително 28 – 30%. За другите семейства, от които
е получена продукция средните стойности са над
един килограм за всяка пита. Вариационния коефициент за този признак е висок, което вероятно се
дължи на малкото пити, от които е извлечен меда
при семействата В3 (n=4), №8 (n=6) и №0 (n=9).
На таблица 5 са представени данните за температурата вътре в кошера, параметрите на външната среда, температура и влажност на въздуха и
летежа на пчелите извън кошера. Тези данни имат
изключително значение за определяне жизнеността на семейството още през първите дни на
годината.

Таблица 5 Температури в контролния кошер при, които се наблюдава летеж на пчелите
T-max
0
С
10
10

Т-вътре в кошера 0С

14.01.04
02.02.04

Т-min
0
С
3
1

04.02.04

0

05.02.04
06.02.04
24.02.04
15.03.04

Дата

Влажност
Max %
63
49

Време

Летеж

9,8
7,2

Влажност
Min %
94
84

Слънчево
Слънчево

8

7,2

87

56

Слънчево

3,5

15

14,8

88

37

Слънчево

6
-4
2

17
11
12

16,6
7,6
11,5

59
70
89

34
41
80

Слънчево
Слънчево
Слънчево

Да
Да
Да
Масово
Да
Масово
Да
Да
Да

Първите облитания на пчелите извън кошера
се наблюдават още на 14.01.04 при температура
на въздуха 3-100С, влажност – 94-64%, слънчево
време и измерена температура вътре в кошера
9,80С. През месец февруари има поредица от 4

последователни дни, през които се наблюдава летеж при плюсови минимални и максимални температури на въздуха, като най-ниската температура вътре в кошера е 7,20С, слънчево време и ниска минимална влажност на въздуха.

Таблица 6 Тегло на контролния кошер №0
Месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли

Тегло на кошера
Кг
22,500
21,300
19,900
20,150
22,700
28,300
Изваждане на мед

Август

20,600

Септември
Октомври

19,250
18,500

Развитие на растителността
Слабо има повече прашец
Слабо има повече прашец
Слабо има повече прашец, увеличава се и нектароотделянето
Усилено започване на отделяне на нектар и прашец от растенията
Обилно отделяне на нектар и прашец
Обилно отделяне на нектар и прашец
Обилно отделяне на нектар и прашец
Отделян на нектар и прашец необходимо за задоволяване на жизнената дейност на
сем.
Намаляване на отделянето на нектар и прашец
Намаляване на отделянето на нектар и прашец
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Друг важен показател, които има пряко отношение към медопродуктивността е теглото на контролния кошер. Чрез промяна на теглото му може
да се съди за наличните хранителни запаси, за приноса на нектар и прашец в него, както и за изразходваните запаси. За промяна на теглото на кошер
№0, контролен за нашия пчелин, резултатите са
представени на таблица 6. Теглото се следи през
интервали от 3-4 дни. Данните са осреднени за всеки месец.
Както се вижда от таблицата стойностите за
теглото на контролния кошер се изменя в зависимост от това какви хранителни ресурси има в околната среда.
Изводи
Изводите, които могат да бъдат направени от
анализа на получените резултати могат да се обобщят така:
1. Условията за температура и влажност на
въздуха през неблагоприятни год. влияят на медопродуктивността
2. Семейство В има добри продуктивни пока-
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затели
3. Установено е, че облитане на пчелите се
извършва при температура н контролния кошер не
по-ниска от 7,2 0С, плюсови температура не пониска от 8,0 0С, ниска влажност на въздуха и слънчево време.
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ENVIROMENTAL FACTORS OF THE HONEY PRODUCTIVITY IN THE
REGION EDUCATIONAL FORESTRY EXPERIMENTAL BASE”PETROHAN”
Krassimira Malinova, Kalinka Gurgulova3, Ivona Dimitrova1, Nikolai Hristov2, Saad
Darkazanlii 1, Tsvelina Nikolova 1
Forestry University – Sofia1, NDEVMI - Sofia2, Educational Forestry Experimental Base
“Petrohan”3 - v.Barzia
1

ABSTRACT
The development and productivity of every bee family depends on a complex of interactions, between the
individuals inside the hive as well as the factors of the environment.
The leading factor for the life and development of the bees are the environmental conditions, which man cannot
influence by his efforts, or this will be achieved by very huge unreasonable expenses.
Another group of factors significant for the development of the bee family are created within the nest as a result
of the vital activities of its individuals. These factors are related to the honey productivity of the bees which can be
modelled to some extent by man.
An analisis of the already mentioned factors in connection to the honey productivity and development of the bee
families has been done in the rucher in the Forest Experimental Base “Petrohan”– Barzia. Conclusions for the influence
of the specific regional environmental factors on the honey productivity have been made, based on the collected
information.
The conditions related to the temperature and humidity of the air in the year 2004 were not favorable for honey
productivity. It is established that bee flying in the control hive is accomplished at temperature not less than 7.20C, and
air temperature not less than 80C, low air humidity and sunny weather.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

УСТОЙЧИВОСТ НА КАЧЕСТВОТО НА ПШЕНИЧНОТО ЗЪРНО ЗА
БРАШНО ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОБРАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА
ПРАКТИКА /ДПП/
Ауни Хамдан, Виолета Тодорова
Лесотехнически университет – София
Устойчивостта на качеството на пшеничното зърно за брашно осигурява качествена и безопасна храна.
Добрата производствена практика /ДПП/ е сбор от правила и инструкции, чрез които се произвеждат, пакетират
и съхраняват зърното и брашното.
Целта на това изследване е да се докажат предимствата на един от методите за отстраняване на физическото замърсяване на зърното чрез суха или мокра обработка. Използвана е обикновена /мека/ пшеница в 6 мелници.
Изследвани са пепелното съдържание в зърното и брашното преди сухата шелмашина, след миячната машина,
преди и след влажна шелмашина.
Устойчиво качество на брашното /ниско пепелно съдържание/ се постига:
- по “мокрия” метод за почистване при използване на комбинирана миячна машина;
- при понижени минимум 0,10 % сухо вещество.
Ключови думи: пшенично брашно, устойчивост на качеството, методи за почистване.
Key words: wheat flour, stability of quality, cleaning methods

Въведение
Технологията на зърнопреработването е претърпяла дълъг еволюционен път, докато се стигне
до съвременната валцова мелница. В резултат от
непрекъснатото усъвършенстване на техниката и
технологията се повишава рандемана/добива и се
подобрява качеството на брашната и грисовете, които се използват като суровини при производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Като страничен продукт се добиват трици, които се използват като суровина във фуражната промишленост.
Следователно мелничната промишленост е в групата на първичното производство - етапа от хранителната верига, в който става добиването на
суровините. В по-следващите етапи те се подлагат
на преработка и се превръщат в краен хранителен
продукт или фураж (1, 2, 3, 5).
Контролът на храните включва дейности, които осигуряват качествена и безопасна храна на
всички етапи - от производството на суровините и
първичната продукция, преработката й до готова
храна, съхранението, транспортирането и предлагането й на пазара (1, 3, 4, 7, 8).
Проблемът за безвредността на храните не е
нов. Критериите за безвредност постоянно се
променят, но винаги в положителна посока -повишаване на изискванията и на научността на методите за контрол на показателите за безвредност.
Същността на стратегията за безвредност на
храните, формирана през 30-те години на XX век,
се състои в необходимостта да се работи активно
за вземане на всички необходими предпазни мерки при производството на храните, за да се гарантира тяхната безвредност при производството, транспортирането и търговията. Производителят на

брашна (ръководството и служителите от всички
нива), както и доставчиците на пшеница, носят отговорност за производството на брашна, които да
не представляват риск за здравето или живота на
консуматора (3, 4, 7, 8).
Добрата Производствена Практика (ДПП)
представлява сбор от принципи, правила, критерии,
процедури, мерки и инструкции, прилагани при
производството, опаковането и съхранението на
млевните продукти. В нея се формулират общи
хигиенни и производствени изисквания в мелничната промишленост. Те се ползват при изготвяне
на ДПП съобразно конкретните условия във всяка
мелница. ДПП се прилага независимо от формата
на собственост и мащабите на фирмата, броя на
заетите, обема и асортимента на произвежданата
продукция. Неразделна част от ДПП е Добрата
Хигиенна Практика (ДХП). ДПП включва и изисквания, които са основа за внедряване на Системата
за анализ на опасностите и контрол на критичните
точки (НАССП) при производството на брашна с оглед осигуряване на тяхната безопасност.
Както е известно, опасностите относно безвредността са от химично (X), биологично (Б) и физично (Ф) естество. Биологичното замърсяване се
дължи на микроорганизми (патогенни и токсикогенни), инсекти и гризачи. Химичното замърсяване
на зърнените храни се дължи на вещества, съдържащи се в плевелите, пестицидите или в индустриални замърсители (смазочни масла, греси и др.).
Физично замърсяване се получава от минералните
примеси (пръст, камъчета), стъкло или пластмаси,
попаднали при реколтиране и транспортиране или
метални примеси (болтчета, гайки, тел), книжен
канап, конци и др. примеси, попаднали по време
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на технологичния процес.
Отстраняването на замърсяванията от повърхността на зърното се извършва по два начина, съгласно технологичните схеми, отразени на фиг.1 и
фиг.2:
а/ Чрез суха обработка.
Минералните примеси (камъчета, пясък) се
отделят чрез специална машина (камъкоотделител), при която се използват различията в коефициентите на триене по ситова повърхност и в аеродинамичните отнасяния (скорост на витаене) на зърното и минералните примеси. В края на технологичния процес за почистване на зърнената маса е
предвидена влажна обработка на повърхността на
зърното в шелмашина. Предимствата на този метод са:
• не се изразходва около 1 - 1,5 м3 вода за
измиване на /тон зърно, в резултат на което се реализира икономия от около 2 лв./т смляно
зърно;
• няма отпадни води, които да се нуждаят от
очистване.
б/ Чрез мокра обработка.
След отстраняване на физичните замърсители и част от плевелните и зърнените примеси се
извършва обилно измиване на зърнената маса, при
което се получава следния ефект:
• по-пълно отделяне на камъчетата и песъчинките във ваната на миячната машина в сравнение с камъкоотделителя;
• при последващото центрофугиране на зърнената маса се извършва отделяне на брадичката
и част от обвивката на зърното, при което се получава по-чисто зърно .
Останалите технологични операции при този
метод почти се покриват с тези, които се прилагат
при сухата обработка.
Двата метода за почистване на зърнената маса се прилагат масово в практиката с различни
изменения. Използването на камъкоотделител за
отделяне на минералните примеси е сравнително
отскоро - машината беше конструирана преди около 30 години, а в България се прилага от около 20
години. С внедряване на камъкоотделителя технологичната схема се опростява, опазва се околната
среда (няма вероятност от попадане на недобре почистена отпадна вода в канализацията), реализира
се икономия в резултат от използването на минимално количество вода (при влажната шелмашина
то е 2 - 4 % спрямо зърното).
Почистената от примеси (плевелни, зърнени
и минерални) зърнена маса все още не е годна за
смилане. По повърхността на зърното се намира
минерален прах и микроорганизми. Ако не се обърне особено внимание за отделяне на тези примеси,
добитото брашно е с по-тъмен цвят, произведени-
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те хлебни изделия хрускат при сдъвкване.
Микроорганизмите най-често са непатогенни - придружаващата микрофлора е Васt. herbicola, Вас.
subtilis и Вас. mesentericus. Наличието на голямо
количество от последните причинява картофена болест още на втория ден след изпичането на хляба.
Консумацията на такъв хляб причинява хранителни отравяния от различна степен. Затова е особено
важно в максимална степен да се почисти повърхността на зърното. В достъпните за нас литературни източници обаче не са цитирани пределно допустимите бройки от отделните групи микроорганизми (1, 2, 5, 6). Затова е наложително да бъдат
проведени микробиологични изследвания на различните технологични процеси при почистване и смилане на пшеницата.
Цел и задачи
Основна цел на изследването е да се докажат
предимствата на един от методите за почистване
на повърхността на пшеничното зърно преди смилането му.
Материал и методи
Като материал за изследването е използвана
стокова обикновена /мека/ пшеница, постъпваща
за смилане.
За да сравним ефекта от почистване повърхността на зърното при двата метода проведохме
сравнителни изследвания в три мелници с мокро и
в три мелници със сухо почистване на зърнената
маса. За да запазим анонимността на мелниците
(желание на собствениците), с номера 1, 2 и 3 сме
означили мелниците със сухо почистване, а с номера 4, 5 и 6 -мелниците с мокро почистване. Като
критерии за технологичен ефект след обработване
в отделните зърночистачни машини сме приели
стойността на “пепелното съдържание” (% на сухо вещество), определено по стандартна методика.
От фиг.1 и фиг. 2 е видно, че и при двата метода за почистване и подготовка на зърнената маса се използват въздушноситов сепаратор, триор
и суха шелмашина. Когато се използва миячна
машина, в схемата не се включва влажна шелмашина.
Резултати и обсъждания
Данните от изследванията са отразени в таблица 1. Видно е, че най-голямо снижение на пепелното съдържание на зърнената маса се получава
след обработка в миячната машина. Това се обяснява както с отделянето на тежките минерални примеси във ваната, така и със снемане на значителна част от брадичката и обвивката на зърното. В
шелмашините пепелното съдържание се снижава
за сметка на отделените минерални примеси от
браздичката на зърното, снемане на част от бра-
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Приемане на зърнената маса
авто- или ж.п. разтоварище

Въздушноситов сепаратор

Силози/черни клетки

Камъкоотделител

Триор

Суха шелмашина

Ситов сепаратор

Влажна шелмашина

Въздушноситов сепаратор

Млевно отделение

брашно

трици

Фиг.1 Технологична схема за смилане на пшеница чрез сухо почистване на пшеницата

Устойчивост на качеството на пшеничното зърно за брашно при ...

Приемане на зърнената маса
авто- или ж.п. разтоварище

Въздушноситов сепаратор

Силози/черни клетки

Въздушноситов сепаратор

Триор

Миячна машина

Клетки за отлежаване

Шелмашина

Въздушноситов сепаратор

Млевно отделение

брашно

трици

Фиг.2 Технологична схема за смилане на пшеница чрез мокро почистване на пшеницата
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Таблица 1 Пепелно съдържание на зърно и брашно

№ по ред
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Технологичен
процес
2

преди суха шелмашина
след миячна машина
разлика
преди миячна машина
след миячна машина
разлика
преди влажна шелмашина
след влажна шелмашина
разлика
брашно

1
3

2
4

Мелница №
3
4
5
6

5
7

6
8

Пепелно съдържание, % на сухо вещество
2,07
1,89
2,12
2,06
2,02
1,91
2,01
1,85
2,09
2,02
1,96
1,88
0,06
0,04
0,03
0,04
0,06
0,03
2,01
1,85
2,09
0
0
0
1,86
1,72
1,97
0
0
0
0,15
0,13
0,12
0
0
1,94
1,85
1,79
0
0
1,87
1,79
1,71
0,07
0,06
0,08
0,515 0,492 0,512 0,542 0,535 0,527

дичката и обвивката. От данните в таблица 1 се
вижда, че по-високо качество (по-ниско пепелно
съдържание) на брашното се получава, когато се
използва комбинирана миячна машина.
Изводи
На базата на резултатите от изследванията
можем да направим следните основни изводи и
препоръки:
1. С цел производство на висококачествени
брашна (с ниско пепелно съдържание) препоръчваме да се използва “мокрия” метод за
почистване и подготовка на зърнената маса преди
смилането й;
2. За приемлив технологичен ефект от работата на миячната машина да се приеме снижение
на пепелното съдържание минимум с 0,10 % на
сухо вещество.

Средна стойност
9

0
0
0,04
0,13
0
0
0,07
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STABILITY OF QUALITY OF WHEAT GRAIN FOR PROCESSING OF
FLOUR BY INTRODUCING GOOD MANAGEMENT PRACTICE /GMP/
Awni Hamdan, Violeta Todorova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Stability of wheat quality for processing of flour ensure quality and safety food. GPM is a sum of rules and
instructions. They are used for producing, packing and grain and flour storage.
The aim of this paper is to prove the priorities of the methods for removing of grain physical dirty by dry and wet
polishing. These treatments are used on the soft wheat from 6 mills. It is investigated ashes /%/ into the grain and the
flour before dry shell machine, before and after washing machine, before and after wet machine.
Stability of flour quality /lower ash content/ is achieved:
- by wet cleaning method with combine washing machine;
- reducing min. 0.10 % dry matter.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ВЛИЯНИЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА OVOCAP ВЪРХУ
ОПЛОДЕНОСТТА, ЛЮПИМОСТТА, СМЪРТНОСТТА И ЖИЗНЕНОСТТА
НА ПИЛЕТА ОТ ИЗХОДНА ПОПУЛАЦИЯ БЯЛ ПЛИМУТРОК-МИНИ
Константин Тюфекчиев 1, Иван Китанов 1, Симона Попова-Ралчева 2, Веселина
Средкова 2
1
– Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград
2
– Институт по животновъдни науки - Костинброд
Течната форма на екологичния препарат OVOCAP, активната съставка на който е екстракт на седемте
капсаициноида от червения пипер, беше приложен per os по определена схема върху птици от популация Бял
Плимутрок-мини, разделени в 4 опитни групи с различни дози на глава – 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml чрез фуража и
1,5 ml чрез водата. От третираните птици в 4-те опитни групи и 1 контролна група бяха събрани по 390 яйца за
производство на пилета, на които се проследи оплодеността, люпимостта, смъртността и жизнеността.
Извършените наблюдения показаха най-нисък процент на неоплодените яйца – 1,2 % в групата с доза 1,5 ml
внесена чрез фуража и смъртност – 5,64% в групите с дози 0,5 ml и 1,5 ml внесена чрез фуража, както и найвисок процент на люпимост – 82,56 % и жизненост – 81,28 % в опитната група с доза 0,5 ml. Най-високо
средно тегло на новоизлюпените пилета беше констатирано в групата на птиците третирани с хранителната
добавка OVOCAP с доза 1,5 ml внесена чрез водата за пиене, съответно: мъжки – 39,0 gr и женски – 38,12 gr.
Ключови думи: капсаицин, OVOCAP, оплоденост, люпимост, смъртност, жизненост.
Key words: capsaicin, OVOCAP, insemination, incubation, mortality-rate, vitality.

Промишленото отглеждане на птици води до
ограничаване действието на закона за синергизма
в йерархическата организация на биосистемите, което се изразява най-вече в ограничаването или изолирането на подсистемите, доставящи биологично
активни вещества, стимулиращи биологичния
потенциал, имунитета и адаптивните възможности
на дивите птици (Недялков, С., 2003). Това ограничаване е изразено най-силно в стандартизацията
на фуражните смески, произвеждани за храна на
домашни и промишлено отглеждани птици, която
води до използването на определен вид, брой и количество суровини, витамини, микроелементи и др.
за производството им.
Друг основен проблем при домашното и промишлено отглеждане на птици е повишената
заболеваемост, дължаща се на условно патогенни
микроорганизми и голямата концентрация на птици.
В миналото това е наложило използването на редица терапевтични и нутритивни антибиотици, синтетични витамини, минерални добавки и хормонални имплантанти, несвойствени за живата природа.
Резултатът бе поява на резистентност, тежки алергични заболявания и продукция с променен химичен състав, която в крайна сметка рефлектира върху здравето на човека. Естествената реакция на част
от високоразвитите страни, включително и на
Европейския съюз, бе да бъдат забранени голяма
част от тези хранителни добавки и да бъде пренасочен научно-изследователският процес към откриване на природни биологичноактивни вещества,
които да запазят или повишат биологичния потенциал на промишлено отглежданите животни, подобрят качеството на месото и стопанската ефектив-

ност при отглеждането им, както и за получаване
на по-жизнено поколение. Алтернативата беше намерена в пробиотиците и биологично активните
вещества, екстрахирани от растения, които макар
и неспецифични за местообитанията на някои животински видове доказано нямат отрицателни странични ефекти.
Една такава алтернатива е хранителната добавка OVOCAP, чиято активна съставка е екстракт
на капсаициноиди от плодове на Capsicum annuum
var. аnnuum. Извършените до този момент проучвания демонстрират положителния й ефект върху
репродукцията на птици, свине, овце и крави
(Китанов и кол., 2000; 2003;2004), както и върху
получаването на по-жизнено поколение от фермено отглежданата дива патица Anas platyrrhynchos
(Китанов, под печат).
Целта на настоящето изследване е да се изпита въздействието на хранителната добавка
OVOCAP върху оплодеността, люпимостта и жизнеността при кокошки от изходна популация Бял
Плимутрок-мини.
Материал и методи
Активната съставка на патентованата хранителната добавка за животни и птици OVOCAP
(Китанов, 1998), която се използва в настоящия
експеримент, е екстракт от червения лют пипер
(Extract capsici sp.) на седемте природни алкалоиди – capsaicin, dihydrocapsaicin; nordihydrocapsaicin; homocapsaicin-I; homocapsaicin-II;
homodihydrocapsaicin-I; homodihydrocapsaicin-II
(Contreras-Padilla et al., 1998). Разработена е в течна и гранулирана форма, като всички останали съставки също са естествени продукти. За експери-
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мента беше използвана течната форма, приложена per os.
Опитът беше проведен със стадо носачки (изходна популация Бял Плимутрок-мини) върху 493
кокошки и 57 петли – разделени на четири опитни
групи (І-а опитна – 98 кокошки и 11 петли; ІІ-а опитна – 99 кокошки и 11 петли; ІІІ-а опитна – 99 кокошки и 11 петли; ІV-а опитна – 100 кокошки и 13
петли) и една контролна група с останалите птици.
За провеждане на опита беше използвано производствено помещение в Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд. Помещението е едноетажно и се отоплява и вентилира със свеж въздух
принудително. Осветлението е изкуствено под
режим. В него се отглеждат няколко породи кокошки носачки разделени в клетки от мрежа и оборудвани с хранилки и автоматични поилки. Отглеждането на птиците е подово върху земя.
Дозата от хранителната добавка OVOCAP бе
разреждана с определено количество вода и смесвана с част от дневното количество фураж до получаване на хомогенна влажна консистенция.
Полученото количество фураж беше поставяно в
хранилките 1h преди основното хранене. Останалото количество фураж от дневната норма бе давано в обичайното време. На контролната група бе-

ше давано 1h преди основното хранене същото количество фураж без хранителната добавка. За повишаване на практическата приложимост на препарата беше заложена и една опитна група, при
която хранителната добавка бе приложена също per
os, но с водата, 1 h преди основното хранене, като
бе спиран притока на вода към поилките за да бъде постигнато бързото и равномерно приемане на
предвидената доза от всички птици. Третирането с
течната форма чрез фуража, освен с по-голямото
количество операции, е свързано и с използване
на предпазни средства за намаляване влиянието
на capsaicin-а, който достига до 70 % от активната
съставка на препарата, върху очите и лигавицата
на дихателните пътища на работещите с него.
Внасянето му чрез водата улеснява значително
работата, особено когато количеството на третираните птици има промишлен характер. Храненето
се извършваше по норма с едни и същи стандартни заводски смески, веднъж дневно.
Опитните групи бяха третирани в два последователни дни с интервал през 28 дни (Табл. 1) в
рамките на проведения експеримент, който продължи 140 дни и включваше 6 третирания. За базова
доза бе приета 1 ml.

Таблица 1 Дози, кратност и интервал на третиране с течна форма на хранителна добавка OVOCAP
при опит с кокошки от изходна популация Бял Плимутрок-мини
(* - дозата е приложена чрез водата за пиене)

Кратност
Доза средно на глава
Еднократна доза, ml
Интервал, дни

І-а
опитна
І-ви ден ІІ-ри ден
0,5
0,5
28
28

ІІ-а
опитна
І-ви ден ІІ-ри ден
1
1
28
28

В края на експеримента, 7 дни след последното третиране, бяха събрани по 390 яйца от контролната и четирите опитни групи за производство
на пилета за подмяна на основното стадо. Бяха
проследени показателите оплоденост (по
Белоречков, 1996) и люпимост (по Чичибаба, 1988).
При определяне на люпимостта се отчитаха и нежизнеспособните при излюпването пиленца, като
се включваха в категорията ембрионална смъртност. Хранене на новоизлюпените патета – със
стандартни смески за съответната възраст. Жизнеността на новоизлюпените пилета беше оценявана
по методиката на Маркарян (1998). Смъртността
на пилетата е отчетена до 21-ия ден от излюпването.
Резултати и обсъждане
От Таблица 2 се вижда, че най-висок е процента на неоплодените яйца при яйцата добити и

ІІІ-а
опитна
І-ви ден ІІ-ри ден
1,5
1,5
28
28

*ІV-а опитна
І-ви ден
1,5
28

ІІ-ри ден
1,5
28

заредени от ІV-а опитна група – 8,2, където дозата
на хранителната добавка е 1,5 ml приложена чрез
водата за пиене, което е приблизително 2 пъти повече от контролната група. Най-нисък процент неоплодени яйца – 1,28 се наблюдава в ІІІ-а опитна
група, където дозата е същата, но третирането с
хранителната добавка се извършваше с фуража.
Стойностите при другите две опитни групи са еднакви с контролната група.
Необходимо е да отбележим, че резултатите
от оплодеността при опитните групи с максимална
доза (ІІІ и ІV) са в контраст с реакцията им на
носливостта, където по-силен депресиращ ефект
след първото третиране бе отбелязано в ІІІ-а опитна група (чрез фуража), достигащ доказано статистически до намаляване спрямо контролата на
носливостта през 3-та седмица от 7,62 пункта и
недоказано статистически – 13,42 % през 2-та
седмица.

Влияние на хранителната добавка OVOCAP върху ...
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Таблица 2 Оплоденост, смъртност и люпимост на пилета добити от кокошки носачки, третирани с
OVOCAP

Групи
Контролна
І-а опитна
ІІ-а опитна
ІІІ-а опитна
ІV-а опитна
Общо

Заредени
яйца
бр.
390
390
390
390
390
1950

Първи преглед
Неоплодени
Умрели
брой
%
брой
%
18
4,61
11
2,82
18
4,61
11
2,82
18
4,61
12
3,08
5
1,28
14
3,59
32
8,20
11
2,82
101 5,18
59
3,03

При първия преглед в инкубаторите общия брой
на умрелите от контролната и опитните групи е 59,
като не се наблюдава различие в смъртността на Іа и ІV-а опитни групи спрямо контролата, а при ІІ-а
и ІІІ-а опитни групи е незначително по-висока.
Тенденцията се променя при втория преглед, където І-а и ІV-а опитни групи запазват същото ниво на
смъртност, а контролната и другите две опитни групи достигат смъртност до 4,1 пункта, което е превишение от почти 2 пъти .
Най-висок е процента на излюпените пилета
от заредените в І-а опитна група – 82,56, спрямо
контролната – 77,18. При ІІ-а и ІІІ-а опитни групи
броя на излюпените пилета е близък до броя в контролната група. Видно е, че неблагоприятния ефект
на високата доза на препарата, внесена чрез водата за пиене при ІV-а опитна група, върху оплоде-

Втори
преглед
Умрели
брой %
14
3,59
11
2,82
16
4,10
16
4,10
11
2,82
68
3,49

Излюпени
пилета
брой
301
322
309
304
314
1550

%
77,18
82,56
79,23
77,95
80,51
79,49

ността е компенсиран чрез броя на излюпените
пилета, който почти доближава броя на І-а опитна
група, която е с най-висока люпимост.
В Таблица 3 са посочени броя на жизнените
пилета и процента им спрямо заредените яйца, както и средното тегло на пилетата по пол. Прави впечатление голямата разлика в броя на излюпените и
жизнените пилета на контролната група – 30 и ІІ-а
опитна група – 29, което приблизително ги изравнява като краен резултат в процента на жизнените,
годни за доотглеждане пилета, съответно – 69,49
и 71,79 пункта. В останалите опитни групи процента на жизнените пилета е значително над
контролата, като най-висок е в І-а опитна група –
81,28, която е с най-ниска доза на препарата, следвана от близките по брой ІІІ-а и ІV-а опитни групи –
301 и 297.

Таблица 3 Жизненост и средно тегло на пилета добити от кокошки носачки, третирани с OVOCAP.

Групи
Контролна
І-а опитна
ІІ-а опитна
ІІІ-а опитна
ІV-а опитна
Общо

Заредени
яйца
бр.
390
390
390
390
390
1950

Теглото, като косвен показател за жизнеността на птиците, бележи същите тенденции. Най-високо средно тегло имат птиците от ІV-а опитна
група: > - 39,0 гр./бр. и + - 38,12 гр./бр. При ІІ-а
опитна група средното тегло на мъжките пилета е
под теглото на контролната група, което е в съответствие с по-ниския процент на жизнени пилета
от същата група. При женските пилета и от четирите опитни групи се наблюдава устойчива тенденция на по-високо тегло спрямо контролата.
При проследяване ефекта на хранителната добавка OVOCAP върху оплодеността, смъртността,
люпимостта и жизнеността се вижда, че действи-

Жизнени
пилета
брой
%
271
69,49
317
81,28
280
71,79
301
77,18
297
76,15
1466
75,18

Средно тегло на
пилетата - гр./бр.
мъжки женски
38,33
35,42
38,33
37,50
36,67
37,08
38,33
37,08
39,00
38,12

ето на препарата се проявява във всички показатели по цялата репродуктивна верига от залагането
на яйцата за инкубация до наличните жизнени пилета на 21-я ден.
Изводи
Хранителната добавка OVOCAP, прилагана по
определена схема върху кокошки от изходна популация Бял Плимутрок-мини, доведе до повишение спрямо контролната група на оплодеността с
3,3 % в опитната група с доза 1,5 ml, внесена чрез
фуража, люпимостта – с 5,4 % в опитната група с
доза 0,5 ml и до най-ниска смъртност от 5,6 % в І-
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а и ІV-а опитна групи (съответно – 0,5 ml и 1,5 ml,
чрез водата за пиене).
Излюпените пилета от опитните групи са пожизнени и по-добре се развиват, като най-висок е
процента на жизнените пилета в групите с доза 0,5
ml и 1,5 ml, внесена чрез фуража (съответно –
81,28 % и 77,18 %), а най-голямо средно тегло
достигнаха пилетата в опитната група с доза 1,5
ml, внесена чрез водата за пиене.
Нашето предположение е, че ниската доза от
0,5 ml, както високите дози от 1,5 ml внесени чрез
фуража и водата за пиене, предават чрез яйцата
по-висок жизнен потенциал на поколението. Тези
констатации е необходимо да бъдат потвърдени от
допълнителни по-разширени проучвания.
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ABSTRACT
The liquid form of the ecological preparation OVOCAP, where an extract of the seven capsainoids of the red
pepper is the active substance, has been applied per os in a certain scheme on Plymuthrock-mini population fowls,
separated into four test groups accepting different doses per capita – 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml via the fodder and 1,5 ml
through the water. The insemination, incubation, mortality-rate and vitality of 390 eggs from the treated fowls from the
four test groups and one control group have been analyzed. The investigation has shown lowest rates of the noninseminated eggs – 1.2% in the group with a dose of 1,5 ml preparation accepted through the fodder, and of the
mortality – 5.64% in the groups with doses of 0,5 ml and 1,5 ml preparation accepted through the fodder, and highest
rates of incubation– 82,56% and vitality – 81,28% in the group with a dose of 0,5 ml. The highest average weight
of the newborn chicken has been established in the group with a dose of 1,5 ml OVOCAP preparation accepted through
the drinking water: male – 39,0 g, and female – 38,12 g, respectively.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА
ПРЕСУВАНЕ ПРИ ЛАМИНИРАНЕ НА ПЛОЧИ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ
Лиляна Вълчева, Тодор Тодоров, Росен Григоров
Лесотехнически университет – София
Повърхностното облагородяване на плочите от дървесни частици (ПДЧ) се основава на различни технологии за лакиране, ламиниране, фурнироване и каширане - със синтетични и ПВХ-фолия. Технологията на повърхностно облагородяване на ПДЧ, представена в доклада, е съвокупност от две технологии - комплексна технология на “многослоен ламинат” и “ламинат под ниско налягане”. В основата на експеримента са предимствата,
осъществявани при двете технологии като качество на повърхностните покрития и ефектите, имитиращи дървесните видове. Целта е да се постигне високо качество на повърхностното покритие на дървесните плочи при
по-малко разходи.
За получаване на качествени облагородени плочи на конкурентни цени са определени насоките и средствата за подобряване на технологичността като установяване параметрите на производствения процес, структурата
и качеството на използваните суровини и материали, както и намаляване на техните разходи чрез съчетаване на
добрите практики от двете технологии.
Определянето на управляващите параметри, при които ще се получи компромисно решение за целевите
показатели, е основната стратегия на препоръчаните решения с формиране на функция на загубите от техните
оптимални стойности. Компромисното решение е в пряка зависимост от условията, при които се получава
минимална функция на загубите. От анализа на функциите на загубите специалистите могат да изберат различни икономически решения за получаване на ламинирани дървесни плочи с високи качествени показатели.
Ключови думи: пресуване, ламиниране на плочи от дървесни частици
Key words: pressure, laminate of wood particle boards

Въведение
Ламинирането, познато още като High Pressure Laminate – HPL – ламинат под високо налягане е процес, при който имрегнирани със синтетични смоли хартии се залепват за носеща основа
(дървесната плоча) под действието на повишени
температура и налягане, в следствие на което се
получава здраво, гладко и завършено покритие.
Характерно за HPL–технологията е многослойността на покритието.
Ламинирането “под ниско налягане” (или LP
– Low Pressure) е процес, при който един слой
хартия, импрегниран със синтетична смола се залепва върху композитния материал при ниско
налягане. През последните години все по-широко
приложение намират т.нар. PVC-фолия (от англ.
PolyVinyl Chloride или съкратено на български
ПВХ), познати още и под наименованието “синтетични фурнири”. В практиката тази технология е
позната още като “каширане с ПВХ-фолия”.
По отношение на инвестициите технологията
LP изисква по-малко средства и следователно не
оскъпява готовата продукция. За сметка на това потрудно се постигат качествата на готовото покритие характерни за технологията HPL (многослоен
ламинат).
Главните предимства, осъществявани и при
двете технологии, са следните:
- подобряване повърхностните качества на
плочите;
- възможност за осъществяване на различни
повърхностни ефекти чрез използването на декоративни хартии, имитиращи дървесни видове;

- възможност за непосредствено използване
на облагородените плочи без допълнителна повърхностна обработка.
Облагородените и по двата начина композитни материали от дървесина намират приложение в
мебелната индустрия, корабостроене, вагоностроене, автомобилостроене и т.н. Поради своите високи физико-механични и качествени показатели
облагородените дървесни плочи все по-често са
предпочитан материал за вътрешно обзавеждане
на дома, офиси, банки, хотели, административни
сгради. Напоследък те са изключително добър и
евтин заместител на масивната дървесина при изработката на подови настилки и други материали
за интериора на сгради.
За получаването на висококачествени облагородени композитни материали на конкурентни цени е необходимо да се търсят различни насоки и
средства за подобряване на технологичността, а
именно:
- установяване подходящи параметри на технологичния процес, гарантиращи качествата на готовата продукция;
- установяване структурата и качеството на
използваните суровини и материали;
- пътища за намаляване разходите за суровини и материали чрез съчетаване на върховите постижения при различните технологии.
Характеристика на суровините при ламиниране
на дървесните плочи
Плочи от дървесни частици - подходящи са
всички видове ПДЧ, които отговарят на определени
изисквания за качествата на повърхността на
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плочите, тяхната плътност, съдържание на смола,
разликите в дебелината по цялата площ на плочите,
токсичност и водороден показател pH на повърхността на плочите. Повърхността трябва да бъде с
възможно най-фина, равномерна и плътна структура. Плочите трябва да са двустранно гладко шлифовани на два етапа, като при втория шлайфането
е кръстосано с цел отстраняването на евентуални
следи и бразди. Не трябва да се срещат чужди тела,
оцветявания или нешлифовани участъци.
Плътността на произвежданите у нас трислойни ПДЧ е в границите 620 – 700 kg/m3. В практиката за ламиниране се препоръчват тези плочи, които при малка плътност имат високи якостни
показатели. Основавайки се на опита на водещите
страни производителки, най добри резултати се
постигат при плътност 620 и 750 kg/m3.
Едно от икономическите решения при производството на ламинирани плочи от дървесни частици (ЛПДЧ) е оптимизиране на режимните параметри при пресуване на ламината върху плочите.
От основно значение за качеството на готовата повърхност е равномерното налягане при спресуване по цялата повърхност. Това зависи не само от
режима на работа на пресата, но и от качествата
на калибрираната плоча. За целта отклоненията по
дебелина в една и съща плоча трябва да бъдат в
границите +/- 0.3 mm. Влажността на произвежданите у нас плоскопресувани плочи трябва да бъде 8 + 2%. По-ниската влажност предполага ниско качество на връзката между повърхност и носеща основа, а по-високата – неравности и петна по
лицевата повърхнина. Освен това, с увеличаване
на влажността нараства и продължителността на
пресуване. От тази гледна точка най-благоприятната влажност е в границите 6 – 8 %.
Важен фактор, определящ годността на плочите за производство на мебели, са емисиите на
формалдехид и свободен фенол. По европейски
стандарт Е1, възприет и у нас, тези емисии не трябва да надвишават 10 mg/100 g абсолютно суха плоча с или без покритие.
Импрегнираните хартии за повърхностно облагородяване на ПДЧ трябва да дават след спресуване повърхност със завършен декоративен ефект,
без да се налага допълнителна обработка.
Импрегнираните хартии се делят на следните
видове:
- Овърлей /overlay/ - покриваща хартия, която
има за цел да предпази намиращата се под нея
декоративна хартия, както и постигането на гланцови повърхности с висока устойчивост на изтриване. Овърлеят е скъпа хартия и се използва найчесто при технологията на ламиниране HPL.
- Декоративна хартия - задава основния вид и
цвят на облагородената плоча. Декоративната хар-

тия се използва както при HPL така и при технологията с ниско налягане (LP).
- Ундърлей (underlay) хартия - предпазва гланцовата повърхност на ламинираната плоча от дефекти по повърхността на суровата (непокрита)
плоча. Позната още под името крафт–хартия и е
тъмна на цвят. Качеството й е близко до това на
декоративната хартия. Използва се за HPL-облагородяване.
- Бариерна хартия - разновидност на ундърлей-хартията и служи за заменяне на крафт–хартията, когато декоративната хартия е в светли тонове – бяло, жълто, слонова кост и др. Бариерната
хартия е предимно с бял цвят.
- Амбалажна хартия - използва се при приготвяне на пакетите преди подаването им в пресата.
Поставя се между транспортната и хромовата
(гланцова) цулаги. След многократна употреба губи еластичните си свойства и трябва периодично
да се подменя.
- Балансираща хартия - използва се при производството на едностранно облагородени ПДЧ (работни и постформинг плотове). Балансиращата хартия се пресува върху нелицевата страна на композита и служи да предотврати измятането на готовата плоча след изваждането и от пресата. За целта най-често се използва бяла натронова хартия,
импрегнирана с меламинформалдехидна смола.
В зависимост от вида на хартиите за HPL и LP и от
изискванията, на които трябва да отговаря облагородяващото покритие, за импрегниране се използват меламинформалдехидни, меламинкарбамидформалдехидни, фенолформалдехидни и модифицирани меламинформалдехидни смоли (последните предимно за пресуване по LP-технология). Тези
смоли служат за слепване на отделните слоеве помежду им и върху носещата основа (суровата ПДЧ)
и за получаването на синтетично повърхностно покритие с необходимия гланц, декоративен ефект и
нужната устойчивост на механични и химични
въздействия.
Икономически решения при ламиниране по метода на високото налягане (HPL) за облагородяване на плочи от дървесни частици
При ламиниране по конвенционалните методи се използваха многоетажни хидравлични преси.
При този метод общата продължителност на процеса варира в границите 12-15 минути. Недостатъците на този метод са големите топлинни загуби
при загряване и охлаждане плотовете на пресата,
високата цена, обусловена от сложността на пресовите инсталации, както и загубата на време поради удълженото времетраене при процеса на
пресуване.
Усъвършенстването на техниката на пресува-
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не, методите на имрегнация на хартиите, както и
самите смоли позволи през последните години въвеждането на т.нар. “късотактов метод” за ламиниране на дървесните плочи без охлаждане на
плотовете. Наред с това този метод позволява значително съкращаване времетраенето на процеса
на пресоване при следните предимства: малък разход на топлинна енергия; отпада системата за охлаждане на пресата; съкратено времетраене на
процеса; по-малки разлики в дебелините на готовите плочи; общо намалена стойност на цялата
инсталация.
За ипрегнирането на хартии, предназначени
за ламиниране по късотактов метод, се използват
специални високореактивни смоли на базата на модифицирани меламинови смоли. Особеното при тях
е, че се втвърдяват за кратък период време без
охлаждане, постигайки същите качествени показатели на готовото покритие, както при класическия
метод на ламиниране. По принцип, късотактовият
метод се използва както при ламинати тип “HPL”,
така и за покритията “LP”, което е общото между
двете технологии през последните години.
Пресуването се предшества от формиране на
пакети, т.е. комплектовката на импрегнираните
листове хартия върху повърхността на плочата в
определена последователност. Могат да се прилагат различни комбинации при пакетообразуването
по отношение на бариерните и крафт-хартиите. При
употреба на хартии в тъмни тонове за подложна
основа се използва кафява крафт-хартия, докато
за светли цветове се употребява бариерна, импрегнирана с безцветна синтетична смола, хартия.
Готовият пакет преди пресуване има следната примерна структура (между двата плота на пресата):
- гланцова/матова матрица;
- овърлей пласт (за гланцово покритие);
- декоративен импрегниран слой;
- крафт- или бариер-хартия (според тоналността на покритието);
- носеща повърхност (дървесна плоча), след
която в огледален ред е образувана обратната страна (при двулицево ламиниране на плочите за корпусна мебел)
При производството на работни и постформинг
мебелни плотове, върху нелицевата повърхност се
поставя подложка от бяла бариерна хартия за изравняване напреженията между двете страни на
плочата. Матриците задаващи матови, гланцови или
релефни повърхности, се изработват най-често от
хромова или хром-ванадиева стомана. Те са еднакви както за HPL така и за LP технологиите.
Икономически решения при ламиниране по
метода на ниското налягане (LP) за облагородяване на плочи от дървесни частици
Технологията на ламиниране HPL е твърде
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сложна и скъпа, дори при използването на късотактов метод на пресоване. Именно многослойността на готовото покритие усложнява и оскъпява това производство поради което през последните години то се практикува само за изработка на работни плотове (англ. - “worktops”) и най-вече за т.нар.
“postforming” плоскости за кухненска мебел (едностранно облагородени плочи с даден профил на
единия щорц и подложна хартия върху нелицевата
повърхност).
Облагородяването на дървесни плочи по технологията LP, или под ниско налягане е познато в
практиката още и като каширане със синтетични
фурнири. Целта на този тип производства е постигането на по-големи икономии на суровини при запазване същите качества на повърхността както при
HPL-технологиите. И при двете производства хартиите са импрегнирани със синтетични смоли, но
до преди години почти винаги се налагаше след облицоването чрез LP готовите плочи да претърпяват
допълнителна повърхностна обработка. Този проблем намира решение чрез използването на модифицирани меламинформалдехидни смоли и фолия на основата на поливинил хлорид (PVC).
Пресуване
Една от основните разлики между технологиите HPL и LP се състои в еднослойната структура
на ламината “под ниско налягане”. Използваното
покритие има дебелина 0.4 mm. Процеса на пресуване е различен при различните производители
използващи тази технология, но изследваните параметри на пресуване са: температура–100-40°С;
налягане – до 1.0 Mрa; времетраене–20-40s
За получаването на добра повърхност на готовото покритие от голямо значение е повърхността на матриците на пресата (най-често хром-ванадиева стомана). Преди пресуването тя трябва да
бъде добре третирана с отделящо вещество – тренмител – за да не се получава залепване на покритието върху нея при отваряне на пресата. Често
пъти тренмитела участва с малък процент в съдържанието на смолата за импрегнация, така че
това третиране на матриците преди пресуване се
избягва (последното се практикува и при HPL).
Облицоването на плочите винаги е двустранно,
за да не се нарушава баланса мужду двете
повърхности. След пресуване плочите се стифират с разделителни лайсни, с цел крайна полимеризация.
Машините и съоръженията, използвани за облагородяване на дървесни плочи по технология LP
са сходни с тези за HPL, поради което в практиката едни и същи линии се използват за ламиниране
и по двете технологии. Опитът на водещите фирми-производителки на ламинирани плоскости като
Schelman, Thermopal, KronoSpan, EGER, Hornitex
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и др. показва, че подобно техническо сходство между различните поточни линии е основна предпоставка за гъвкавостта в производствата при изброените компании. Гъвкавост спрямо промените на
пазара, спрямо техническите нововъведения, спрямо общите тенденции в бранша и в дългосрочен
план. Тази гъвкавост се обуславя от възможността
за умело съчетаване на различни технико-икономически решения на различни технологии.
Съвокупното прилагане на технически и икономически решения, взети от двете технологии за
ламиниране на композитни материали (в случая –
ПДЧ), има за цел постигането на максимално качество чрез минимизиране на текущите разходи при
производството, а именно оптимизиране процеса
на пресуване при ламиниране на плочи от дървесни частици.
Представената технология може да се прилага въз основа на своите преимущества по отношение на икономията на средства за суровини и
материали, простота на управление и отлични качества на готовата продукция.
Характеристики на технологията
Представената технология представлява поточна линия за повърхностно облагородяване на ПДЧ
при следните основни технически решения, а
именно:
- еднослойност на облагородяващото покритие и съкратено време на процеса на пресуване,
което е характерно за технологията Low Pressure;
- високо налягане при пресуване и успешно
постигане на гланцова повърхност и най-вече здравина на покритието – характерни черти за High Pressure Laminate.
Изходните суровини за тази съставна технология не се различават от основните такива за Low
Pressure и High Pressure Laminate. Основното различие се състои в начина на импрегниране на
хартията.
Характеристика на материалите - плочите от
дървесни частици имат стандартна трислойна
структура и плътност 620-700 kg/m3 според
дебелината. Влажност – 6-8 % и емисия на свободен формалдехид – клас Е1. Форматните размери
зависят от пресата и по настоящем не са от
значение.
Суровата хартия за импрегниране е с цветен
печат и декорирана - едноцветна и бяла хартия със
стандартен грамаж, както следва: цветната – 80 g/
m2; бялата - 100 g/m2.
Хартиите имат стандартни надмерки 20 mm
по дължина и широчина на разкроеното импрегнирано платно. В качеството на смола за импрегниране се използва модифицирана меламинкарбамидформалдехидна смола с туткалопарафинава

емулсия (ТПЕ). Добавките са втвърдител и овлажнител, вода, както и малък процент участие на карбамид за добра жизнеспособност на смолата.
Пакетът представлява “долен лист – плоча – горен лист” и се формира непосредствено преди подаването му в пресата.
Опитите се проведоха в пресовата лаборатория на катедра “Механична технология на дървесината” при Лесотехнически Университет. Основното съоръжение в лабораторията е едноетажна
хидравлична преса с електрическо загряване, марка MANNY S.p.a. модел РМС ST 100 на 380 V с
рамери на плотовете 500 х 500 mm. Налягането и
температурата се поддържат автоматично постоянно по предварително зададени стойности.
Готовият пакет постъпва в пресата, като времето от постъпване до затваряне на плотовете е
около 6 s., т.е доста кратко, за да се избегне предварителното изпичане на долния лист при съприкосновението му с горещия долен плот. С такава
цел е предвидена и разлика в работните температури на двата плота в рамките на 120 °С до160°С.
Режимното налягане при пресуване се движи
в границите 1.5 – 2.1 MРa. Времетраенето на процеса на пресуване е в рамките на 8–12 min. Преди
да бъде заредена пресата матриците се третират
с тренмител за почистването им от чужди тела и
налепи.
След отваряне на плотовете готовата плоча
преминава към устройството за обрязване на надмерките на хартията. Форматно обрязаната плоча
преминава за окачествяване – изправя се вертикално за оглеждане на долния слой, след което се
спуска обратно. Готовите плочи се стифират и
престояват за остатъчна полимеризация в разстояние на 7–10 дни.
Облагородените с такава еднослойна структура (тип LP) плочи притежават качествата на многослоен HPL ламинат, със завършено здраво гланцово покритие, изпълнен по доста по-икономичен
път.
Контрол на качествените показатели
Контролът върху качеството на завършеното
покритие при ламинирани, каширани, лакирани и
пр. дървесни плочи се прави по стандартни методики за изпитване на качествените характеристики
на облагородените със синтетични фолии и ламинати дървесни композити. Тези характеристики се
базират на показатели, групирани в няколко направления. Едно от тях е геометрия и релеф на повърхността на плочите. Основен елемент, характеризиращ релефа на повърхността са неравностите.
В зависимост от размерите си те се определят като отклонения от геометричната форма, вълнообразност и грапавост.
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Естетическите качества на облагородените
плочи до голяма степен зависят от: наличието на
видими неравности, които могат да се избегнат при
определени условия на пресуване и правилна комбинация между грапавостта на носещата основа и
вида на покритието; свойствата на повърхността –
плътност, еластичност и якост, оптични и акустични константи, коефициенти на триене, топлинни
качества, абсорбционни коефициенти и др.; устойчивостта на повърхността на плочите при въздействие на лъчи, сили или вещества – вода, масла,
химикали, както и на износо-, температуро- и светлоустойчивост и т.н.
Експлоатационни качества на облагородените повърхности се определят от тяхното поведение при въздействие на лъчи, сили или различни
вещества и се дефинират като устойчивост на
износване, контактна топлоустойчивост, устойчивост на въздействието на водна пара, на въздействие на химикали и др. вещества с приложение в
домакинството, устойчивост на стареене, светлоустойчивост и т.н.
От направените изследвания на повърхностно облагородени плочи се стигна до следните
обощения:
1. При облицоването с хартии, импрегнирани
с меламинови смоли, което преобладава при HPLтехнологиите, се получават ПДЧ с твърди повърхности и устойчиви на надрасквания. Практически
те са влаго- и водоустойчиви, трудно се възпламеняват и са слабо чувствителни на лъчиста топлина.
Тези повърхности почти не се променят от действието на химикалите употребявани в битови и лабораторни условия. При много високи температури се наблюдава свиване, в следствие на малката
еластичност на повърхностния филм, което води
до напукване на покритието. При действие на открит пламък повърхностният слой също се напуква;
2. Полиестерните покрития, които в последните години се използват при LP-технологиите, са
по малко устойчиви на надрасквания и изтривания.
Пропускливостта на вода и влага е по-висока, но
този материал е по-устойчив на пламък.
Изводът е, че разширената употреба на меламинформалдехидни смоли за импрегнация е икономически целесъобразна и правилна като тенденция в повърхностното облагородяване на дървесните композити.
Екологични изисквания към материалите за облагородяване на композити
Приетата класификация в общоевропейските
норми - със стандарт EN 120 за наличие на формалдехидни емисии в лепила, бои и лакове, използвани в производството на дървесни плочи – определя екологичните норми чрез емисионния клас –
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Е1, Е2 и Е3 – за токсичност на готовата продукция.
В различните страни ергономичните изисквания са
нормативно уредени съобразно пределно допустимите концентрации (ПДК) за замърсяване на работните и жилищни помещения в широки граници.
У нас ергономичните изисквания за ПДК на формалдехид във въздуха на работната среда са 1.0
mg/m3, а с прилагането на модифицираната с ТПЕ
меламинова смола при получаването на ЛПДЧ нормативът за формалдехидна емисия се намалява
два пъти.
План на експеримента
Разработването на подходящ модел е свързано преди всичко с избора на критерии за оптималност на изходните величини, вида и броя на управляемите фактори. Основните критерии за изследване възможността на получаване на ламинирани плочи от дървесни частици (ЛПДЧ) са свързани с качеството на крайния продукт. От анализа на
факторите с първостепенно значение за физикомеханичните свойства бе установено, че управляващите фактори могат да бъдат определени както
следва: Х1 = Т - температура на пресуване (120°С,
140°С, 160°С); Х2 = Р - налягане при пресуване
(1.5 МРа, 1.8 МРа, 2.1 МРа); Хз = ф - продължителност на пресуване (8 min, 10 min, 12 min).
Планираният трифакторен експеримент [4]
включва вариране на еднакви нива на факторите
при еднакви комбинации. Получават се модели от
линеен регресионен във вид, отчитащ взаимодействията на факторите.
За провеждане на експеримента е избран композиционен план Вз, който е D-оптимален за извеждане на регресионно уравнение от пълна втора
степен [4]. Матрицата на експеримента с кодирани стойности на управляващите параметри, натуралните стойности, както и стойностите на целевите параметри с плътността са представени в
табл.1.
Изчисляването на регресионните коефициенти е направено със средствата на регресионния анализ [4]. Адекватността на модела се проверява по
критерия на Фишер като изчислената стойност F
(a, nост, ne) се сравнява с критичната стойност от
таблиците на разпределението на Фишер Fтабл..
Моделът е адекватен ако F < Fтабл., т.е. предсказаните стойности по регресионното уравнение съответстват по точност на измерените от обекта. За
оценяване пригодността модела се използва и коефициента на множествена корелация R.
Желателно е R да бъде колкото е възможно поблизко до 1. Ако всички влияния са отчетени в регресионния модел, то R е значим.
Анализ на експерименталните данни за физико-
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механични показатели на ЛПДЧ
Резултатите от проведените опити за определяне на физико-механичните показатели са обработени по методите на вариационната статистика.
Показателят на точността Рх за всички серии опити е под 5%, т.е. в границите на стандартните
изисквания. Плътността също отговаря на стандартните изисквания за ламинирани ПДЧ и е с около
20 % по-голяма от тази на суровите плочи. От анализа на стойностите за плътността при различните

режими може да са направи извода, че при намаляване на температурата - 120 °С се получават
плочи с плътност от 851 до 876 kg/m3 - опити от
6-ти до 10-ти. При 4-ти опит също се получават ниски
стойности на показателя на плътността въпреки,
че температурата на пресуване е на масимално
ниво - 160 °С. Това се обяснява с факта, че останалите параметри - налягане и продължителност
на пресуване, са в минимални граници на изследваните нива.

Таблица 1. План ВЗ, натурални стойности на факторите, стойности на целевите параметри и плътност на ламинираните ПДЧ

№ на Матрица план ВЗ
опита Х1
Х2
Х3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0

1
1
-1
-1
0
1
1
-1
-1
0
-1
1
0
0
0

1
-1
1
-1
0
1
-1
1
-1
0
0
0
1
-1
0

Натурални
Стойности на целевите параметри
стойности
Y 1 = σог
У2 = А
У3 = α
0
Т, С Р,МРа τ,min
МРа
%
%
160
160
160
160
160
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140

2.1
2.1
1.5
1.5
1.8
2.1
2.1
1.5
1.5
1.8
1.5
2.1
1.8
1.8
1.8

12
8
12
8
10
12
8
12
8
10
10
10
12
8
10

Минимални стойности за водопоглъщането се
получават при опити 1, 2, 3, 7 и 10, При опити 1 и
2 температурата и налягането при пресуване са
на максимални нива – 160 °С и 2.1 МРа. При З-ти
опит температурата е 160 °С, а продължителността е 12 min. При 7-ми опит температурата и продължителността са минимални, докато специфичното налягане е максималното за опитите - 2.1 МРа.
При 10-ти опит температурата е минимална - 120
°С, а налягането и продължителността на пресуване са на средно ниво - 1.8 МРа при 10 min.
Набъбването по дебелина е с минимална
стойност при опити 2, 3, 9 и 15. Опити 1 и 2 са
проведени при максимална температура – 160 °С
. При 2-ри опит се комбинират максимално налягане и минимална продължителност, а при З-ти – максимална продължителност и минимално налягане.
Опит 9-ти е проведен при минимални стойности на
режимните параметри, а 15-ти отит при средни
стойности на режимните параметри.
Данните от анализа показват, че водоустойчивите показатели на ламинираните плочи от дървесни частици - водопоглъщане и набъбване по дебелина се влияят основно от температурата, а налягането и продължителността имат второстепенно

35.1
33.8
28.31
19.28
31.72
28.64
34.03
26.30
26.23
25.20
17.15
22.49
17.91
19.81
22.33

19.70
18.20
21.40
34.26
23.65
25.74
19.10
22.40
22.50
21.92
29.48
22.37
24.68
23.96
23.78

7.20
6.95
6.80
7.20
8.12
7.09
7.20
7.09
6.70
7.35
10.28
9.56
8.24
9.17
4.37

Плътност
на ЛПДЧ
ρ, kg/m3
907.6
950.7
891.7
867.15
894.91
851.49
875.91
863.87
867.04
851.82
907.25
913.02
886.5
889.32
875.98

значение.
Приложението на плочите от дървесни частици като конструктивни елементи за мебелите зависи от техните физико-механични свойства. Особено
важни в това отношение са якостта на огъване и
модулът на линейна деформация. Якостта на огъване определя максимално допустимия товар за
съответния конструктивен елемент.
Най-високи стойности за якостта на огъване
се получават при опити 1, 2, 5, и 7. При опити 1 и
2 температурата и налягането при пресуване са
на максимални нива - 160 0С и 2.1 МРа. При 5-ти
опит температурата е на максимално ниво, а налягането и продължителността са на средни нива.
При 7-ми опит налягането е с максимална стойност,
докато температурата и продължителността са
минимизирани.
Якостните показатели на плочите са в пряка
зависимост от тяхната плътност. Следователно, от
една страна с увеличаването на плътността се увеличават и якостните показатели, а от друга - върху
якостта на огъване силно влияние има комбинираното въздействие на максималната стойност на
температурата и продължителността на пресуване при средни нива на вариране.
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Изчислените дисперсии на адекватност са дадени също в табл. 3 при брой на степени на свобода

10).
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Изчислените стойности на критерия на Фишер

Fизч. и табличните стойности Fтабл. (α = 0.05) при
ν ad = N − K
,
са дадени в табл. 3. От сравнението на Fизч. и Fтабл.
може да се заключи, че моделите са адекватни,
където
защото
изчислената стойност на критерия на
N е броят на експерименталните точки в плаФишер
е
по-малка от табличната. Коефициентът
на на експеримента (N = 15);
на
множествена
корелация R също е значим.
K - брой на регресионните коефициенти (К =
Таблица 2. Стойности на регресионните коефициенти на уравненията за Y1, У2, У3

Означение
на коефициентите

Коефициенти на регресия за
якост на огъване-Y1, водопоглъщане-У2, набъбване- У3
кодиран вид
кодиран вид
кодиран вид

Во
В1
В2
Вз
В12
В13
В23
В11
В22
В33

19.09
0.78
3.68
0.31
1.39
1.95
-1.64
9.37
0.73
-0.23

25.05
18.2
-2.49
-0.41
-2.21
-2.23
2.63
-2.27
0.86
-0.73

9.66
0.084
-0.007
-0.08
-0.043
-0.053
0.018
-1.93
0.25
-0.96

Таблица 3. Статистически показатели на уравненията на регресия

≡

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Означение на
Статистически показатели на уравненията на
показателите
регресия за:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Якост на огъване,У1 Водопоглъщане,У2 Набъбване,У3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sε2
ν ε = l −1
2
ad

S
ν ad = N − K

9.40

6.25

2.25

4

4

4

47.47

30.37

10.17

5
5
5
Fизч.
5.92
5.86
5.64
5.99
5.99
5.99
Fтабл. (α = 0.05)
R
0.977
0.974
0.967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регресионен анализ на резултатите от планирания експеримент
Опитните резултати от планирания експеримент за трите целеви показателя са посочените в
табл. 1
Въз основа на резултатите от проведените в
лабораторни условия опити бяха изчислени стойностите на коефициентите на регресия (табл. 2) на
уравненията от втори ред за следните целеви параметри (показатели): Якост на огъване (Y1 ≡ sог);
Водопоглъщане (Y2 ≡ А); Набъбване по дебелина

(Y3 ≡ a).
Статистическият анализ на регресионните
уравнения е даден в табл.3.
За определяне на дисперсиятя на опита

в

т. 15 от експерименталния план са направени l= 5
дублирани опита. Изчислените дисперсии на опита
за трите показателя са дадени в табл. 3. Броят на
степените на свобода за

е
= 5-1 = 4.
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Следователно, моделите получени въз основа на
планирания експеримент и избрания модел от пълна втора степен при получаване на ламинирани ПДЧ
в лабораторни условия, могат да се използват за
предсказване на стойностите на целевите параметри.

показателя е приложена стратегията на препоръчаните решения [5] с формиране на функция на
загубите от оптималните стойности за тях, получени при експериментите

Y jo (j = 1, 2, 3). Тези опти-

мистични стойности са дадени в табл. 4.
Загубите от оптимистичните стойности се изчисляват по формулата:

Многоцелева оптимизация
Изискванията за отделните целеви показатели са:
- Якост на огъване Y1 = sог , МРа, изисква
се максимум;
- Водопоглъщане Y2 = А, %,
изисква
се минимум;
- Набъбване по дебелина Y3 = a, %,
изисква се минимум. Тези изисквания в табл. 4
са показани със стрелки и с коефициента Кj, който
е равен на +1, за показателите от които се желае
максимална стойност и на -1, за показателите от
които се желае минимална стойност.
За определяне на оптимални условия на управляващите параметри, при които ще се получи
оптимално компромисно решение за трите целеви

δj =

K (Y jo − Y j ( X ))
Y j max − Y j min

,

j = 1, 2, 3.

,

където

Y jo е оптималната стойност от опитните резултати за целевите параметри;

Y j max - максималната стойност за всеки Yj(X),
(j = 1, 2, 3);

Y j min - минималната стойност за всеки Yj(X),
(j = 1, 2, 3);
Кj - коефициент за изискванията за всеки

Таблица 4. Определяне на минималните загуби от оптималните изисквания за целевите показатели
Y1=σог

Y2 = А

Y3=α

δ1

δ2

δ3

Fa

MPa ↑
35.1
33.8
28.31
19.28
31.72
28.64
34.03
26.30
26.23
25.20
17.15
22.49
17.91
19.81
22.33

% ↓
19.70
18.20
21.40
34.26
23.65
25.74
19.10
22.40
22.50
21.92
29.48
22.37
24.68
23.96
23.78

% ↓
7.20
6.95
6.80
7.20
8.12
7.09
7.20
7.09
6.70
7.35
10.28
9.56
8.24
9.17
4.37

0.00
0.072
0.378
0.881
0.188
0.360
0.060
0.490
0.494
0.551
1.00
0.702
0.958
0.852
0.711

0.093
0.00
0.199
1.00
0.339
0.469
0.056
0.261
0.268
0.232
0.702
0.260
0.403
0.359
0.347

0.479
0.436
0.411
0.479
0.634
0.460
0.479
0.460
0.394
0.504
1.00
0.878
0.655
0.812
0.00

0.191
0.169
0.329
0.787
0.387
0.430
0.198
0.404
0.385
0.429
0.901
0.613
0.672
0.674
0.353

Y jo

35.1

18.20

4.37

Y j max

35.1

34.26

10.28

Y j min

17.15

18.20

4.37

Кj

+1

-1

-1

No

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

Yj(X), (j = 1, 2, 3).
Обобщената функция на загубите за всяка експериментална точка от плана на експериментите
се изчислява по формулата:

Fa =

1 3
∑δ j
3 j =1

Оптималното компромисно решение се определя от условията при които се получава минимална функция на загубите от най добрите препоръчани икономически решения. Както се вижда от табл.
4, това е при условията на експеримент No 2, при
който Fa min = 0.169, при следните управляващи
параметри: X 1=T=160 0C; X2=P=2.1 МРа;
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X3= τ = 8 min, при които целевите показатели са:
Y1 = 33.8 MРa; Y2 = 18.20 %; Y3 = 6.95 %.
Следващото след оптималното компромисно
решение е в експеримент No 1 с Fa=0.191, при
следните управляващи параметри: X1=T=160 0C;
X2=P=2.1 МРа; X3= =12 min, при които целевите показатели са: Y1=35.1 MРa; Y2=19.70 %;
Y3=7.20 %.
От анализа на функциите на загуби Fa в табл.
4, специалистите могат да изберат и други решения за обсъждане по икономически съображения.

τ

Изводи и препоръки
Въз основа на проведените експериментални
изследвания при получаването на ламинирани плочи от дървесни частици могат да се направят следните изводи и препоръки:
1. Физико-механичните свойства на получените ламинирани плочи отговарят на стандартните
изискванията за ламинирани ПДЧ;
2. От изследваните технологични фактори се
отчита, че при повишаване на налягането и продължителността на пресуване водопоглъщането и набъбването по дебелина намаляват, а при трите фактора на максимални нива на вариране се получават ламинирани плочи от дървесни частици с високи якостни показатели;
3. От получените ламинирани плочи от дървесни частици най-добри показатели се получават
при опити 7, 9 и 15. Въз основа на изследваните
фактори, при минимални нива на вариране с икономическа целесъобразност са резултатите при
9-ти опит. С високи физико-механични свойства са
плочите, получени при 15-ти опит;
4. Изведените уравнения на регресия от проведения трифакторен експеримент напълно характеризират зависимостта на изходните параметри
от изследваните фактори. Статистическият анализ
показва, че моделите са адекватни и с необходимата точност;
5. От направения анализ на регресионните
уравнения се установи, че изследваните фактори
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са в пряка връзка с якостта на огъване, т.е. при
нарастването на температурата, налягането и продължителността на пресуване якостта на огъване
достига максимална стойност на огъване от 35
МРа, докато при повишаване на налягането и продължителността на пресуване водопоглъщането и
набъбването намаляват, съответно водопоглъщането е 19.1 % и набъбването подебелина е 4.37%.
Анализирайки горепосочените изводи с оглед
постигане на оптимални икономически решения при
управление процесите на пресуване за ламиниране на плочи от дървесни частици може да се препоръча следния вариант:
• Режимни параметри - температура на пресуване – 120 °С, специфично налягане при пресуване – 1,5 МРа и продължителност на пресуване 8 min;
• Физико-механични показатели на ламинираните плочи от дървесни частици - плътност - 867
kg/m3, якост на огъване – 26,23 МРа, водопоглъщане при 24 h – 22,5 % и набъбване по дебелина
при 24 h – 6,7 %.
При експерименталните изследвания, проведени при опит 9 се очаква реализиране на икономии от по-ниските стойности на изследваните
фактори.
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Въведение
Един от най-известните икономисти на ХХ век
Й. Шумпетер се опитва да създаде цялостна теория за икономически растеж, което намира израз
в редица негови публикации.
Най-голямо значение за темата на настоящата статия имат монографиите на Й. Шумпетер –
“Теория на икономическото развитие” (1912 г.) и
“Капитализъм, социализъм и демокрация” (1942г.).
Стремежът да се преодолее статичността на
моделите на привържениците на маржиналната теория получава ярък израз още в една от най-известните книги на Шумпетер “Теория на икономическото развитие”, публикувана през 1912 г. в Грац.
Книгата “Теория на икономическото развитие” има
характерно подзаглавие: “Изследване на предприемаческата печалба, капитала, процента и циклите на конюнктурата”. В “Теория на икономическото развитие” за първи път са изсказани идеи, които са важни за разбиране на втората част на
“Капитализъм, социализъм и демокрация”, особено на известната глава за “съзидателното разрушение”.
Според Й. Шумпетер развитието на капиталистическото общество е резултат от дейността на
предприемачите. Създавайки оригинална теория на
икономическата динамика, Й. Шумпетер, свързва
формата и съдържанието на развитието с “осъществяването на нови комбинации”. “Да се
произвежда, според Й. Шумпетер, означава да се
комбинират намиращите се в нашата сфера вещи
и сили... Да се произвежда...означава да се създават други комбинации от тези вещи и сили” [2; с.
158]. Основните видове “нови комбинации”, според Шумпетер, са: произвеждането на нови блага,
приложението на нови начини на производство и
търговско използване на съществуващите блага,
усвояване на нови пазари на пласмент, усвояване
на нови източници на суровини и изменение на отрасловата структура.
Икономическото новаторство, според Шумпетер, се дължи на предприемачите. Икономическата функция на предприемача (създаване и

най-вече реализиране на иновации) е дискретна. Тя
не е закрепена вечно за определен носител. Й.
Шумпетер не отъждествява предприемача с
капиталиста, затова предприемачът не персонифицира капитала. “Правото на собственост върху промишленото предприятие, пише Й. Шумпетер, не е
съществен белег на предприемача” [2; с. 170].
Предприемачът, в разбирането на Й. Шумпетер, е
човек на инициативата, индивид, чиято главна задача е да внедрява нови комбинации от фактори на
производство. Предприемачът, според Й. Шумпетер, може да бъде и фабрикант, и администратор,
притажаващ реална власт, и директор, и учредител.
Предприемачът следва да преодолява многобройни препятствия, обективни и субективни, технически и социални. Икономическата функция на предприемача е тясно свързана с особеностите на личността му, със специфичната му мотивация, своеобразния му интелект, силната воля и развитата
интуиция.
От новаторската функция на предприемача
Шумпетер извежда същността на такива важни икономически явления, като печалба, лихва, икономически цикъл. Реализирането на нововъведенията
става възможно, според Й. Шумпетер, благодарение на съществуването на кредита. “Капиталистическата система на кредита фактически израства
от финансирането на нови комбинации и се развива върху него” [2; с. 164]. Затова заплащането на
лихвата е своеобразен данък за развитие на техническия прогрес. С огорчение изказвайки мнение, че
с течение на времето, човечеството свиква с
нововъведенията, Й. Шумпетер дава много песимистична оценка за историческата съдба на предприемача. Затова не предизвиква учудване фактът,
че втората част на неговата книга “Капитализъм,
социализъм и демокрация” (1942 г.) започва направо от въпроса: “Може ли капитализмът да
оцелее?”. Й. Шумпетер дава отрицателен отговор
– “не, не мисля” [3; с. 61].
Според Й. Шумпетер, капитализмът е динамична система, състояща се от частни предприемачи, осъществяващи иновации с цел получаване
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на печалба. Й. Шумпетер анализира капитализма
като вид търговско общество, основаващо се на два
елемента: частна собственост и регулиране на производствените процеси чрез частни договори.
Разглеждайки ролята на предприемача за развитие
на обществото, Й. Шумпетер анализира факторите, които заплашват капитализма. Той счита, че
засилването на монополистическите тенденции е
закономерен процес, подпомагащ прогреса в условията на капиталистическото общество.
Според Й. Шумпетер, упадъкът на предприемаческата дейност, замяната на деловата активност на инициативните индивиди с работата на различни учреждения, бюра и комисии е един от главните фактори, застрашаващи капиталистическото
общество. Това твърдение се дължи на разочарованието в частното предприемачество, породено
вследствие замяната на индивидуалния капитал с
акционерната форма на капитал. Й. Шумпетер
коментира, че мястото на предприемачите постепенно се заема от получаващи заплата служители
и алчни вечно обидени акционери, хора не способни да работят в името на техническия прогрес.
Книгата “Теория на икономическото развитие”
носи световна слава на 29-годишния автор. През
30-40-те години на ХХ век книгата е преведена на
италиански, английски, френски, японски и испански езици.
Как възниква шумпетеровия тип предприемач
в икономическата теория и оправдаха ли се песимистичните прогнози на Й. Шумпетер? Авторът на
настоящата статия ще се опита да даде отговор на
тези въпроси.
Институционални предпоставки за създаване на
шумпетеровия тип предприемач в индустриалния
свят
В средните векове в Западна Европа постепенно се създават предпоставките за зараждане на
капитализма. Това е труден и продължителен процес отнел поне две столетия (XIV-XV век). Започва
се с възникване на тези институти, които осигуряват източниците на растеж, иновациите и търговията, технологията и организацията. Важна роля изиграва нарастващата автономизация на икономическия живот. Децентрализацията на властта и отговорността създава условия необходими за експериментиране, условия, които позволяват да се преодолее съпротивата срещу иновациите.
Нещо повече, увеличаването на независимостта на икономическите агенти създава предпоставки
за икономически растеж. Самият растеж в значителна степен е продукт на непрекъснатите
иновации. Иновациите се осъществяват чрез: разширяване на търговията и откриването на нови
ресурси; съкращаване на разходите за произ-

345

водство; създаване и лансиране на нови продукти
на пазара; създаване на нови форми на организация на производството и т.н. Тези иновации биха
били невъзможни без развитие и укрепване на частната собственост, която позволява на иноваторите да извличат все по-високи доходи от своите
изобретения. Важно е да се подчертае и разнообразието на възникналите организационни бизнес
форми (типове и размери на преприятието), както
и разумното съчетаване на йерархичните и пазарните принципи. Безспорен факт е, че институционалните изменения са главните детерминанти на
икономическото и социалното развитие през този
период. Те обаче са необходимото условие за функционирането на предприемаческата дейност.
Формулирането на достатъчните условия е свързано с отговора на въпроса: кой или какво дава първоначален тласък на реализиране на промяната?
Първоначалният тласък е свързан, от една страна,
с разширяване на пазара поради нарастване на
населението, а, от друга, с развитието на вътрешната и външната търговия. Това води до мащабиране на търговската дейност и ликвидиране на редица феодални органичения на личната свобода и
частната собственост. Активността на търговската гилдия се засилва с разцвета на феодалната система (XI-XIV век), но по-късно именно тя разрушава нейните основи и се развива в нейн ущърб.
Разширяването на търговията води до по-голяма относителна свобода на икономическите
агенти, което постепенно ограничава произволната намеса на властите, типична за феодализма.
За разлика от вътрешната, външната търговия подлежи на по-малко регулиране от правителството.
Парадоксално е, че развитието на пиратството и широкото разпространение на контрабандата
изиграват определена роля за намаляване на традиционното за феодализма “регулиране” на индивида от държавата. Пиратството и контрабандата
процъфтяват на границите на феодалните империи и сблъсъкът на техните интереси с държавните препятства установяването на пълен контрол над
морската търговия.
Именно в този период се създават институти,
благоприятстващи развитието на търговията. Те са
подготвени преди всичко от измененията в правната система. Увеличаващият се стокооборот създава система от прецеденти по повод такива важни
за търговията явления, като застраховки, договори
за продажба, споразумения, патенти, арбитраж и
т.н.
Паралелно с развитието на търговията, законите се “изчистват” от дискреционни, ритуални, религиозни и други примеси. Появяват се първите
закони, които регулират развитието на търговията.
В Западна Европа, английските съдилища са тези,
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които първи спечелват репутацията си за безупречна честност по отношение на търговците (в това
число и на чужденците).
Разширяването на търговията би било невъзможно без развитието на парите, кредита, промените във финансовата система. От началото на XIII
век вместо монети се използват менителници, а от
XVII век те придобиват свойството обръщаемост
като се предават на трети лица чрез индосамент.
По това време търговията с използване на менителници се извършва чрез заобикаляне на църковната забрана за получаване на лихви. Счита се, че
“придобиването на менителница с отстъпка не е
лихва, а отчитане на риск”. Успехът на търговията
спомага за развитие на застрахователната дейност.
Още в края на XII век в Италия застрахователите (и
тяхната дейност) се отделят от търговците (и тяхната дейност), а по-късно морските рискове се отделят от пазарните. Развитието на търговията разчиства почвата за установяване на абсолютизма,
който се превръща в съюз между дворянството и
буржоазията (търговците). Традиционните за феодализма вземания, вземания основани на волята
на владетеля отстъпват място на законовото данъчно облагане. В Англия и Холандия правителствата първи сред европейските загубват правото си
произволно облагане на своите поданици.
Определянето на данъците се превръща в работа
на парламента.
Постепенно се формира предприятие от нов
тип. В не малка степен, основната причина за този
факт е практиката на двойното записване в
счетоводството, което от проверка на грешките постепенно се превръща в механизъм, закрепил отделянето на транзакциите на предприятията от транзакциите на индивида. Собствеността на предприятието постепенно започва да се разглежда отделно от семейната собственост. Създават се предпоставки за възникване на нова форма на търговска дейност на бизнеса – предприятието може да
действа като юридическо лице. Оценката на активите и пасивите, определянето на баланса на предприятието (формирането на печалби и загуби) позволява развитието на кредитирането на основа на
оценката на финансовото положение на фирмата
и перспективите за нейното развитие. Възникват икономически обединения, основани не на родствени,
а на чисто делови връзки. Първоначално такива
предприятия се организират от бивши военни и
моряци, ползващи се с доверие, подкрепа и вярност от страна на приятелите. Голямо значение за
еволюцията на предприятията и предприемачите
имат и неикономическите фактори.
Съществена роля при формиране на новия социален тип на предприемача изиграва Реформацията. Проповедите на М. Лютер и Ж. Калвин спо-

магат за формиране на протестантска етика, заложена в новите нравствени правила и новия морал (трудолюбие, изпълнение на задълженията,
честност, пунктуалност и т.н.). Особено значение
има осъщественото от М. Лютер отделяне на раннокапиталистическото от късното феодално предприемачество и “учението за избраните” на Ж.
Калвин. Тези процеси спомагат за демократизиране на църквата в интерес на буржоазията.
Огромна роля за изграждане на новия тип
предприемачество в Западна Европа изиграват и политическите институти. През XIV-XIX век държавата активно подкрепя развитието на търговията и
промишлеността. Именно държавата е тази, която
не само осигурява възвръщаемостта на кредитите
и изпълнение на споразуменията, но и организира
защитата на правата на собственост. Държавата
поддържа създаването на юридическите форми, отговарящи на потребностите на предприятията и полага базата на развитие на елементите на пазарната инфраструктура (образование, изграждане на
транспортна система и др.). Държавата защитава
националната промишленост от конкуренция и осигурява стабилност на паричната единица. Няколко
столетия (включително до края на XIX век) държавата се намесва пряко в развитието на промишлеността и търговията. Идеологията на ненамеса на
държавата (laissez faire) се дефинира поне столетие по-късно. Създавайки важни политически предпоставки за развитие на капитализма “малката държава” триумфира и в началото на XXI век.
Следователно, независимостта на производството и търговията от политическите институти като характерна черта на западноевропейския път на
развитие на капитализма се появява едва на неговия по-късен етап. Oт историческа гледна точка съвременният етап, характеризиращ се с идеологията
на ненамеса на държавата в делата на бизнеса е
относително по-кратковременен от предходните. Но
преди това изграждането на капитализма е доста
органично не само в икономическата, но и в сoциалната и политическата сфера (създаване на безплатни публични училища, реформиране на законодателната система, осигуряване безопасността на
живота и собствеността на гражданите чрез развитие на законопослушание и ефективна борба с
престъпността, разширяване на правото на участие в избори, смяна на абсолютните монархии с
републикански и демократически правителства, продължителния мир в Западна Европа от 1815 до
1914 г.).
Предпоставките за установяване на съвременния капитализъм възникват асинхронно по време и
пространство в различните страни на Западна
Европа. Нещо повече, епохата на новото време се
превърна в арена на сблъсък на два почти противо-
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положни модела на социално-икономическо
развитие. Модели, които влизат в противоборство
продължило няколко века (XVI-XVII век). “Вековният
конфликт” е между прогресивните протестантски
държави от Севера (Англия, Холандия) и регресивната католическа империя на Хабсбургите (табл.1).
В продължение на векове империята на
Хабсбургите разполага с непрекъсващи запаси на
пари и суровини от колониите. Ресурсите на протестантските държави са много по-скромни. Но ключова роля при решаване на “вековния конфликт”
изиграват нематериалните ресурси, а институци-
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оналните фактори. Ефективните институти се появяват в обществата, където има силни стимули за
създаване и укрепване на правата на собственост.
В протестантските държави бурно се формират
нови, благоприятни за пазарното стопанство институти (държава на правните норми, парламентарна република, ниски данъци, “евтина” църква), докато в Испания и Италия кълновете на пазарното
стопанство са буквално задушени от регенерирането на архаичните, полуфеодални институти (бюрократичен произвол, абсолютна монархия, данъчен гнет, “скъпа” църква).

Таблица 1 Изграждане на капитализма в Англия и Испания
Характеристики
Тенденция
Засилване
Политическа рента
Църква
Частна собственост
Обмяна
Пазар
Пазар на капитал
Данъчно облагане
Влияние на

Англия
Към децентрализация
Парламент
Ограничаване
Отслабване на позициите
Укрепване (създаване на гаранции)
Неперсонифицирана
Дерегулиране
Създаване на предпоставки за развитие
Отслабване
САЩ

Изходът от борбата между двата модела е решен още в началото на XVIII век. Холандия, Англия
и отчасти Франция се превръщат в генератори на
икономическото развитие, а югът на Европа все повече изостава [1; p. 402]. Столетие по-късно, противопоставянето между ефективния английски и неефективния испански модел се превръща в противопоставяне между динамичния североамерикански капитализъм и неефективния латиноамерикански меркантилизъм. Траекторията на движение на
визираните по-горе модели е много полезна за страните с транзитивни икономики.
Шумпетеровия предприемач в развиващите се
страни
В средата на 50-те години на XX век, бъдещият Нобелов лауреат по икономика Уйлям Артър
Луис (1915-1991 г.) прави опит да приложи методологията на Й. Шумпетер. Както и Й. Шумпетер,
Луис поставя фигурата на предприемача в центъ-

Анализ на
индивидуални
проекти

Избор на
критерий-печалба
на предприятието

Испания
Към централизация
Бюрокрация
Търсене
Укрепване
Отслабване (необезпеченост)
Персонифицирана
Регулиране (контрол на цените)
Ограничаване на предпоставките за развитие
Засилване
Латинска Америка

ра на своята концепция [4; p. 402]. Анализирайки
страните от периферията на света, Луис конкретизира идеите на Й. Шумпетер, разглеждайки предприемача като двигател на прогреса, новатор в производството [2]. Според Луис, предприемачът е главен носител на идеите на капиталистическата
рационализация. Предприемачът демонстрира частна инициатива и (в съответствие с постулатите на
съвременната неокласическа концепция) стремеж
към максимизиране на печалбата. Като типичен
неокласик, Луис анализира поведението на предприемача от позициите на организацията (фиг. 1).
Анализът на индивидуалните проекти се осъществява от главна точка на главния критерий – максимизиране на печалбата. Максимизирането на печалбата предопределя разпределението на инвестициите към различни сфери, а те на свой ред, темповете на растеж на националната икономика
(фиг.1).

Разпределение на
инвестициите по
предприятия

Фиг. 1 Принципна схема на микроподхода на Луис

Определяне на
темповете на
растеж
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И така, главното действащо лице на Луис, така както и на Шумпетер, е предприемачът. Но за
разлика от “иноватора” на Шумпетер, предприемачът на Луис действа в много специфична среда.
Характеризирайки икономиката на страните от Юга,
У.И. Луис дефинира хипотезата си за реформирането им, основавайки се на предположението за
неограничеността на предлагането на трудовите
ресурси, считайки, че работната заплата на неквалифицираната работна сила може да бъде приравнена към екзистенц минимума [4; p. 407].
Луис показва, че за да бъде модернизирана
икономиката на развиващите се страни е необходим процес на преразпределение на ресурсите от
аграрния към промишления сектор. Същевременно, според Луис, следва да бъдат решени два
основни проблема: първо, този с натрупването (т.е.
мобилизирането на спестяванията и превръщане-

Излишък на
работна сила
“Преливане” на
работна сила от
селското стопанство
Ликвидиране на
излишъка от
работна сила

то им в инвестиции), второ, със заетостта (т.е. “изземването” на работната сила от сферите, където
тя е излишна и “преместването” ъ там, където тя е
недосттаъчна). У.И.Луис разглежда модернизацията преди всичко като начин на преразпределяне
на материалните и трудовите ресурси, като обмен
между няколко сектора: съкращаване на по-малко
производителния сектор и нарастване на попроизводителния. Според Луис, главният регулатор
е междусекторният пазар. При излишък на работна сила се използват предимно трудовоинтензивни
технологии и трудоемки видове ресурси. Това води до засилване на преливането на работна сила
от селското стопанство към промишлеността и, в
крайна сметка, до ликвидирането на излишъка от
трудови ресурси. В резултат на това, работната заплата расте, а нормата на печалба постепенно намалява (фиг. 2).

Минимална
заплата

Максимална печалба
(от иновации)

Използване на
трудовоинтензивни
технологии

Нарастване на
работната заплата

Намаляване на
печалбата

Фиг. 2 Логика на модела на У.А. Луис
При такъв подход, развитието се разбира преди всичко като преодоляване на дуализма между
традиционната икономика и съвременната, между
доиндустриалната и индустриалната, между натуралната (бартерната) и пазарната.
Тази концепция, както и всяка друга има своите недостатъци. Идеализирайки пазарния механизъм, тя не отразява напълно адекватно реалните
процеси, протичащи в слаборазвитите страни. Преди
всичко, следва да се има предвид ролята на икономическите субекти в страните от Периферията.
Там, реалният предприемач и наемният работник
са далеч от модела на Шумпетер. Предприемачът
в развиващите се страни се стреми по-скоро към
спекулативен доход, отколкото към капиталистистическа печалба. Стартиващият своята бизнес
дейност индивид няма развити предприемачески
качества, отговорност и дисциплина. Както и повечето жители на развиващите се страни за него са
типични ограничените потребности, изостаналостта и ниската производствена дисциплина. Той пред-

почита стабилния доход пред дохода, свързан с
риска.
Акцентът само на трудоемките методи за производство също не е напълно адекватен. Той може
да доведе до забавяне на научно-техническия
прогрес, да консервира подчиненото положение на
рзвиващите се страни в международното разделение на труда. Най-голям ефект, както показва
опитът, постигат само тези страни, които оптимално съчетават капиталоемките и трудоемките видове производства. Освен това, ако вместо трудовоинтензивна технология се използва капиталоинтензивна, то търсенето на труд не се увеличава (т.е. кривата DL1 не се премества в DL2, а в D’1
(фиг. 3). Свръхпечалбата на предприемачите в този случай е реинвестирана не в допълнително наемане на работна сила, а в ново по-производително оборудване. В резултат, заетостта не нараства
от L1 на L2, а се наема същото количество работна
сила, което при това може да получава по-висока
работна заплата (макар че както се вижда от фиг.

Относно някои аспекти на Шумпетеровия тип предприемач ...

2, това съвсем не е задължително).
Тази ситуация се нарича растеж без развитие.
Световната практика доказва, че акцентът на трудоемките технологии може да бъде печеливша
стратегия само в краткосрочен план. В дългосрочен план използването на трудовоинтензивните производства предизвиква рязко нарастване на
заетостта, увеличаване на съвкупния фонд заплата и потребителското търсене. В крайна сметка,
резултатът е галопираща инфлация и изостряне на
социалното напрежение.
Другата хипотеза на Луис – постоянството на
реалната заплата включително до пълно изчезване
на скритата безработица също е неправомерна.
Преливането на неквалифицирания труд от аграрния сектор в индустриалния не може автомаРеална ставка
на работната
заплата

W2
P
W1
P
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тично да доведе до неговото превръщане в квалифициран труд. Този процес изисква допълнително,
и често и продължително, обучение на кадри, а то
в крайна сметка предизвиква растеж на номиналната и реалната работна заплата. Луис призовава
за големи инвестиции в образованието на
персонала, но не отчита напълно фактора растеж
на цената на труда.
Трактовката на Луис за неравенството на доходите като предпоствка за бързо икономическо
развитие също е уязвима. Луис разглежда неравенството на доходите като фактор, ускоряващ растежа на пазарната икономика, предполагайки, че
предприемачите използват цялата печалба за техническа рационализация на производството.

W , MPL
P

DL1
D’L

W0
P

DL2

S

L1

L2

L

Фиг. 3 Механизъм за преразпределение на ресурсите от традиционния сектор в съвременната
концепция на У.И. Луис
Луис не отчита, че неравенството на доходите в развиващите се страни и без това е много
голямо. Значителна част от печалбите на преприемачите често се използва не за производително
натрупване, а като доход, изразходван за престижно потребление (така наречения демонстрационен
ефект). Статистическите изследвания не потвърждават стимулиращото влияние на имущественото
неравенство върху икономическия растеж в развиващите се страни. Голямото популяризиране на доходите на практика засилва социалното
напрежение. Това залага социален взрив, който поскоро спира, отколкото ускорява процесите на модернизация на икономиката. Следвоенното развитие на развиващите се страни изобилства с такъв
род примери.

Теорията на дуалистичната икономика не отразява напълно адекватно протичащите в развиващите се страни процеси на урбанизация. Темповете
на растеж на градското население изпреварват
темповете на растеж на производствената дейност,
пораждайки извънредно остър проблем със заетостта. На практика се извършва преливане на трудови ресурси от традиционния аграрен в традиционния промишлен (занаятчийски) сектор. За много
развиващи се страни е типично гигантското разширяване на градската сфера на услугите, която се
съпътства с растеж на декласирани и маргинализирани слоеве, както и неформална икономическа
дейност (която не е тъждествена на дейността на
малките и средните предприятия).
Така или иначе неокласическата концепция на
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У. Луис е съществена крачка напред във формирането на теорията на икономическото развитие.
У. Луис (заедно с Теодор Шулц) е удостоен (през
1979 г.) с Нобелова премия по икономика (на развиващите се страни). Неговите идеи са основа за
разработване на различни икономико-математически модели за модернизация на дуалистичната
икономика.
Изводи:
1. Реформата на предприемаческата система в България ще доведе за излизане на промишлеността от състояние на депресия и ще стимулира икономическия растеж. Системата следва да
позволява на всеки икономически агент да реализира своя икономически интерес, ако агентът има
положителен стимул за дейност.
2. Да се стимулира развитието на малките и
средните предприятия като носител на идеология
на свободната индивидуална частна собственост.
3. С усилията на средствата за масова информация да се формира положителен имидж на
предприемача.

4. При разработване на икономическата политика активно следва да се използва методологията на институционалното проектиране като се отчита методологията на институционалното проектиране на предприемачите, мениджърите и собствениците, както и всички заинтересовани страни.
При това следва да се обърне особено внимание
на администрацията, като силна група с интереси
на политическия пазар. Само такава активна програма ще позволи да се направи нова стъпка напред по сложния път на формиране на предприемача-иноватор, предприемача от шумпетеров тип.
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ABSTRACT
The article comments the development of the state of Schumpeter’s model enetrpreneur. The institutional precondition for the origin of Schumpeter’s model enetrpreneur are considered. The Schumpeter’s model enetrpreneur in
undeveloped counries and in Bulgariq are considered too.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: ПРОБЛЕМИ,
РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство – София
В доклада се разглежда същността на устойчивото развитие на организацията като елемент на ефективното
й управление. Игнорирането на проблемите на устойчивото развитие може да има сериозни последици за успешната дейност на съвременните организации поради сложните процеси на трансформация на стопанството и
цялото общество и присъединяване на страната към ЕС. В тази връзка особено важно е прилагането на нови
методи на управление, които намаляват риска, свързан с вземане на неправилни решения, и създават подходящи
условия за по-пълно използване на потенциала за развитие на организацията. За целта трябва да бъдат решени
разнообразен комплекс от задачи: изграждане на гъвкава система за оценка на резултатите от дейността на
организацията; навременно откриване на промените във външната и вътрешната среда, ефективна мотивация на
човешките ресурси и стимулиране на тяхната творческа изява, създаване на подходящи условия за стимулиране
на промяната в организацията, изграждане на гъвкава информационна система и др.
По този начин се увеличават възможностите за избягване на кризисните ситуации във функционирането на
организациите и се осигурява баланс между краткосрочните и дългосрочните управленски решения. На основата
на ясно дефинирана система от приоритети мениджърските екипи са в състояние да формулират правилно
комплекса от неотложни задачи, да посочат зоните на засилено внимание, да открият своевременно първите
сигнали за тревога и по този начин да гарантират устойчивото развитие на ръководените от тях организации.
Ключови думи: устойчиво развитие, организация, приоритети, ефективно управление
Key words: sustainable development, organization, приоритети, ефективно управление

Развитието на човечеството и научно-техническата революция закономерно извеждат на преден план хуманизацията на междуличностните отношения и необходимостта от спазване на принципите на устойчиво развитие в глобален аспект, а
оттук съгласуване на интересите на различните групи на влияние върху организацията. В тази връзка
хармонизирането на социалното пространство
предполага урегулиране на външните ефекти, или
външните разходи, които по своята същност са
социални, тъй като оказват сериозно влияние върху отделните предприятия, домакинства и населението на всяка страна. Единствено по този начин е
възможно да се осигури устойчивост и напредък в
рамките на отделните социални групи и да се създадат подходящи условия за постигане на техните
цели.1 Всичко това е в унисон с концепцията за устойчиво развитие, което по своята същност представлява “процес на промяна, при който експлоатацията на ресурсите, насочеността на инвестициите,
ориентирането на технологиите и на институционалните промени са в хармония помежду си и увеличават текущия и бъдещия потенциал, с който се
осигуряват човешките потребности и стремежи”.2
Списъкът от показатели за измерване на устойчи-

вото развитие, разработен от Комисията на ООН
за устойчиво развитие (UNCSD), включва 132
показателя, разделени в четири категории:
социални, икономически, екологични и институционални и три групи: показатели за въздействащи
сили върху развитието (Driving forces - DF), показатели – следствия (State - S) и показатели за отговор – мерки за предпазване или преодоляване на
негативните въздействия върху устойчивото развитие (Response - R).3
Предмет на настоящия доклад е устойчивото
развитие на организацията в контекста на
Концепцията за устойчиво развитие на обществото.
Понятието устойчивост, от своя страна, представлява “качество на издръжливост, постоянство – наричат го и стабилност; изявява се при промени
(смущения) в равновесното, постоянното
(обичайното) състояние и действие на системата,
което предизвиква сили, възстановяващи първоначалното условие за функциониране на системата.4
В доклада се застъпва становището, че устойчивото развитие на организацията представлява хармонично развитие на организацията в рамките на отделните перспективи на балансираната карта, насочено към осигуряване на дългосрочен успех.5 В

1 Карпухина, Е. А., Международные стратегические альянсы. М., “Дело и Сервис”, 2004, с. 173 – 174.
2 Ковачев, А., Управление на икономиката. CIELA, С., 2001 г., с. 214.
3 Пак там, с. 229.
4 Станулов, Н., Умееш ли да вземаш решения. Магията на избора. С., 2002 г., с. 37.
5 Кузманова, М., “Актуални проблеми на ефективността и устойчивото развитие на стопанската
организация”, Доклад на VII Международна научна конференция “Управление и устойчиво развитие”, ЛТУ, Юндола,
25-27 март 2005 г.
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този смисъл управлението на устойчивото развитие на организацията има различни измерения:
икономическо, социално, екологическо, т.е. в неговата основа е “направляването на промяната в
организацията, за да се постигне съчетаване на
ефективността на производството с реализацията
на съвременните представи за рационално, балан-

сирано използване на природните ресурси, охрана
на околната среда и осигуряване на социалните потребности на човека”6 .
В таблица 1. са систематизирани елементите на модела за управление на устойчивото развитие на организацията, които се конкретизират подолу в изложението.

Таблица 1. Елементи на модела за управление на устойчивото развитие на организацията

•
•
•
•

•

Използване на балансираната карта за оценка на резултатите като модел за
управление на стратегическото развитие на организацията.7
Въвеждане на нови перспективи в модела съобразно спецификата на организацията и
изискванията на групите на влияние върху нея.
Разработване на система от показатели в рамките на отделните перспективи,
посредством които се осигурява устойчивост и балансираност на развитието на
организацията.
Регистрация на показателите в рамките на балансирания модел във формат:
отговорник за резултатите; дефиниция; източник на данни; отговорник за данните;
периодичност на наблюдение; зони на засилено внимание; отклонения за наблюдение
(разглеждани като "последователност от действия по изчисление на допустимите
граници на отклонение, определяне типа на допустимите граници (долна и горна) и
формиране на допустима област на отклонение"8); първи сигнали за тревога; важни
задачи и разходи, свързани с устойчивото развитие на организацията.
Измерване на резултатите от развитието на организацията.

Разглежданият модел за управление на устойчивото развитие на организацията позволява в
максимална степен да се използват петте стълба
на съвършенство в организационното развитие, а
именно управление на процесите, управление на
проекти, управление на промяната, управление на
знанията и управление на ресурсите, които, от своя
страна, представляват ценност за всички групи на
влияние върху организацията и са елементи на
т.нар. структуриран иновационен мениджмънт.9
Същевременно възможностите за модифициране на перспективите, включени в модела, решават проблема за своевременен отговор на “горещите” въпроси, които стоят пред организацията.
Например, през последните години с особена острота се поставя задачата за спазване на стандартите в областта на екологията и условията на труд.
Това се потвърждава от резултатите в рамките на
проучване от страна на Българската стопанска камара сред 300 мениджъри и собственици на

фирми, членове на камарата, в периода 13 – 15
декември 2005 г. 27% от запитаните са на мнение,
че те нямат подобен род проблеми, 6% са отделили средства, за да спазят съответните изисквания,
а около 1/3 от интервюираните мениджъри посочват, че пред тях стоят за решаване подобен род
задачи. При това 30% от анкетираните лица възнамеряват да инвестират в екология през 2006 г.,
18% са планирали инвестиции за санитарно-хигиенни условия, а 34% - за безопасност и запазване
на здравето на работещите.10
Модифицираните варианти на балансираната карта за оценка на резултатите, прилагани в български организации, заявили интерес към нейното
въвеждане, включват перспектива “Екология”.
В рамките на тази перспектива се разработват показателите:
• Разходи за екологични щети
• Разходи за ефективно изразходване на природните ресурси (енергия, почва, вода)

6 http://www.koism.rags.ru/publ/indiv/40.php.
7 Norton, D., R. Kaplan, “Measures that drive performance”, Harvard Business Review, January - February
1992.
8 Ламбовска, М., “Аспекти на концепцията за бюджетния контрол на организацията”, Научна конференция
“Съвременни управленски практики III”, том I, 18.02.-20.02. 2005 г., БСУ, с. 117.
9 Харрингтон, Дж., “Пять столпов совершенства организации”, журнал “Европейское качество”, №4, 2004.
10 http://www.econ.bg/analyse.html19.12.2005, Българска стопанска камара.
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• Разходи за намаляване вредното влияние на
производствените процеси върху околната среда
• Инвестиции в нови нискоотпадни и безотпадни
технологии
• Разходи за пречистване на промишлени води,
рекултивация на почви и рециклиране на отпадъци
• Съответствие с противопожарните регулации
• Съответствие на обектите на екологичните
норми и стандарти
• Ефективност на контрола върху замърсяванията
Подходяща модификация на разработваните
балансирани карти е въвеждането на перспектива
“Доставчици”. Според специалистите в областта на
логистиката партньорството с доставчиците е от
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стратегическо значение за дългосрочното устойчиво развитие на организацията и изисква много
усилия, тъй като “...изграждането на една снабдителна верига е сложен и продължителен процес,
при който се развиват взаимоотношения на взаимно доверие и сътрудничество между всички участници във веригата.”11
Балансираната карта представлява инструмент за стимулиране на промяната в организацията. За целта трябва да се разработи и приложи
система от приоритети, която е изходно начало на
програмата за осъществяване на необходимите
изменения, включително тяхното осигуряване с
ресурси, в това число и с време. Подходящо средство в тази насока е диаграмата на приоритетите
(вж. Таблица 2.).12

Таблица 2. Диаграма на приоритетите

10
Неотложност

Квадрант 2
Неотложно,
но не е значимо

Квадрант 1
Значимо,
неотложно

Квадрант 4
Може да бъде
отложено
и не е значимо

Квадрант 3
Значимо,
но може да бъде
отложено

5

0
0

В диаграмата по-горе приоритетите се структурират на основата на два фактора: неотложност
и значимост. Всеки приоритет, от своя страна, представлява резултат от умножението на съответните
факторни количествени оценки.
Приоритет = Значимост x Неотложност
Представената диаграма включва следните
квадранти:
• Квадрант 1: В този квадрант се намират дейностите с най-голям рейтинг, т.е. рейтинги между
50 и 100. Следователно, тези дейности са с найголям приоритет.
• Квадрант 2: В този квадрант се позиционират дейности с висока степен на неотложност, но
относително малка значимост, т.е. рейтинги между 0 и 50.
• Квадрант 3: В този квадрант се намират
дейности с относително ниска степен на неотлож-

5
Значимост

10

ност, но с висока значимост.
• Квадрант 4: За тази група дейности са характерни относително ниска степен на неотложност
и значимост. Ето защо понякога е възможно тези
дейности да бъдат изключени от разработваните
програми за промяна.
Внимателният анализ на особеностите на отделните квадранти, които формират диаграмата на
приоритетите позволява да се направи изводът, че
изпълнението на дейностите, както и разпределението на времето и останалите разполагаеми ресурси трябва да се осъществяват в последователност от квадрант 1 към квадрант 4, като се търси
баланс между задачите, включени в квадранти 2 и
3.
Авторът на доклада препоръчва разгледаната диаграма да бъде обогатена чрез въвеждане на
трети фактор за оценка на дейностите на органи-

11 Корбанколева, Ив., “Роля на партньорствата в управлението на снабдителната верига”, Доклади от
Третата международна конференция “Логистиката в променящия се свят” (Теория, практика, обучение)”, УНСС,
с. Равда, 15-16 септември 2003 г., Издателство ИБИС, С., 2003 г., с. 104.
12 Уорд, М., 50 методик менеджмента, М. “Финансы и статистика”, 2004, с. 163 - 165.
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зацията в процеса на разработване на системата
от приоритети, а именно: степен на използване на
потенциала на съответния стратегически фактор за
успех, конкретизиран в балансираната карта в рамките на отделните перспективи и показатели. Това,
от своя страна, ще задълбочи анализът на резултатите от дейността на организацията и ще повиши обосноваността на вземаните управленски решения в процеса на управление на нейното устойчиво развитие.
В Таблица 3. са обобщени характеристиките
на разработения в доклада модел за управление
на устойчивото развитие на организацията.
Прилагането на концепцията за устойчиво развитие променя съществено основните характерис-

тики на съвременните организации:13
• За тях е типична гъвкавост като елемент на
организационната култура.
• Вътрешна конкурентноспособност (пълно използване на потенциала на организацията, ориентация към изискванията на основните групи на влияние върху нея).
• Стремеж към диверсификация на дейността,
потребителите и доставчиците.
• Нова роля на човешките ресурси (професионално израстване, непрекъснато обучение, висока квалификация и знания, участие в процеса на
вземане на решения, култура, която е ориентирана към потребителите).
• Стимулиране на работата в екипи (активни

Таблица 3. Характеристики на модела за управление на устойчивото развитие на организацията

Предимства
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Съответства в значителна
степен на концепцията за
устойчиво развитие.
Акцент върху дългосрочното
успешно развитие на
организацията.
Стимулира промяната и
динамичното равновесие в
организацията.
Осигурява гъвкавост и
адаптивност в процеса на
управление.
Наличие на хармония между
краткосрочните,
средносрочните и
дългосрочните решения за
управления.
Съобразяване на управленските
решения с разработената
система от приоритети.
Стимулира непрекъснатото
обучение в организацията.
Възможност за следене на
жизнения цикъл на
организацията и предприемане
на адекватни управленски
решения.
Намалява риска от вземане на
неправилни управленски
решения.
Повишава мотивацията на
заетите в организацията и др.

Ограничения и трудности при
използването
• Изисква допълнителни знания и
умения у мениджърите в
процеса на разработване на
модела и изпълнение на
вземаните решения;
• Трудности при съчетаването
на показателите, включени в
балансираните карти за оценка
на резултатите на различните
йерархични нива в
организацията.
• Трудности при въвеждане на
единна скала за измерване.
• Затруднения при изследване на
връзките и зависимостите по
линия на: “стратегически цели
– ключови фактори за успех –
перспективи – показатели”.
• Необходима е бърза промяна в
организационната култура на
организацията с оглед
успешното разработване и
прилагане на балансираната
карта.
• Наложително е своевременно
да се усъвършенства
системата за управление на
човешките ресурси.
• Бързо преодоляване на
трудностите при подобряване
на обвръзката между
стратегия, структура и
балансирана карта и др..

13 Мильнер, Б. З., Теория организации. Издание пятое, переработанное и дополненное, М., ИНФРА-М,
2005, с. 617 – 621.
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връзки с доставчиците и потребителите на организацията, създаване на атмосфера на взаимно доверие и отговорност за постигнатите резултати).
В заключение трябва да се подчертае, че процесите на трансформация в страната поставят съвременните организации в непознати до момента
условия, като много често тяхното съществуване
може да бъде сериозно застрашено поради неправилни решения и игнориране на изменения в бизнес средата. Ето защо расте актуалността на въпросите на устойчивото развитие на организацията,
насочено към тяхното дългосрочно успешно
функциониране. В тази връзка е наложително разработването и прилагането на модел за управление,
посредством който се решават разнообразен комплекс от задачи: целенасоченост на развитието с
акцент върху ефективността; работа в екипи;
балансираност, гъвкавост и адаптивност; осигуряване на равновесие между стремежа към стабилност и запазване на статуквото, от една страна, и
необходимостта от промяна, от друга; интегрираност на усилията на всички заети за изпълнение на
системата от цели и стратегията на организацията
и др.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION: PROBLEMS,
DECISIONS, PERSPECTIVES
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The author of the paper considers the nature of the sustainable development of the organization as an element of
its effective management. The ignorance of the problems connected to the sustainable development must have serious
consequences for the successful activities of the contemporary organizations because of the complicit transformation
processes of the economy and the society as a whole and the joining of the country to the European Union. With regard
to this the use of new management methods is especially important, which reduce the risk relevant to management
misjudgments and create suitable conditions for development of the organizational potential. For that purpose various
problems must be solved: building of a flexible system for performance measurement; timely uncover of the business
environment changes; effective motivation of the human resources and stimulating those creative work and readiness
for change; constructing of a flexible information system etc.
By so doing the organizational possibilities for crisis avoiding increase and the balance between the short and
long term decisions is ensured. On the basis of clear defined system of priorities the management teams are able to
formulate the complex of the urgent tasks, to show out zones of increased attention, to uncover timely the first alarm
signals and in this way to guarantee the organizational sustainable development.
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АЛТЕРНАТИВИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
Евгений Стоянов
Университет за национално и световно стопанство – София
Този доклад разглежда явлението стратегически контрол и корпоративно управление. Връзката между стратегическия контрол и процеса на трансформирането му в дългосрочна политика е факторна обусловеност за
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В последните години в сферата на бизнес отношенията се наблюдава нарастващ интерес към
връзката между добрите практики на управление и
качеството на корпоративната дейност. Привеждат
се все повече доказателства за съществуването и
значимостта на пряка връзка в условията на глобализиращата се и взаимно обвързана световна
икономика. Докато в миналото дискусиите около
управлението са били фокусирани главно върху правилата за регулиране и тяхното прилагане от публично търгуване или много големи компании, в наши дни на корпоративното управление се гледа като на инструмент за развитие и стабилно функциониране на всякакъв вид компании. Поради това прилагането на корпоративното управление се смята
за един от критичните фактори за осигуряване на
успеха на бизнеса на компанията.
Учените и експертите по целия свят са посветили много време на определяне, описание и обосноваване на “доброто корпоративно управление”.
Най-просто казано, и в широкия смисъл на термина корпоративното управление представлява управленската отговорност на корпоративните ръководители да се грижат за поставяне на целите и формиране на стратегиите на компанията, както и за
тяхната последваща реализация. Именно тук може да се каже, че има достатъчно много допирни
точки между доброто корпоративно управление и
ефективния стратегически контрол, тъй като този
контрол е свързан с цялостната оценка на стратегически планираните дейности на организацията и
ангажираните с тях резултати, които същевременно осигуряват изпреварваща информация за бъдещи действия.
При всички случай корпоративното управление представлява нещо повече от обща представа
за това кой отговаря и кой държи властта в компанията. Неговата най-важна цел е да увеличава ползите за акционерите и да поддържа постоянно висок стремежа за развитие на компанията. Аналитичният преглед върху корпоративното управление
се базира на три основни допускания:
• Увеличаване благополучието на акционера

е основната причина за съществуването на компанията;
• Първостепенна важност на акционера;
• Разнородност на групата на акционерите.
Основните цели, които се преследват при акционеро-центричния подход към управлението, могат да бъдат да бъдат групирани в следните категории:
• Защита на инвеститора;
• Отговорност на мениджмънта;
• Прозрачност;
• Активност на акционерите;
• Осигуряване подходящи стимули за мениджърите;
• Дисциплиниране и подмяна на неподходящите мениджъри;
• Разширяване на дейността на корпоративно
ниво;
• Подобряване на достъпа до капиталовите
пазари;
• Поощряване на дългосрочните инвестиции;
• Насърчаване на иновациите.
Сериозен проблем при реализацията на тези
цели произтича от сблъсъка на силите, насочени
към хармонизация и стандартизация на общия режим на управление на компанията със съществуващите вкоренили се местни и регионални навици,
традиции и бизнес практики.
Управлението е нещо повече от синхронизация между акционерите и мениджърския екип на
организацията. То по същество дава отговор на въпросите кой управлява, за колко време и кои критично важни корпоративни дейности.
Различията при управление на компании в еднакви стадии на развитие от “новите икономики”
спрямо тези от “старите икономики “ например,
са една добра илюстрация за това. Управленските
структури на компаниите от новите икономики трябва да се променят много бързо, за да отговарят на
бързо настъпващите промени в управлението.
Обратно, компаниите от старите икономики се характеризират с много по-бавно развитие на управленските структури и практики.

Алтернативи в стратегическия контрол и ...

Ако се изхожда от разбирането, че една мярка не става за всичко, е ясно, че управленските
структури и практики трябва във всеки момент от
време да бъдат актуализирани и адаптирани подходящо, за да посрещат корпоративните и управленските потребности.
Важността на корпоративното управление се
вижда най-вече в намаляването разходите за управление, увеличаване на атрактивността на компанията за пазара и съответствието на дейността й с
нормативните и законови изисквания.
Основните цели на корпоративното управление са насочени към осигуряване на добро ръководство на бизнеса, добри връзки с акционерите и
добри условия за персонала. Те включват също добри връзки с търговските партньори, добри екологични практики и съответствие с изискванията на
законовата и нормативна уредба.
Посочените цели могат да бъдат постигнати
само ако се спазват стриктно основните принципи
на корпоративното управление:
• Прозрачност – структурата на собственост
трябва да е ясна и открита за широката публика;
• Отговорност – мениджърите трябва да се
отчитат пред акционерите;
• Доверие – етичните норми трябва да се интегрална част от бизнес процесите;
• Еднакво отношение към различните групи от
акционери;
• Защита на интересите на всички засегнати
лица.
Основните елементи, които са обект на внимание на корпоративното управление, са директорският борд, надзорния съвет, вътрешния контрол и
политиката на разпределение на дивиденти.
Солидните управленски практики, особено ако
са въведени в ранен етап от развитието на компанията, осигуряват редица стратегически и конкурентни предимства. Въпреки че управлението произтича от основните потребности на акционерите,
то постепенно се развива в по-широкообхватна дейност, като се насочва към по-голяма и разнообразна група от засегнати лица. Така то продължава да
се развива и да включва все повече елементи от
стратегията, нейния контрол и общото ръководство на бизнеса, които до днес по принцип не са се
разглеждали като част от управлението.
Основен фактор при повишаване на ефективността на корпоративното управление се счита, че
е обработването на данни за финансовото състояние, но и относно другите фактори като вътрешни
процеси, екология, клиенти, доставчици. Балансираното и умело управление и моделиране на всички тези фактори ги превръща в перспективи свързани с всички доказани в практиката успешни уп-
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равленски модели и устойчиво развитие. Стара истина е, че доброто решение на всеки проблем се
базира на фактите, а не импулса в действията на
мениджърските екипи, но все пак най-важният фактор за възходящото устойчиво развитие на всяка
една организация независимо от мащабите й и
предмета на дейности е удовлетвореността на
акционерите.
Логично е да възникне риторичният въпрос
“Идват ли добри времена за акционерите?”. Няколко
години след законосъобразните реформи в западното корпоративно управление (повлияно от САЩ),
мениджърите, бордовите и акционерите все още
гледат с неохота на предизвикателството да увеличават делегираните правомощия на директорите.
В едно изследване на Морган Витцел все още всяка от засегнатите (заинтересованите) страни усеща негативите на тази промяна.
Бордовете имат желание да адаптират новите управленски практики в корпоративния мениджмънт, но са обременени и все още не сигурни за
успешната реализация. Миноритарните акционери
са прекалено загрижени, но за съжаление сравнително безпомощни, иначе сред гласимащите институции има такива, които се опитват да се създадат отговорности. В крайна сметка вълненията около тази проблематика поддържат високо ниво на
обществен интерес.
Мениджърите поначало рядко работят в добър
синхрон с бордовете. Тук може да бъде съзиран
проблема свързан с възможностите за селекция в
директорските бордове на академични специалисти и по-конкретно на удобни специалисти. Това е
основната предпоставка поради която под натиска
на обществената тежест се внедрява независим
статут и определено ниво на квалификация при избора на нови членове на бордовете.
При анализ на резултатите от въвеждането на
новите изисквания за успешно корпоративно управление се отчитат все още много бели петна. Бордовете на организациите прилагат нови управленски
практики и модели добре, но все по-често само на
книга.
Анализирайки изминалия опит и години някой
институционални инвеститори започнаха да изразяват разочарования от работата на директорските
бордове. Това се оказа недостатъчно за академичните кръгове, регулаторите и акционерите, който
гледаха на тези инвеститори като на такива, отговорни за избора на бордовете, който да подобрят
резултатите от управлението. Акционерите осъзнавайки, че имат влияние върху процеса на избор на
ръководни органи-възможностите им да избират
различни от препоръчаните лица са ограничени, освен ако не са готови да отстоят позициите си. Ето
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защо в масова практика се превърна желанието на
акционерите по законен начин да придобият повече
власт в изборите на директорски бордове. Показателно е, че в САЩ масово институциите се обърнаха към Комисията по ценни книжа и фондови
борси, за да им даде право да оспорват всеки един
избор на кандидатура на базата на неоспорими
обстоятелства, който да са ангажирани с техните
акционерни правомощия. Масова практика придобиваща застрашително голяма актуалност е решението да се променят правилата за гласуване на
общите събрания, който и в момента се обсъждат
от надзорните органи във всеки сектор. Игнорират
се порочните традиции, компромисни кандидатури
да бъдат избирани само с един глас. Реформата
предвижда член на всеки ръководен орган да бъде
избиран на мажоритарен принцип, а броя на въздържалите се да се отчита като “против”. Тази система би била особено ползотворна за акционерите
тъй като оказвайки натиск върху бордовете ще осъществи реализацията на по-приемливи кандидатури и същевременно ще игнорира оспорване на
избор.
Самият факт, че всички заинтересовани страни са ангажирани с промените в практиката на корпоративното управление въведени в САЩ със закона “Сарбейнс-Оксли” адаптиран в Европейския
съюз и в страните с висока корпоративна култура
и управление на корпорациите според автора на

статията означава, че този тип реформи са определено позитивни, защото се реализира обратна
връзка между акционери, бордове и мениджъри,
които взаимно се контролират. Тази обратна връзка безспорно може да се разгледа, като една невидима манипулация в името на устойчивото развитие на организацията. Друг произтичащ от това законосъобразно обновление на нормативната база
и възможността делегираните правомощия на всеки един член от ръководството да могат частично
да бъдат дублирани доказва, че осезаемо идват подобри времена не само за акционерите, но и за
всички заинтересовани страни от този процес.
Всичко казано до тук дава основание на автора да
счита, че ефективния стратегически контрол, ефикасното корпоративно управление и високата корпоративна култура са една гаранция за устойчиво
развитие на идейно и структурно добре балансираните организации.
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This paper focuses on the strategic control phenomenon and corporate management. The link between strategic
control and its transformation into a Long-term policy is a determining factor in the successful management and its
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МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В
БЪЛГАРИЯ
Диана Иванова
Лесотехнически университет – София
Настоящият доклад разглежда състоянието и развитието на мебелната промишленост в България за периода 2001 – 2005 г.
Идентифицират се проблемите на българската мебелна промишленост и готовността й за присъединяване
към Европейския съюз. Извеждат се перспективите на развитие на сектора и мебелните предприятия в България,
както и предизвикателствата пред тях в процеса на евроинтеграция.
Авторът се позовава на данни от конкретно маркетингово проучване, реализирано през 2005г. върху
извадка от мебелни фирми. Един от важните проблемни кръгове въпроси в изследването е свързан с маркетинговата ориентация и използваните маркетингови инструменти от мебелните фирми.
Авторът формулира насоки за усъвършенстване на маркетинговата стратегия и използване на маркетингова информация от страна на фирмите в сектора.
Ключови думи: мебелен сектор, предизвикателства пред мебелните предприятия, маркетингова стратегия,
пласментна структура, допълнителни услуги, използване на маркетингова информация, WEB – базирана информационна система.
Key words: furniture sector, challenges facing the furniture enterprises, market strategy, distribution structure,
additional services, use of marketing information, WEB – based information system, etc.

Характеристики и тенденции в развитието на мебелния пазар
Общ поглед върху развитието на мебелния сектор за 2005г.
Анализът се базира на проучване на Centre
for industrial studies върху мебелния сектор.
Мебелната продукция на всички развити страни покрива 77% от световното мебелно производство, а мебелната продукция на развиващите
страни - останалите 23%.
Водещите световни вносители са САЩ, Германия, Англия, Франция и Япония. Главните мебелни износители са Италия, Китай, Германия, Канада
и Полша.
Относителните позиции на главните страни износителки се променят значително в периода 1995
-2004г. Италия остава първа , Китай се премества
от десето на второ място, Канада – от пето на
четвърто, Полша от осмо на пето и САЩ от трето
на шесто място.
Прогнозите за 2005 и 2006г. сочат повишаване на международната мебелна търговия, съответно с 6% за 2005г. и 7% за 2006г. или 76 билиона за 2005 и 82 билиона за 2006г.
Потреблението на мебели, изчислено по производствени цени варира средно от 9 долара на година за развиващите се страни до 195 долара за
развитите страни. Средната световна стойност е
47 долара.
25-те страни, членки та ЕС ( плюс Норвегия и
Швейцария) и Северна Америка заемат 75% от
мебелното потребление, въпреки че населението

им е само 19% от общото световно население.
Азия и Пасифика имат население 3 билиона души,
66% от общото световно население и въпреки това заемат 20% от общото мебелно потребление.
Американският мебелен пазар е отворен към
вносители и все повече се превръща в основен фактор за растежа на международната мебелна
търговия. Нивото внос/потребление продължава да
се покачва и сега е около 30%. През 2004г. американският мебелен внос надхвърля сумата от 20
билиона долара. Главни вносители са Китай, Канада, Италия, Мексико и др.
От началото на 90-те Китай преживява постоянно нарастване в развитието на мебелния сектор.
Китайският мебелен внос се повишава от 1,1 билиона долара през 1995г. на 7,2 билиона през
2003г. Страната постига най-важната структурна
промяна в областта на международната мебелна
търговия, от десето на второ място. Китайският износ е насочен главно към САЩ, но има увеличение в износа, ориентиран към главните европейски
пазари. Фактически Китай е третата водеща страна в света по производство на мебели след САЩ и
Италия.
Главните страни в областта на мебелната търговия могат да бъдат класифицирани в три групи:
1. Големи производители с продукция, предназначена за вътрешно потребление – САЩ,
Германия, Япония, Франция и Англия. Тези страни
отчитат 58% от общото световно потребление на
мебели.
2. Големи производители с продукция насочена към двете сфери – вътрешно потребление и
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износ. Нивото внос/производство тук е около 50%.
Канада изнася 45% от продукцията си (главно за
САШ), Италия 44% и Скандинавия – 67%.
3. Големи производители на продукция, насочена главно за износ.
Докато първите две групи страни се отличават с високи доходи на глава от населението и със
скъпо платена работна ръка, третата група се характеризират със сравнително ниски показатели.Това са главно следните страни: Азия (Китай,
Индонезия, Малайзия), някои от новите членки на
ЕС (Полша и Чехия) и две страни в Латинска
Америка (Мексико и Бразилия). Някои от посочените страни изнасят до ѕ от своята продукция
(Полша , Индонезия, Малайзия).
Ролята на Китай в световния мебелен пазар
Китайският принос в световното мебелно производство е 7,9%. Това го поставя на четвърто място в света, с непрекъснато нарастващ производствен цикъл, който се дължи на постоянно навлизане
на нови инвестиции. Износът на мебели се увеличава с около 2 билиона за последните шест години.
Сега Китай е на 4 място след Италия, Германия и Канада. Китайските мебели се изнасят главно за страните от Северна Америка, Източна и
Югоизточна Азия, Европейския съюз. САЩ е найголемият пазарен партньор на Китай (с 51% от
износа), като това основно са мебели от дървесни
материали и метал.Вторият по големина и значимост за Китай пазар е Хонг Конг ( с 14%) от износа,
като една голяма част от тези мебели се реекспортират.На трето място се нарежда Япония. ЕС поглъща 12% от китайския износ, като в тази стойност
доминираща роля имат Англия, Германия, Франция,
Холандия, Италия и Белгия. Другите ключови пазари, със значително по-малък дял от 3% са Канада
и Тайван.
Характерна тенденция за вноса на мебели в
Китай е, че азиатският регион започва да губи
важност. В същото време процентът на внос от ЕС
се увеличава значително. През 2001г. над 58% от
мебелния внос се осъществява от 3 държави:
Германия, САЩ и Тайван. В частност мебелният
внос в Китай от Германия се увеличава близо 4 пъти през последните шест години (28% през 2001г.).
През 2001г. 20% от китайския внос е от САЩ.
Третият по важност мебелен вносител е Тайван
(вносът се увеличава 19% през 2001г. спрямо
2000г.).
Очаква се до 2010г. Китай да стане един от
най-големите износители на мебели в света и в същото време да бъде една от страните с най-голям
внос.

Възходът на полския мебелен износ
През последните пет години полското мебелно производство премина през редица сложни
реконструкции. Сега то включва около 20000
фирми, в които работят повече от 100000 души.
Средните и големи предприятия ( с персонал над
50 работника) са почти 400 и в тях са заети около
85000 души.Преобладаващите чуждестранни инвестиции са от Германия, Швеция, Швейцария и
Холандия. Печалбата от мебелното производство
чувствително нараства, което в голяма степен се
дължи на увеличения износ.
Коефициентът на износа спрямо общото количество произведена продукция е между най-високите в света, около 80% и непрекъснато с
покачва.
Стойността на изнесената от страната мебелна продукция почти се удвоява за 6 години и достига 2,4 билиона щ.д. през 2001г. Днес Полша заема шесто място в света по износ на мебели след
Италия, Германия, Канада, Китай и САЩ.
Около 50% от полския мебелен износ е директно за Германия, малки количества отиват в
Белгия, Англия, други европейски страни и Русия.
Полша сега е втората държава по износ на
тапицирани мебели след Италия и заедно с Китай
и Германия.
Перспективите за полското мебелно производство са лоши в краткосрочен план, поради кризата,
обхванала немския пазар. Но в дългосрочен план,
предвижданията са добри, тъй като след редицата
реконструкции и модернизации, полското мебелно
производство играе важна роля в ЕС, в цяла Източна
Европа и Русия.
Тенденции в мебелния сектор
Online =бизнес в реално време
Нуждите и очакванията на Интернет потребителите се промениха значително през последните
няколко години. Мрежата превърна в основен бизнес-инструмент, с помощта на който всеки има възможност да се информира за състоянието на
пазара, да следи тенденциите, да купува или продава от всяка точка на света, денонощно.
Тенденция и в Европа вече е фирмите за недвижими имоти и обзавеждане да се ориентират към
web- базирани системи, благодарение на които увеличават печалбата и качеството на предлаганите
продукти и услуги многократно.
Мебелната индустрия също е в период на технологична метаморфоза. Електронният обмен на
данни е обхванал целия жизнен цикъл от проектирането до производството, поръчките, доставката
и сервизното обслужване. Информацията за имоти и мебели вече е безплатна и купувачите нами-
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рат своя дом и неговото обзавеждане онлайн.
В центъра на фундаменталната промяна в мебелния пазар е Интернет и новата нагласа на
клиентите. Online приложенията се превърнаха в
задължително условие за успешна и професионална работа. Възможностите на тези информационни системи да консултират, да насочват избора,
да управляват процесите и комуникацията, както и
да осигуряват постоянен достъп до бизнес информация, вече не е опция.
В България www.mebeli.info се утвърди като
най-посещаваният портал в областта на мебелите
и интериора.Като предлага специализирана информационна система с богата база данни, сайтът
улеснява избора при покупка на мебели и други
елементи от интериора на крайните потребители и
подпомага работата на търговци, инвеститори,
архитекти, дизайнери и други специалисти.
Порталът www.mebeli.info предлага на своите потребители: финансово достъпен начин за
реклама; възможност за бърза актуализация на информацията във всеки момент; възможност за публикуване на практически неограничено количество
текст и снимков материал; достъп на публикуваната реклама до всички потенциални и настоящи
клиенти и достъп до всички точки на света, поради
триезичността на сайта; присъствие в челните позиции на най-посещаваните портали и търсачки.
Интериорни тенденции 2005
Четирите тенденции, които могат да служат
като ориентир при разработване на дизайнерски проекти са: трансформация, многообразие, емоционална чувствителност, време.
А. трансформация
Съвременният потребител иска предмети, които да отговарят на самоличността му, които не са
перфектни, но могат да се трансформират, за да
бъдат пренесени в бита му.
Б. многообразие
Целият свят ни се представя като глобална
концепция от технически, изследователски и културни възможности. Днес всички ние осъзнаваме
възможността на многообразието, анализираме неговите социални и културни параметри.Това мотивира дизайнерите да създават все по-нестандартни продукти, отвъд еднообразието и посредствеността.
В . емоционална чувствителност
Чувствата са това, което ни свързва, което осмисля живота ни. Ето защо се стремим да намерим обкръжение от предмети, които да излъчват
чувства, които да ни забавляват и подържат живи.
Всичко, което се развива интензивно е на мода –
звуци, ефекти, цветове и орнаменти. Предметите
трябва да са с мека форма, светещи, романтични,
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неспокойни, изпълнени с чувства и тиха очарователност.
Г. времето като ценност
Всеки иска да живее в свят, в който не съществува понятието време. Ето защо се стремим към
продукти, които не са свързани с времето, на които никога не им минава модата. Най-важният критерий за това е употребата на ценни, устойчиви на
времето материали, обработени от висококачествени технологии.
Мебелният пазар в България
Кратък преглед на състоянието на мебелната промишленост в България за периода 2000-2004г.
Производството на мебели непрекъснато нараства. Според проучване на SFB Capital market
JSB от 2002г. фирмите от мебелната промишленост са 3352.
През 2003г. регистрираното производство е
с около 20% по-високо спрямо началото на периода. Делът на сектора в БВП нараства от 1,2%
през 2000г. на 4,5% през 2003г.Това означава, че
мебелната промишленост увеличава своето значение за промишленото производство в страната.
Експертите считат, че растежа на сектора се
дължи главно на увеличеното производство на
столове. Мебелите от масивна дървесина и тапицираните мебели са най-конкурентоспособни на
външни пазари, което води до неколкократно увеличение на производствените им стойности.
Като цяло нарастването на производството в
основните продуктови групи се дължи на увеличеното потребление в страната и стабилното навлизане на външни пазари.
Външнотърговският обмен на България запазва устойчивите си темпове на нарастване и през
2004г., като вносът продължава да изпреварва
износа. Износът на българските мебели е нараснал през 2003г. с 22% спрямо предходната година.
С най-голям относителен дял са мебелите от
масивна дървесина и тапицираните мебели, предназначени за страните от ЕС и САЩ. Този темп се
запазва и през 2004г.
Основни външнотърговски партньори на България продължават да бъдат Италия, Гърция и Германия. Регистрирана е тенденция за нарастване на
износа на български мебели за балканските страни.
Що се отнася до вносната структура, като основни конкуренти на българските мебели се очертават мебелите, внасяни от Италия и Полша.
Проблеми в сектора:
• Непознаване и липса на информираност на
предприятията относно действащите евростандарти в сектора;
• Бавни темпове на въвеждане на системи за
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управление на качеството ISO 9001:2000;
• Липса на акредитирана лаборатория за издаване на продуктови сертификати на българските
мебели;
• Не са изпълнени изискванията на европейското законодателство в областта на условията и охраната на труда и опазването на околната среда.
Една от главните цели на българските мебелни фирми е да подобрят съотношението качествоцена, което да им осигури навлизането в нови пазарни ниши и разбира се – успех на европейския
пазар. Нормативната уредба в страната е добре
изградена и производителите и търговците на мебели трябва да развият финансовите и управленски дейности в своите фирми.Част от тях нямат постоянни договори за износ и не могат да се наложат
трайно на външни пазари. Повечето от производителите се нуждаят от маркетингови проучвания и
информация за състоянието и тенденциите в раз-

витието на мебелния пазар.
Маркетингова стратегия и пазари за реализация.
В тази връзка през 2005г., екип от преподаватели и студенти от ЛТУ разработи научно-изследователски проект, свързан с проучване и анализ
на характеристиките и тенденциите в развитието
на мебелния пазар в Р. България. Крайната цел бе
изграждането и реалното функциониране на WEB
– базирана информационна система, която да бъде в помощ на мебелните фирми при избора им на
успешна маркетингова стратегия.
Резултатите от самооценката на фирмите за
собствената им маркетингова стратегия е представен в Таблица 1.
Макар, че не е ясно какво включват фирмите
в понятието „успешна маркетингова стратегия,
обобщените резултати по този въпрос са повече от

Таблица 1. Самооценка на фирмите за собствената им маркетингова стратегия

Характеристика
Много успешна
По-скоро успешна
Успешна
По-скоро неуспешна
Неуспешна
Такава няма
обнадеждаващи. Маркетинговата стратегия е многоаспектен документ, по някои от елементите на
които успехите може да са по-съществени, по-други не чак толкова, а някои от поставените стратегически цели може и да са претърпели актуализация
поради промени в параметрите на пазарната среда.
Не е тайна, че все още малко фирми могат да си
позволят наемането на квалифициран специалист
по маркетинг, а още по-малко – да развият пълноценен маркетингов отдел. Всъщност това не е и
необходимо при наличието на специализирани консултантски фирми, но спецификата на отрасъла,
фирмената тайна и съществените разходи при използване на услугите на външни консултанти представляват пречка за малките предприятия от мебелната промишленост да използват отдавна известни научни постановки и да ускорят своето развитие като ползват услугите на професионални
външни консултанти.
Практиката показва, че най-често положителната самооценка би следвало да означава увеличаване на продажбите и нарастване на доходите
на производителите в резултат на предварително
планирана цялостна стратегия, а не просто интуитивно нагаждане по метода на пробата и грешката.

Брой фирми
1
2
19
1
0
2
Все още има фирми, които работят без да
имат своя ясна маркетингова стратегия и не се притесняват да го заявят. В недалечното минало, дефицитът на пазара на мебели и ниската платежоспособност на населението правеха продаваемо почти всичко местно на фона на недостижимите цени
на вносните продукти. Сега обаче все повече от клиентите търсят допирни точки между цена, функционалност и качество и са склонни да похарчат повече средства за да постигнат удобство, престиж и
многофункционалност или просто причисляване
към определена група. В новата пазарна среда
успехът, базиран на интуиция е по-скоро случайност
и резултат от неоправдан риск, отколкото повод за
гордост и гаранция за успешно бъдеще.Това показват разходите за обучение на персонала, за пазарни проучвания и реклама, които се правят от
водещи чуждестранни производители.
Все пак остава удовлетворението, че в направената извадка малък брой фирми заявяват, че нямат своя маркетингова стратегия. Своето изоставане те компенсират чрез участие в бизнес – форуми като семинари, панаири, изложби, конкурси,
където обменят опит със сродни фирми от бранша.
Съпоставени с данните за предпочитаните
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пазари, представени в Таблица 2, самооценките за
собствената маркетингова стратегия не са найдоброто, което може да се желае.
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Оказва се, че фирмите се ориентират предимно към вътрешния пазар, където имат традиционни бизнес-партньори и се чувстват сравнително

Таблица 2. Предпочитани пазари за пласмент на готовата продукция

Видове пазари
Вътрешен
Регионален/балкански страни/
Европейски съюз
Други
уютно. Този комфорт обаче, ще се промени след
приемането на страната ни в Европейския съюз и
успехът на външните пазари ще е основно мерило
за просперитет.
Самостоятелно или в съдружие с чуждестранни партньори от държавата – обект на бъдеща търговска експанзия, българските производители час
по-скоро трябва да потърсят възможности за износ в рамките на Европейския съюз и извън него.
Предпоставка за успех в това начинание е фактът,
че продукцията на всички анкетирани фирми е сертифицирана по ISO и 76% от тях имат внедрена
система за управление на качеството.
Интерес представлява фактът, че на въпроса
как влияят чуждите производители и дистрибутори
на вътрешния мебелен пазар, повечето анкетирани са отговорили, че влиянието е положително
(64%). Само 24% от анкетираните са отговорили,
че влиянието е отрицателно. Явно съществена част
от българските производители са намерили успешно своите пазарни ниши и вместо да се опасяват,
търсят форми за сътрудничество с чуждестранните производители и дистрибутори.
Дистрибуция и допълнителни услуги
Въпросът от анкетната карта, визиращ покритието на пласментната мрежа позволява три варианта на отговор. Това са - София, големите градове и цялата страна.
Интерес представлява до колко производителите свързват степента на успешност на своята
маркетингова стратегия със степента на покритие
на страната с пласментната си мрежа, или до колко развитата пласментна мрежа влияе върху цялостния успех при постигане на стратегическите
маркетингови цели. За това може да се съди по
коефициента на корелация между шифрите на отговорите на въпроса за самооценка на маркетинговата стратегия и степента на покритие на страната от пласментната мрежа. Тъй като шифрите
на отговорите по първия въпрос са обратно пропорционални по големина на степента на успешност на маркетинговата стратегия, а шифрите на
отговорите по втория въпрос са право пропорци-

Брой фирми
18
1
1
5

онални по големина на широтата на обхвата на
пласментната мрежа, логично е да се очаква, че
ако съществува благоприятно влияние от страна на
нарастващия обхват на мрежата по отношение на
степента на успешност на маркетинговата
стратегия, то би се изразило със статистически значим отрицателен коефициент на корелация. В конкретния случай, на базата на резултатите от анкетното проучване, полученият коефициент на корелация е 0.281. Неговата ниска абсолютна стойност
не дава основание да се счита, че съществува значима корелационна зависимост между двете изследвани величини.
На дискусия подлежи стремежът на анкетираните фирми въпреки сравнително ограничения си
капацитет /за това може да се съди по броя на персонала или по посочения годишен обем на приходите от продажби/, да обхванат в пласментната си
мрежа цялата страна. Логично е всеки от тези производители сам да си отговори на въпроса – може
ли да задоволи разнородните потребности на потребителите от населени места по цялата територия на страната. Различията в потребностите са породени от различията в средния размер на доходите и покупателната способност и от различията в
бита и традициите и степента на отвореност към
модерния дизайн и нови материали. Зададен по друг
начин този въпрос означава да се изясни дали съществува стремеж към изграждане на мощна пласментна мрежа, съответстваща на амбициозни планове за бъдещо развитие, или просто в момента
се разчита на случайни продажби в колкото може
повече населени пунктове без предварително да се
проучват потребителското търсене, нагласи и предпочитания .
Въпросът за оптималния обхват на пласментната мрежа е свързан и с възможността за предоставяне на качествени и достъпни допълнителни
услуги. Когато клиентите са твърде разпръснати в
териториален аспект тази възможност значително
намалява. При това повечето от анкетираните /14
фирми/ са посочили, че сами осъществяват дистрибуторската дейност без помощта на посредници,
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търговци на едро и търговци на дребно. Всъщност
тази форма на дистрибуция е приложима в ранен
стадий на развитие предимно при работа с корпоративни клиенти, защото позволява производителят
да акумулира и печалбата на посредника.
Корпоративните клиенти също я предпочитат, защото се договарят пряко с производителя , при което икономисват време и договарят преференциални цени в зависимост от обема на поръчката.
При работа с индивидуални клиенти обаче тази форма на дистрибуция пречи на специализацията, би
могла да доведе до неефективни превози, непълноценно използване на складовата база и в крайна
сметка да забави нарастването на конкурентоспособността на фирмата. Поддържането на фирмени магазини е оптимален вариант за реализация
на този подход, но е свързан със съществени управленски ангажименти. Търговецът е този, които

има достатъчно време и възможност за преки контакти с крайните потребители за проучване на техните предпочитания. Тези особености със сигурност са известни на мениджърските екипи в анкетираните фирми, но стратегията за развитие избрана от тях е различна .
Почти всички анкетирани фирми – 24 от общо 25 са посочили, че предлагат допълнителни
услуги. Може да се предположи обаче, че анкетираните не са били удовлетворени от предвидените
като отговори разновидности на допълнителни
услуги, защото 22 от общо 25 са предпочели да
опишат в свободен текст други предлагани услуги
/виж Таблица 3/.
Седем от фирмите предлагат безплатно за клиентите своите допълнителни услуги, 13 от фирмите предлагат допълнителни услуги срещу определено заплащане, а 5 фирми - при други условия.

Таблица 3. Брой и структура на анкетираните мебелни фирми по отношение на предлаганите
допълнителни /съпътстващи/ услуги

Варианти на отговори
Консултация с дизайнер
Сервизна поддръжка
Транспорт
Монтаж
Гаранции
Комбинация от няколко услуги
Други

Брой фирми
1
0
1
0
0
1
22

Предпочитанията към платимите услуги са свързани най-често с обема на поръчките. При индивидуални клиенти, които са географски отдалечени
от производителя, предоставянето на допълнителни услуги е свързано със съществено увеличаване
на относителния дял на разходите за тях в общия
обем на разходите.
По мнение на повечето от анкетираните фир-

Относителен дял в %
4
0
4
0
0
4
88

ми – у клиентите не липсва интерес към предлаганите допълнителни услуги и той най-често е силно
изразен /виж Таблица 4/
Отговорите показват, че определено има интерес у клиентите по отношение на предлаганите
допълнителни услуги. Това явно е добре известно
на ръководствата на анкетираните фирми, защото

Таблица 4. Становище на анкетираните фирми по отношение на наличието на интерес у клиентите
към предлаганите допълнителни услуги

Значение, което отдават
клиентите
Голямо
Съществува интерес
Няма голямо значение
Не се интересуват
Комбинация от отговори
всички с изключение на една са заявили, че предлагат такива услуги. Може за тях по – полезно би
било да научат какви точно допълнителни услуги
предпочитат клиентите. Например в голям град ка-

Брой фирми
12
10
2
0
1

то София, осигуряването на безплатен транспорт
е съществено удобство. Това позволява да се привлекат повече клиенти в откритите модерни
магазини, разположени в периферията на населе-
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ните пунктове.
Картината се допълва с данни от реализирано проучване относно навиците и тенденциите при
избора и покупката на мебели (8). Очертаните тенденции са важни при формиране на маркетинговите стратегии на мебелните фирми за следващите
години:
• Намерения за покупка на мебели през 2006
са изразили едва ј от анкетираните потребители
• Предпочитанията за купуване на видове мебели по функционални зони са подредени в следния ред: мебели за дневни, мебели за кухни, мебели за спални, други видове мебели;
• Най-активните потребителски сегменти като възрастови групи са: при мебели за дневни – от
25-34 и от 45-55г; при мебели за кухни – от 45 –
55г; при мебели за спални – от 25 – 34г;
• Факторите, които предопределят избора на
потребителите при покупка на мебели са: на първо
място – функционалност, качество и цена и на второ - дизайн.
Направените констатации и обобщения са индикатори за мебелните фирми относно:
1. необходимост от формиране на маркетинговата стратегия въз основа на актуална маркетингова информация и анализ на пазарните възможности на фирмата;
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2. използване на възможностите на информационните системи за получаване на справочна
информация, за вътрешноведомствени конференции и форуми с клиенти;
3. съобразяване на фирмения маркетинг с динамиката на потребителските изисквания относно:
търсените продуктови групи, основни групи клиенти, завишени потребителски изисквания към функционалност, качество и цена.
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ABSTRACT
The current paper is concerned with the present situation and the development of the furniture industry in
Bulgaria for the period 2001-2005.
The problems facing the furniture enterprises in Bulgaria and their readiness for the EU accession are identified.
The author arrived at conclusions for the perspectives in the development of the furniture sector and the furniture
enterprises and for the challenges in front of them in the process of EU integration.
The information used is based on a specialized research done in 2005.One of the most important problem groups
in the questionnaire is the marketing orientation and the marketing instruments implemented by the furniture firms.
The author formulates the directions of the market strategy - the development and the different sources for the
market information.
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ПРОУЧВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
ПРЕДЛАГАНИТЕ МАРКИ ПИВО
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Влизането на България в ЕС и падането на митническите бариери e предпоставка за навлизането на българския пазар на нови и конкурентни марки пиво, което несъмнено ще доведе до спад в потреблението на българските марки пиво. Поради тази причина българските пивоварни предприятия трябва да познават изискванията на
потребителите към българските марки пиво, за да могат по най добрия начин да ги удовлетворяват. Това поставя
с по- голяма острота въпроса за формиране на устойчиви конкурентни предимства и повишаване на конкурентоспособността на българските пивоварни предприятия.
Ключови думи: изисквания на потребителите, конкурентно предимство, пивоварни предприятия
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Влизането на България в ЕС и падането на митническите бариери e предпоставка за навлизането
на българския пазар на нови и конкурентни марки
пиво, което несъмнено ще доведе до спад в потреблението на българските марки пиво. Поради тази
причина българските пивоварни предприятия трябва да познават изискванията на потребителите към
българските марки пиво, за да могат по най добрия начин да ги удовлетворяват. Това поставя с поголяма острота въпроса за формиране на устойчиви конкурентни предимства и повишаване на конкурентоспособността на българските пивоварни
предприятия.
След 1999 година пазарът на пиво в България
е в процес на динамична промяна, което понастоящем го прави един от най-развитите пазарни сектори сред бързооборотните продукти у нас.
Наблюдава се преминаване от възприемане на продукта към възприемане на марката на пазара на
пиво.
В настоящия доклад са представени резултати от изследване проведено от автора с цел да се
сегментира пазара на пиво и да се определят основните предпочитания на потребителите към предлаганите марки пиво. Използваният метод на регистрация е интервю лице-в-лице. Изследвани са
20 марки пиво, представени чрез черно-бели копия
на техните оригинални етикети Времето на провеждане на изследването е 2004г. Мястото на провеждане на изследването е градовете София, Пловдив,
Варна, Благоевград, Хасково и Плевен. Типът на
извадката е квотна извадка, изготвена по критериите пол, възраст и населено място. Големината на
извадката е 840 лица. Целевата група се състои
от потребители на пиво на възраст: 18- 55 години.
Пол: 80% мъже, 20% жени. Детайлната схема на
квотите е София - 170 респондента, Варна- 145
респондента, Пловдив- 145 респондента, Благоевград- 140 респондента, Хасково- 120 респондента,
Плевен- 120 респондента. Подборът на изследваните лица е извършен чрез скрининг.

По потребителска ориентация продуктите на
пивоварните предприятия могат да бъдат класифицирани като преферентни продукти т.е. те изискват малко усилия от страна на потребителя (изискват малко парични средства, не е необходимо много време при купуването им) и ниска съпричастност (не е необходим дълъг мисловен процес при
покупката), но от съществено значение е марката
на продукта и предпочитанията на клиентите.
На основата на резултатите от изследването
могат да се разграничат четири пазарни сегмента:
• Сегмент Специално/Лукс- национални- тава
е сегмента на луксозно или специално пиво от популярни марки с национален пазар. Към тази група спадат “Астика Лукс” и “Астика Специално”,
“Загорка Голд”, “Загорка Специално” и “Каменица
Специално”.
• Сегмент Светло- национален- тава е сегмента
на популярните марки от категория “Светло”, които имат национален пазар, Тук попадат “Каменица
Светло”, “Астика Светло” и “Загорка Светло”.
• Сегмент Специално/Лукс- местни- това е групата на относително по-слабо разпространените,
местни марки от по-висока категория: В този сегмент попадат марките: “Плевен Лукс”, “Плевен
Специално” и “Шуменско Специално”;
• Сегмент- Светло- местни- към този сегмент
принадлежат няколко марки пиво от категорията
“Светло” с предимно местен пазар. Това са “Ариана
Отлежало”, “Леденика Светло”, “Плевен Светло”,
“Шуменско Светло”, “Бургаско Светло”, ‘Пиринско
Светло’ и “Болярка Светло”.
От гледна точка на предпочитанията към изследваните марки пиво (оценени по училищната скала от 2 до 6, където 2 е “слаб”, а 6 – “отличен”)
посочените по- горе четири пазарни сегмента могат да се разглеждат като класификация на пивото
в България. Резултатите от изследването показват,
че най-високо оценени са марките от сегмента
“Специално-Лукс– национални”. Средните оценки
на петте марки от този сегмент са над много до-
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бър 5, като “Астика Лукс” и “Загорка Голд” са лидери (съответно с 5.5 и 5.4). Марките от сегмента
“Светло – национални” събират между 4,9 (“Каменица Светло”) и 4,4 (“Загорка Светло”). Малко пониски са оценките на сегмента “Специално-Лукс –
местно пиво”(“Плевен Лукс”, “Плевен Специално”
и “Шуменско пиво Специално”)- средни оценки между 4,4 и 4,7. Последни в класацията са местни марки от категория “Светло”, които получават между
4 (“Плевен Светло” и “ММ”) и 3,5 (“Бургаско пиво
Светло” и “Ариана Отлежало”).
Оценката на потребителите от София и Варна
следва общата логика. В същото време местните
марки в Хасково (“Астика”) и в Пловдив (“Каменица”) получават по-високи оценки в техните градове. Нещо повече, жителите на Пловдив оценяват
по-високо “Каменица Светло” (5,4) и поради това
техният общ интерес се насочва към “Светло”.
Разновидностите на пиво “Плевен” също са по-високо оценени в този град, в сравнение с останалите четири марки от сегмента. В Благоевград местната марка “Пиринско пиво” също е оценена повисоко в сравнение с останалите марки от сегмента.
За анализа на имиджа се използва фактът, че
всяка позната на индивида марка се свързва в паметта му с други късчета информация, които се
пазят в паметта му. Това са асоциациите. Те могат да включват различни символи, физически свойства и показатели на продукта, негови предимства и
недостатъци. В своите изследвания за осведомеността маркетолозите търсят асоциациите за продукта с определена сила и валидност, а не просто
всяка асоциация.
Имиджът на марките включени във всеки от
четирите сегмента пряко кореспондира с оценките
им по училищната скала и може да се счита за
разширено обяснение на тези оценки. Той е изследван чрез серия от позитивни и негативни
твърдения, които респондентите трябва да отнесат
към всяка от изследваните марки пиво.
Анализът на получените резултати ясно показва, че марките от сегмент “Специално/Лукс- национални” (т.е. “Астика Лукс” и “Астика Специално”,
“Загорка Голд” и “Загорка Специално”, както и
“Каменица Специално”) се възприемат като пиво
от по-висока класа, по-качествени, по-силни и поскъпи. Техният имидж е свързан с характеристики
като “отлично” и “стабилно качество”, “добър вкус”,
“малко повече алкохол от останалите бири” (Виж
Графика 1). В същото време “Астика Лукс” и “Загорка Голд” притежават характеристики, присъщи
само на тях, свързани с техния добър външен вид
и висок социален статус- “привлекателно име”,
“привлекателна бутилка и етикет”, “за бизнесмени” и “добре е да те видят, когато пиеш тази бира”.
Доколкото тези характерни черти отличават тези
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две марки от останалите в сегмента “Специално/
Лукс- национални” те могат да се разглеждат като
независим подсегмент на сегмента “Лукс”.
Популярните марки от сегмента “Светло- национални” се възприемат като по-леко, по-масово
и евтино пиво с добро качество, което си струва
парите. Това е причината те да се свързват с характеристики като “мек вкус”, “лесно се намира”
и едновременно с това (особено по отношение на
“Каменица Светло”) притежават черти от сегмента “Специално/Лукс-национални“- “стабилно качество”, “отлично качество”, “произведени с добра вода”.
Поради по-слабата им познатост, местните
марки от категория “Специално/Лукс” (сегмент“Специално/Лукс местни”) нямат ясно изразен профил. Общо, те са дефинирани като по-силно пиво.
Освен при “Плевен Лукс”, твърденията свързани с
високо качество на тези марки не са валидни за
тях (Графика 1).
По своя имидж местните марки от категория
“Светло” наистина се възприемат като масово местно пиво (тяхната най-значима характеристика е
“част от моя регион”). В същото време това е евтино пиво с по-ниско качество (“твърде евтини, за да
бъдат с добро качество”, “за хора с ниски доходи”), което кореспондира с ниските оценки, които
то получават по училищната скала.
“Каменица Светло” прескача отвъд границите на така дефинираните сегменти, определени от
категорията и до голяма степен може да се разглежда като отделен случай. От една страна, в съзнанието на потребителите тя е свързана преди всичко с “нарастващо значение на пазара” и “струва
си парите” (по тези характеристики тя е абсолютен лидер). От друга страна, освен характерните
черти на пивото от категория “Светло” “мек вкус”
и “лесно се намира”, “Каменица Светло” има профила на луксозните и специални национални марки – “отлично” и “стабилно качество”, “много добър вкус”, “произведена с добра вода”.
Получените резултати от изследването на значимостта на имиджа на марката пиво дават възможност да бъдат разграничени четири групи потребители на пиво:
1. Най-силно ангажирани с консумирането на
пиво потребители (36%), които консумират пиво
по прагматични мотиви и в същото време консумацията на пиво за тях е приятно занимание със
своя собствена стойност. Мотивите “добра за здравето” и “ниско алкохолно съдържание” са също
важни за тях. Те консумират предимно престижни
и популярни марки пиво от категория “Светло”, като “Астика”, “Каменица” и “Загорка”. Това са хора на средна възраст (30-50 години), със средни
доходи;
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Отлично качество

Скъпа

За бизнесмени
За млади хора

Загорка Голд

Лесно се намира
Много добър вкус
С нарастващо значение
Каменица Специално

Астика Лукс
Добра репутация в
чужбина
Привлекателна
бутилка и етикет

Варна Светло
За хора с ниски
доходи

Каменица Светло
Стабилно качество
Астика Светло

Добре е да те видят, че
пиеш тази бира

Малко повече алкохол
Плевен Лукс

Ариана Отлежало
Част от моя регион

Струва си парите

Астика Специално

Загорка Специално

С мек вкус

Плевен Светло
Привлекателно име
Твърде евтина
Загорка Светло
С добра вода
ММ
От привлекателен регион
Пиринско Светло
Леденика Светло

Болярка Светло
С остър, горчив вкус

Боли глава от нея

Бургаско Светло

Плевен Специално
Произведени според традициите

Графика 1: Имидж на изследваните марки пиво по сегменти
2. Любители на висок клас пиво- категории
“Специално” и “Лукс” (16%). В сравнение с останалите потребители, по-важни за тях са имидж
характеристиките, свързани с висок социален статус- “добра репутация”, “добре е да те видят да
пиеш тази бира”, “за бизнесмени”. Подобно на първата група за тях пивото е любима напитка. Те изпитват удоволствие от консумацията на пиво. Мотиви като “да се насладиш на вкуса” и “да се чувстваш добре” са водещи за тях. “Каменица Светло”,
“Астика Лукс” и “Загорка Специално” са предпочитаните марки за тази група. Дават най-високи
оценки на “Астика Лукс”, “Астика Специално”,
“Загорка Специално” и “Каменица Специално”. Това
са хора в младежка до средна възраст (до 45
години), със среден и над средния доход;
3. Групата на традиционалистите (20%). Относително по-слабо активни консуматори, те са повъзрастни (над 45 години), за тях пивото е по-скоро навик, или е свързано с носталгични спомени от
миналото. Те са с по-ниски доходи, пият “Светло
пиво” и повече местни марки;
4. Групата на най-слабо ангажираните с консумацията на пиво (28%). Без ясно дефинирани
мотиви. За тях пивото е по-скоро напитка сред много други. Те са главно жители на столицата, с относително по-високи доходи от останалите, в активна възраст– над 25 години. Жените присъстват

добре в тази група.
На основата на резултатите от изследването
можем да обобщим, че общата оценка на пивото в
страната следва логиката на сегментацията- като
цяло най-високо оценени са марките от сегмента
“Специално/Лукс- национални”. Лидери в този сегмент са” Астика Лукс” и “Загорка Голд”. След тях
са марките от сегмента “Светло- национални” (с
лидер “Каменица Светло”), а близо след тях са марките от сегмента “Специално/Лукс- местни”. Найниски оценки получават местните марки “Светло
пиво”.
Следователно марките от сегмента “Специално/Лукс- национални” се възприемат от потребителите като пиво от по-висока класа, по-качествено,
по-силно и с по-висока цена. Освен това “Астика
Лукс” и “Загорка Голд” имат и по-добър външен
вид и внушават по-висок социален статус. Това дава основание те да се считат за отделен подсегмент “Лукс”.
Марките от сегмента “Светло- национални”
се възприемат като по-леко, по-популярно и евтино пиво с добро качество. Местното специално и
луксозно пиво (сегмент “Специално/Лукс-местни”)
се възприема като по-силно, но то не е достатъчно
добре познато, за да има по-ясно дефинирани
характеристики.
По своя имидж местното пиво от категория

Проучване на изискванията на потребителите към ...

“Светло” се възприема като масовата местна бира.
В същото време, на фона на останалите, това е
най-евтиното пиво, с най-ниско качество.
“Каменица Светло” прескача границите на
сегментите, наложени от категорията и до голяма
степен представлява отделен случай. Тя притежава едновременно характерните черти на нейния сегмент- масово пиво с добро качество, но в същото
време успешно конкурира и дори превъзхожда пивото от по-висок клас- “Специално” и “Лукс”. Тя се
разпознава като модерната марка на българския
пазар.
В съответствие с техните високи оценки и добър имидж, като цяло марките от сегмента “Специално/Лукс- национални” са предпочитани марки
на българските консуматори. Повече от половината от интервюираните (53%) заявяват, че тяхно
предпочитано пиво е едно от петте- “Астика Лукс”,
“Загорка Голд”, “Каменица Специално”, “Астика
Специално” и “Загорка Специално”.
“Астика Лукс” има водещи позиции в този
сегмент. Тази марка е лидер в Хасково и Варна,
както и сред младите хора на възраст 18- 25 години. Тя има постоянен брой почитатели в различните градове. Следвана е от “Загорка Голд” (лидерски позиции в София), “Каменица Специално”,
“Загорка Специално” (с добри позиции във Варна)
и “Астика Специално”.
Резултатите на “Каменица Светло” по този показател са друго доказателство, че тя разчупва доминиращото у нас възприемане на пивото чрез неговата категория. Тази марка е на челно място в
списъка от предпочитани марки за българските потребители (1/5 от всички респонденти я посочват като
такава). Въпреки факта, че това предимство до голяма степен се дължи на много високия резултат в
Пловдив (където тя е любима на 61%), очевидно е,
че тази марка пиво успешно конкурира марките от
по- високия сегмент. Другите двете марки пиво от
сегмента “Светло-национални”- “Астика Светло” и
“Загорка Светло” имат по-добри резултати от всички
местни марки. От другите два сегмента само
“Плевен Светло” и “Плевен Лукс” (с еднакъв дял
от 3%) присъстват в класацията на предпочитаните марки пиво.
На основата на резултатите от изследването
по отношение на предпочитана марка пиво могат
да бъдат разграничени три групи потребители:
1. Групата на любителите на “Каменица
Светло” (33%). Това са консуматори, които са поотворени към пивото като напитка. Освен в найхарактерните моменти за консумацията на пиво- в
къщи, с приятели- те пият бира и сами, в къщи или
навън, когато гледат телевизия, по време на усилена работа или спорт. Заедно с прагматичните
мотиви, за тях са важни също мотивите свързани
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с удоволствие- “да се възнаградя”, “да се чувствам добре”. Това са хора в активна възраст (под
45 години), жители главно на Пловдив и София, със
средни доходи;
2. Без да са така ясно определени, предпочитанията на втората група са към утвърдени марки
с традиции в страната- преди всичко “Загорка” (но
също и “Астика”). Представителите на потребителския профил “Доказали се” тук са повече в сравнение с другите две групи. Това е групата на улегналите потребители, с установени навици, които консумират пивото заради самото него (за да се насладят на вкуса), не толкова заради неговата социална функция. Тези потребители са предимно жители на София и Варна и са по-възрастни (1/3 от
тях са хора над 45 години);
3. Групата на почитателите на “Астика Лукс”
(25%). Предпочитанията към това по- луксозно пиво се определят от по-социално ориентирани мотиви (да се чувстваш част от групата) и моментите
за консумация (в компания с приятели, в заведение). Тук прагматичните мотиви (за утоляване на
жаждата) са по-слабо застъпени, както и моментите свързани с тези мотиви- усилена работа навън или спорт. В сравнение с другите две групи
потребители това са най-младите хора (35% от тях
са под 25 години).
Помолени да оценят качеството на предложените марки пиво, интервюираните потребители възпроизвеждат логиката на четирите сегмента. “Астика Лукс” и “Загорка Голд” са марките, чието качество е най-високо оценено (те получават оценки между 9 и 10, където 1 означава “много ниско качество”, а 10- “много високо качество”). Другите марки от сегмента “Специално/Лукс- национални” (“Каменица Специално”, “Загорка Специално” и “Астика
Специално”) имат оценки около 8. Близо до тях (с
оценки около 7) са “Каменица Светло”, “Загорка
Класик” и “Астика Светло”. Същата е оценката и
на “Плевен Лукс”, докато марките от същия сегмент, заедно със “Загорка Светло” имат оценки
около 6. Местното пиво от категория “Светло” получава най-ниски оценки.
Резултатите от изследването показват, че според потребителите “Каменица Светло” има най-добър баланс между качество и цена не само в нейния
сегмент, но и сред всички марки. Средната оценка
на нейната цена (по 10-степенна скала, където 1
означава “много ниска цена”, а 10- “много висока
цена”) е 5.5 при 7,3 за нейното качество. Съотношението между оценките на качеството и цената
при “Астика Лукс” и “Загорка Голд” е 9:8. Като
цяло съотношението качество- цена при “Каменица”
е по-добро от това при “Загорка” (Виж Графика 2по-голямото разстояние над диагонала означава подобро съотношение между качество и цена).
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Получените резултати дават възможност да
направим извода, че се вижда, че в съответствие с
високите им оценки и добър имидж, марките от сег-

мента “Специално/Лукс- национални” са предпочитани от българските потребители. “Каменица
Светло” е на челно място в списъка от предпочита-

10
Загорка Голд

9
8

Астика Специално

Каменица Специално
Каменица Светло

Качество

7

Астика Лукс

Загорка Специално

Загорка Светло
Загорка Класик
Плевен Лукс
Ариана Отлежало
Шуменско Специално
Шуменско Светло
Астика Светло
М Плевен Специално
Плевен Светло
Бургаско Светло
Пиринско Светло
Леденика Светло

6
5

Болярка Светло

4

Варна Светло

3
2
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цена
Графика 2: Съотношение между качество и цена на изследваните марки пиво
ни марки за българските потребители. Любителите
на марки от сегмента “Специално/Лукс- национални” или “Светло- национални” са най-склонни да
заместват предпочитаната си марка с друга от същия сегмент. Т.е и тук категорията на пивото изпреварва по своето значение марката. Според потребителите “Каменица Светло” има най-добър баланс между качество и цена не само в нейния
сегмент, но и сред всички марки.
Много от пивоварните предприятия не проследяват промените в потребителския сегмент- като промени в изискванията, в общите навици и предпочитания, мотиви за покупка и по този начин не
могат да преценят дългосрочния успех на положените усилия за привличане и запазване на клиенти.
Авторовото виждане е, че групирането на пот-

ребителите на пиво съгласно обичайното им поведение и потенциални изисквания и предпочитания
е от изключително значение за разбиране тяхното
поведение. А разбирането и предвиждането на поведението на потребителите е по-важно, отколкото
когато и да било в днешната конкурентна икономика, където намаляващата потребителска лоялност и високият потребителски оборот са причина
за намаляване на печалбата.
Позицията на автора е, че без точно, достоверно групиране на потребителите по отношение
на техните изисквания и предпочитания към предлаганите марки пиво, мениджърите не могат да получат необходимата информация, за да приложат
стратегии за създаване и поддържане на конкурентно предимство.

RESEARCH OF CONSUMERS’ REQUIREMENTS TO TRADE-MARK BEERS
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ABSTRACT
Bulgaria’s accession to the EU and the customs barriers elimination will be a prerequisite for new and competitive
beer makes coming onto Bulgarian market. This undoubtedly will bring to a decrease of Bulgarian beers consumption.
Therefore the Bulgarian breweries have to be aware of the consumers’ requirements in regard to the Bulgarian beer
brands in order to do their best to meet these requirements. This sharply raises the issue for the establishment of
sustainable competitive advantages and improvеment of the competitive power of Bulgarian breweries.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ АГРАРЕН
БИЗНЕС
Иван Кънчев, Юлия Дойчинова
Университет за национално и световно стопанство – София
Цел на статията е да се интерпретират и оценят проблемите пред аграрните структури, свързани с въвеждането на Общата селскостопанска политика и очакваните промени в тяхното поведение и характеристики.
В първата част на доклада се разглеждат някои основни характеристики и проблеми на земеделския сектор
в сравнение с тези в страните от ЕС-25.
Във втората част на доклада са оценени състоянието и проблемите на земеделските производители. Специално
внимание се отделя на земеделските стопанства на физически лица, които са най-многобройния представител на
земеделските производители и от чието поведение до голяма степен зависи бъдещото развитие на редица традиционни за нашата страна производства.
Последната част включва очакваните промени в организационните структури в периода на присъединяването ни към ЕС.
Ключови думи: единно плащане на хектар, земеделски производители, организационни структури
Key words: Single Payment Scheme, agrarian producers, organizational structures

Присъединяването на страната ни към Европейския съюз ще постави производителите на земеделски продукти в нова външна среда, характеризираща се с редица правила и изисквания, които
ще затруднят значителна част от българските
фермери. Това се оценява не само от непосредствено свързаните със сектора, но и от всички български граждани. По данни на изследване Евробарометър, най-големите страхове на българите
са свързани с “трудностите пред земеделските производители“ и опасността “страната ни да плаща
все повече и повече на ЕС”, които се нареждат на
първо място с 55 % подкрепа. Тези опасения изпреварват дори свързаните с международната организираната престъпност и увеличаване на трафика на наркотици (53 %), икономическа криза (44%),
страх от загубата на власт на по-малките страни
(42 %) и други, които на практика касаят значително по-широки слоеве на гражданското общество.
Цел на статията е да се интерпретират и оценят проблемите пред аграрните структури, свързани с въвеждането на Общата селскостопанска политика и очакваните промени в тяхното поведение
и характеристики.
Тезата на доклада е, че независимо от динамичните промени в броя и значението на основните стокови земеделски стопанства през последните пет години, дължащи се на постепенното въвеждане на отделни елементи на Общата аграрна
политика, с приемането ни в ЕС ще стартира нов
етап в организационното преструктуриране на
сектора. При това прилагането първоначално на
единното плащане на хектар, следвано от въвеждането на единното плащане на стопанство създава разнопосочни сигнали за земеделските производители и е предпоставка за непоследователност

на прилаганата аграрна политика.
Проблемите, които ще съпътстват адаптацията на българския земеделски производител към
общото европейско пространство се дължат от една страна на характеристиките на земеделското
ни стопанство и от друга - на недостатъчната подготовка на преобладаващата част от земеделските
стопани и на държавните институции да прилагат
множеството разнообразни елементи на реформиращата се Обща аграрна политика.
1. Българското земеделско стопанство и земеделските производители от ЕС-25
България е страна, в която значението на земеделския отрасъл през последните десетилетия
е относително по-високо в сравнение с останалите
европейски страни. Доказателство за това са сравненията между относителните дялове на сектора в
брутния вътрешен продукт, заетостта, средните
размери на земеделските стопанства и други у нас
и в двадесет и петте страни, които членуват в съюза.
Независимо, че през последните години се наблюдава тенденция към известно намаляване на значението на земеделието, през 2004 г. по данни на
Евростат1 в България относителният му дял в брутната добавена стойност е 5,1 пъти по-висок от средния показател за ЕС-25 и дори 1,57 пъти по-висок
от този в Гърция (страната с най-висок показател в
съюза). Това показва по-голямото въздействие, което ще има въвеждането на Общата аграрна политика не само за земеделието, но и за икономиката
на страната като цяло в сравнение с десетте новоприети членки на съюза.
По-висока от средните за съюза стойности е
и заетостта сред трудоспособното население на
страната. За 2004 г. този показател е 10,7 % у
нас при 5,0 % средно за съюза. Само в Полша,

1 Европейска комисия, Евростат и земеделие и селски райони.
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Литва, Латвия, Гърция и Португалия се наблюдава
по-висока от българската заетост. Прилагайки методиката на европейската статистика за преизчисляване на заетостта в земеделието това означава
794 хил.броя2 годишни работни единици или 1,19
средно на стопанство при 0,92 за ЕС – 25 и 0,9 за
ЕС-15. У нас се пада 0,57 годишни работни единици на един зает при 0,45 за ЕС-25, в граници от
0,78 за Чехия до 0,24 Малта. По този показател
страната ни се доближава до страни като Дания
(0,62) и Ирландия (0,63), което показва сравнително по-добро натоварване и използване на труда в
земеделските стопанства.
В българското земеделие преобладава използването на труда на собственика и неговото семейство (95,6 %), а относителният дял на постоянно заетите е едва 4,4 %, като по този показател сме на
едно от последните места. Средно за страните от
ЕС-25 наемният труд достига 8,9 % - в граници от
0,8 % в Полша до 64,9 % в Чехия. Близки по
стойности са само показателите ни за използване
на труда на собствениците на стопанства – 47,6%
са ЕС и 49 % за България.

Сравненията по средни размери на използваната земеделска площ и по среден брой отглеждани животни разкриват незавидните позиции на нашето земеделие. Данните на графика 1 показват,
че по среден размер на използвана земеделска
площ България е на едно от последните места, като по-дребно е земеползването единствено в Малта
и Кипър. При това със своите 4,4 хектари нашата
страна е съпоставима със средните размери само на Гърция (4,8 ха) и Унгария (5,6 ха) и далеч от
земеделските стопанства на Чехия (79,4 ха),
Обединеното кралство (57,4 ха), Дания (54,7 ха) и
др. Като цяло средният размер на използваната
земя е почти 3,6 пъти по-нисък от 15,8 хектари,
получени средно през 2004 г. за страните от ЕС25. Независимо, че нашата страна се доближава
по много характеристики до Южния европейски модел на земеделие, при който преобладават многобройните дребни по размери земеделски
стопанства, специализирани в интензивни трудоемки производства, посочените размери показват неблагоприятната ситуация, в която се оказва българското земеделие след петнадесет годишния преход.

Графика 1 .Среден размер на използвана земеделска земя в
стопанствата на страните от ЕС и България
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2 Годишните работни единици се определят като годишния брой отработени дни (часове) в земеделското
стопанство се раздели на 232 човекодни или 1856 часа
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Българското земеделие се характеризира и
Аналогично е положението и с броя на отгсъс значително по-изразена дуалистична структулежданите животни. Средните размери на отглежра в сравнение със средната за съюза като цяло
даните стада животни у нас са повече от 10 пъти
(Таблица 1). По-високи относителни дялове на изпо-малки от тези в Европейския съюз. На практика
ползвани земеделски земи имат едрите земеделсне могат да се правят съпоставки с водещите страки стопанства само в Чехия и Германия, докато пони в съюза като Франция, Великобритания и др. У
висок относителен дял в броя на земеделските стонас преобладават земеделските стопанства с много
панства имат дребните производители единствено
малък брой животни, в които не могат да се осигув Малта. В България 96,8 % от стопанствата сторят необходимите условия за отглеждането им и
панисват едва 15 % от използваната земеделска
да се постигнат хигиенно-санитарните и други зоплощ, а 78,5 % от земята се използва от едва 0,8%
оветеринарни и ергономични норми и стандарти.
от производителите.
Таблица 1. Структура на земеделските стопанства по брой и по използвана земеделска площ
през 2003 г.
Групи стопанства по
размер на
използваната
земеделска площ
(хектари)
До 5
5-10
10 – 20
20 – 50
Над 50

Структура на броя
земеделски
стопанства (%)

Структура на
използваната
земеделска площ (%)

Структура на броя
земеделски
стопанства (%)

ЕС – 25
61,9
13,1
9,9
8,3
6,8

България
6,2
5,9
8,8
16,6
62,5

Данните от таблици 2 и 3 показват, че няма
друга страна в ЕС с размер на млечното стадо помалко от българското, а над половината крави в
България се отглеждат в стопанства с размер до 2

Структура на
използваната
земеделска площ (%)

96,8
1,5
0,6
0,4
0,8

15,0
2,2
1,8
2,6
78,5

броя животни. Всичко това сериозно затруднява прилагането на множеството изисквания към производството в този чувствителен сектор на икономиката.

Таблица 2. Групировка на страните в Европейския съюз по среден брой отглеждани млечни крави
през 2003 година
Брой млечни крави средно на
стопанство
До 2 броя
3-5 броя
6-9 броя
10-19 броя
20-29 броя
30-49 броя
50-99 броя
Над 100 броя

Държави
България
Латвия, Литва, Полша
Естония, Словения, Австрия *
Гърция, Испания, Унгария, Португалия, Словакия,Финландия
Италия
Белгия, Германия, Франция, Чехия, Малта, Ирландия, Люксембург, Швеция
Холандия, Дания, Обединено кралство
Кипър

* Данните за Австрия са за 2001 год.

Ниските размери в съчетание с влошеното
технологично равнище на производство и в резултат незадоволителни добиви и продуктивност, са в
основата на още по-съществени различията между икономическите размери на земеделските
стопанства, които до голяма степен отразяват различията в доходите на земеделските производители.
Ако в страните от ЕС-15 е 68 хил.евро3 , то у нас е
едва 1,94 хил.евро.
Разпределението на земеделските стопанства по икономически размер показва, че в ЕС-15 малките стопанства произвеждат едва 4,8 % брутната

печалбата, докато в България – този процент е
46,31 % ( Таблица 4).
На основата на анализираните и на други показатели може да се обобщи, че българското земеделие и организационните му структури се различават съществено от тези в повечето страни от
ЕС-25, което е предпоставка за много от специфичните трудности, които възникват пред нашите
производители.
2. Новата аграрна политика и проблемите на българските земеделски производители
С Регламент 1782/2003 Европейската коми-

3 Към 20.03.2006 г. липсват данни за показателя за ЕС-25.
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Таблица 3. Структури на земеделските стопанства и на отглежданите животни
по среден размер на стадата в България
Структура на земеделските
стопанства по брой (%)
89,0
9,0
1,3
0,3
0,2
0,1
0,0
100,0

Брой животни в стопанство
1-2
3-9
10-19
20-29
30-49
50-99
Над 100
Всичко

Структура на отглежданите животни
(%)
57,6
20,1
8,2
4,0
3,2
3,4
3,5
100,0

Таблица 4. Разпределение на земеделските стопанства в Европейския съюз и България
по икономически размер на стопанствата
Групи по
икономически размер
на стопанство
Малки* – до 8
икон.единици
Средно малки
8-16 ик. единици
Средно големи
16-40 ик. единици
Големи
41-100 ик. единици
Много големи - над
100 ик. единици
Всичко

Структура на
стопанствата по брой

Структура на
произведения
резултат

Структура на
стопанствата по брой

ЕС-15

Структура на
произведения
резултат

България

32,35

4,8

98,69

46,31

18,88

6,2

0,51

3,47

23,34

14,7

0,35

5,37

17,03

27,7

0,25

9,89

8,5

44,6

0,2

34,96

100,0

100,0

100,0

100,0

* Една икономическа единица е равна на 1200 евро

сия въведе нови условия и правила за функциониране на земеделието. Прекъсвайки връзката между размера на производството и субсидирането на
земеделските производители, новите схеми за директно подпомагане стимулират развитие на
земеделие, осигуряващо здравословни и безопасни храни, опазващо околната среда и др. На практика това означава създаване на мотиви за преход
към мултифункционален модел на земеделие, съчетаващо хранителна сигурност и качествени и
здравословни храни на гражданите и по-високи доходи на земеделските производители. Големите
трудности, които биха съпътствали прехода към
прилагане на приетите схеми за единно плащане
(Single Payment Scheme) станаха предпоставка за
предоставяне на възможност за България ( подобно на десетте нови страни-членки) да въведе (временно) схемата за плащане на единица площ (Single Area Payment Scheme). Макар, че прилагането
на Схемата за единица площ е сравнително по-просто и разбираемо за земеделските производители,
краткият период на прилагането е предпоставка за
разнопосочни и непоследователни реакции.
За да се оцени въздействието на аграрната
политика на земеделските производители е необходимо на основата на вече постигнатите договорености за размерите на финансовите подкрепи да

се определи размерът на преките плащания на единица площ. За целта сумата за директните плащания следва да се раздели на използваната земеделска площ, отговаряща на критериите за подпомагане. Необходимите и достатъчни условия е да
се определи минималния размер на площта на земеделско стопанство и да се осъществи регистрация на всички отговарящи на условията земеделски производители. Едва през февруари 2006 г. беше приет минималния размер на площта в едно
стопанство, за която земеделските стопани ще бъдат подпомагани чрез преки плащания, да бъде 1
ха (10 дка) за земеделската земя в общия случай
или 0.5 ха (5 дка) за лозята, за трайните насаждения, за зеленчуците и за тютюна. При това второто условие за подпомагане е парцелите в стопанството да са не по-малки от 0.1 ха (1 дка). С
това решение България прие границите на подпомагане на повечето нови страни членки от 1 хектар
за полските култури, като подобно на Унгария диференцира долната граница за стопанства, специализирани в отглеждането на някои интензивни и
трудоемки култури (Таблица 5).
Приетото решение за долна граница може да
се оцени както по отношение на досега използваните критерии за земеделски производители, така
и по отношение на данните от преброяването на
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Таблица 5. Минимален размер на използвана земеделска площ и стойност на единното
плащане на хектар в новите членки на ЕС
Минимален размер на
използвана земеделска
площ (ха)
0,3
1,0
1,0
1,0/0,3
1,0
1,0
1,0
1,0

Държави
Кипър
Чехия
Естония
Унгария
Латвия
Литва
Полша
Словакия
Средно за страните

земеделските стопанства. В сравнение с прилаганите от 1999 критерии за стопанство, тези от
2006г. са два пъти по-високи за полските култури
и пет пъти по-високи за специалните култури. Независимо, че официални данни за характеристиките
на регистрираните земеделски производители у нас
не се публикуват, по оценки на експерти от общинските служби “Земеделие” преобладават земеделските стопанства на физически лица с размери
близки до минималните изисквания за регистрация.
При това прилаганите мерки и механизми за сти-

Стойност на единното
плащане на хектар в евро
80,8
57,3
26,8
70,2
20,7
35,9
44,5
43,8
47,5

Национални различия в
размера на единното
плащане
168
120,6
56,6
147,7
44,8
75,6
93,6
92,0
100,0

мулиране на ДФ “Земеделие”, Програма САПАРД
и др. не създадоха достатъчно предпоставки за активизиране на земеделските производители.
Данните от Аграрните доклади през последните години показват, че броят на регистриращите се земеделски производители нараства, но през 2004г.
са били регистрирани едва 8,3 % (Таблица 6). В
същото време броят на регистрираните тютюнопроизводители в някои години е почти два пъти повисок от този на земеделските производители.

Таблица 6. Брой на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители
за периода 2001-2004 г.

Години

Регистрирани
зем.производители
физически лица (бр.)

Регистрирани зем.
производители
юридически лица
(бр.)

2001
2002
2003
2004

26678
33633
38571
49787

2381
4203
5359
5229

В сравнение с данните за броя на земеделските стопанства от 2003 г. приетата долна граница за субсидиране дава възможност на 49,4 % от
тях да се регистрират, което означава че е възможно да се регистрират най-много около 323 хил.броя стопанства.
Неприключилият период на регистрация прави невъзможно определянето на размера на директното плащането. В същото време собствениците
на малки стопанства са най-чувствителни към този показател за да вземат решение за своята регистрация като земеделски производители. За част
от тях, които не смятат да използват други преференции или субсидии, от съществено значение е
дали стойността на полученото директно плащане
ще бъде по-високо необходимите средства за изплащане на социални и здравни осигуровки. За 2006г.
при 220 лв. минимален осигурителен доход и възможност само осигуряващите се земеделски про-

Относ.дял на
регистрираните
зем.производители от
общия брой стопанства
(%)
6,6
8,3

Регистрирани тютюно
производители (бр.)
47784
60076
62789
61917

изводител да се осигурява на 55 лв., това означава
около 200 лв. Ако се приеме, че у нас ще се прилага средното за останалите страни нови членки
единно плащане на хектар – 93 лв. (Таблица 5) –
това означава малко над 20 дка използвана земеделска площ. Още по-неблагоприятна е ситуацията,
ако се приеме плащане, близко по стойност до това на Латвия, което би означавало необходима площ
за покриване на стойността на осигуровките, доближаваща 50 дка.
Приемането на единното плащане на хектар
създава различни стимули за различните по производствени специализации земеделски производители. Сравнението между разходите за отглеждане на отделните култури варират в граници от
300-400 лв./ха до 2000-3000 лв./ха, което означава, че относителния дял на субсидията ще се колебае между 8 и 10 пъти в зависимост от конкретното производство. Още по-неблагоприятно е по-
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ложението със земеделски производители, които
са специализирани в животновъдно направление,
но не произвеждат фуражите си и не стопанисват
земеделски земи. Те няма да получават директни
плащания по тази схема.
В същото време договорените минимални количества за интервенция (с изключение на твърдата пшеница) са възможни за достигане само от относително по-едрите производители, тъй като за нашите условия в зависимост от вида на културата и
добива това означава производство от около 200400 дка.
Договорената млечна квота и получаването на
плащания на нива 25 % от определената в Европейския съюз в сравнение с ниските размери на
стопанствата ще постави нашите производители в
изключително неблагоприятна ситуация. Предвиденият тригодишен период след приемането ни, когато ще стане невъзможно търговията със сурово
мляко от дребните производители, изисква сериозно преструктуриране на сектора по посока на нарастване на броя и значението на по-големите
стопанства.
При оценката на позициите на българските
млекопроизводители не бива да се подценява и
факта, че те ще получават през първата година едва 25 % от нивото на помощта за Е15 през 2007г.,
30 % през 2008 г. и т.н. и едва през 2016 година
ще се изравнят с останалите производители по равнище на субсидиране. Последното означава, че
през целия десетгодишен размер позицията на нашите фермери ще се определя от съчетаните относително по-ниски размери на стадата и по-ниски
субсидии.
Като крайно неблагоприятна може да се оцени ситуацията за производителите на пресни плодове и зеленчуци. Към настоящия момент европейската практика за предоставяне на субсидията на
организациите на земеделските производители не
може да се приложи у нас. Договореният тригодишен период, през който ще се изплаща единното
плащане на хектар на индивидуалните производители, ще се наложи да се използва много активно
от българската администрация за да убеди земеделските производители да изградят свои организации. Независимо, че стимули за създаването бяха
въведени още с мярка 1.5 на САПАРД “Създаване
на групи производители”, като критериите за признаването им бяха определени в Наредба № 24 на
Министерство на земеделието и горите, такива организации в сектора на практика не съществуват.
Главно по тези причини е договорено намаляване
на минималните изискванията за членуващи (от 30
на 5 земеделски производители) и да размер на
продажбите (от 150 хил. едро на 100 хил. едро),

но и тези граници са твърде високи за състоянието
на сектора към момента. При средните цени на
производител през последните години на зеленчуците полско производство това означава членовете
да произвеждат 200-400 хил. тона продукция.
Договорените мерки за подпомагане на развитието на селските райони ще създадат възможности за получаване на допълнителни доходи на
селските домакинства. В тази връзка за организационното преструктуриране ще допринесат мерките“полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, “стандарти на общността”, “качество на
храните” и др. Доброволно участващите в тях ще
могат да развият стопанствата си и да ги доближат
по характеристики до тези на развитите страни в
Европейския съюз.
На основата на оценката на коментираните, а
и на редица други договорености, може да се
заключи, че българските земеделски стопанства ще
се озоват в конкурентната среда на европейското
земеделие с размери и характеристики съществено различаващи от основните производители на земеделски продукти и с постигнати условия за подпомагане най-често 4 пъти по-неблагоприятни от
средните за общността. Следователно следващите години на адаптация, през които условията на
подпомагане постепенно ще се изравняват, ще бъдат период и на съществени промени в разпространението и значението на различните организационни структури и на промяна на производствената
специализация на значителна част от тях.
3. Очаквани промени в организационните структури
Прилагането на единното плащане на хектар,
като инструмент насочен пряко към земеделските
производители ще е в основата на следващото организационно преструктуриране. То ще бъде насочено към:
• Нарастване на търсенето на земеделски земи за арендуване и (или) закупуване;
• Уедряване на производството в полските
райони, съпроводено от нарастване на използваната земеделска площ;
• Нарастване на броя на земеделските стопанства, които самостоятелно си произвеждат целия или по-голяма част от необходимите фуражи;
• Създаване на организации на производители в тютюнопроизводството, зеленчуковото и плодовото производства и др.
• Намаляване на общия брой земеделски
стопанства.
Намеренията за въвеждането на единното плащане на хектар вече се отразява на пазара за покупко-продажба на земеделски земи и на аренд-
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ния пазар. При това нараства активността както на
арендаторите, така и на поземлените собственици.
Първите са мотивирани от възможностите за получаване на по-високи суми арендни плащания, а
поземлените собственици са в процес на преосмисляне на решенията си за създаване на собствени стопанства или за дългосрочно предоставяне
на земите си за арендуване в земеделски производствени кооперации или агрофирми.
В същото време единното плащане на хектар
ще предизвика поземлените собственици да потърсят по-високи нива на арендни плащания, като почувствително ще бъде това нарастване в полските
райони поради по-развития аренден пазар в тях.
До края на 2006 г. земеделските стопани трябва да се регистрират в създаващата се Система за
идентификация на земеделските парцели /СИЗП/.
Това е задължително условие те да получават европейските субсидии след влизането на България
в ЕС, по Схемата за единно плащане на площ. Това
се налага, тъй като изискванията на Европейския
съюз изключват подпомагане на дублиращи се
площи. При увеличаване или намаляване на обработваемите площи всяка година стопанинът е длъжен писмено да декларира промяната.
Промени в характеристиките на някои земеделски стопанства с животновъдна специализация
ще бъдат мотивиране от подпомагането само на
основа на използвана земеделска площ. В услови-
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ята на значително предлагане на земеделски земи
за продажба и аренда, вероятно значителна част
от производителите ще се насочат към самостоятелно производство на необходимите им фуражи.
Като цяло следва да се очаква намаляване на
общия брой на земеделските стопанства. Най-засегнати ще бъдат т.нар. полупазарни стопанства и
стоковите земеделски стопанства от най-ниските
по размер групи. Предпазването им от ликвидация
е възможно главно чрез някои от формите на коопериране на договорна основа с други производители и преработватели на земеделска продукция
или чрез участието им в организациите на производители на свежи плодове, зеленчуци, тютюн и др.
Поради краткия период на действие на
Схемата за единно плащане на хектар само след
няколко години нашето земеделие ще започне да
се трансформира под въздействието на Единното
плащане на стопанство, което ще създаде нови условия са подкрепа на доходите на земеделските
производители.
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ABSTRACT
The aim of the paper is to assess the problems of the development of agrarian structures during the transition
period to EU accession and the waiting changes in characteristics and behavior of agricultural producers.
In the first part of the paper are depicted the characteristics and problems of Bulgarian agriculture and organizational structures in comparison with EU-25.
In the second part of the paper are evaluated the status and problems of agricultural producers. Special attention
is paid to the agricultural holdings of physical persons who are the most numerous representatives of agricultural
producers and from whose behavior to great extent depend the future development of several traditional for our country
products.
The last part includes waiting changes in organizational structures of agricultural producers and possibilities for
adaptation to CAP.
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ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
(НА ПРИМЕРА НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ)
Живка Георгиева
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
В изложението по проблема за данъчната политика като фактор за устойчиво развитие, за неговото изясняване и анализиране съм посветила вниманието си на подчертаване на етимологическият произход на понятието,
на историческите тенденции на развитие, на определянето на същността му и на отражението, което данъчната
политика има върху стабилизирането и развитието на икономиката на съвременния етап.
Подчертана е същността на данъчната политика, като безспорно необходима в условията на икономическата реформа. Данъчното облагане цели мотивирането на юридическите лица (предприятията), да насочват и
използват печалбата си за увеличаване на инвестициите.
Мотивирам необходимостта от динамика на законите с оглед приноса им за стабилизиране на бизнеса.
Използвам сравнителния подход, чрез който съпоставям и правя обобщения и изводи за три отчетни
периода, съвпадащи с календарната година, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, а именно 2004,
2005 и 2006 години.
Доказвам значимостта на данъчната политика, както в теоретически аспект, така и мотивирано с конкретни
примери от практиката на фирми.
Ключови думи: данъчна политика, Закон за корпоративното подоходно облагане, данъчна тежест, дарения,
облагане при източника, преобразуване на финансовия резултат.
Key words: tax policy, Corporate Income Taxation Law, tax burden, donations, taxation at the source, transformation of the financial result.

“Данъците са цената, която плащаме за цивилизованото общество”, казва Оливър Уендъл
Холмс, имайки предвид, че много от функциите на
държавата са необходими и следователно същото
е необходимо и за данъците. Но данъците създават деформации и влияят върху структурата на
производството. Например облагайки с данък
заплатите, държавата може да подтикне хората да
работят по-малко, облагайки с данък бензина, тя
може да ги принуди да шофират по-малко.
Данъкът е основен метод на фиска и ефективен лост на държавната политика. С помощта на
системата от данъци съвременната държава се намесва в разпределението на ресурсите в стопанството, доходите и богатството в обществото, т.е. държавата чрез данъчната си политика поддържа макроикономическа стабилност и устойчиво развитие.
От далечното минало до наши дни данъкът е
основен инструмент за разпределение на бремето
между членовете на обществото за финансиране
на държавата. Идеална схема за разпределяне на
данъчното бреме, която едновременно да удовлетворява всички членове на това общество не съществува. Финансирането на данъчния бюджет се характеризира с ефективност. Ефективни са тези
данъци, които свеждат до минимум неблагоприятните последици върху разпределението на ресурсите.Друг критерии за данъците е справедливостта /безпристрастността/. Широко разпространени
са два основни етични принципа. Вертикална безпристрастност означава, че лицата с различен икономически статус трябва да бъдат третирани различно.Хоризонталната безпристрастност означава,

че лицата с еднакъв икономически статус трябва
да бъдат третирани от данъчните закони еднакво.
Предприятието /корпорацията/ е независима
юридическа единица, която със своята стопанска
дейност цели печалба. Печалбата остава в разпореждане на дружеството или се раздава на акционерите като дивидент. Независимо от начина на
разпределение, печалбата се явява доход на
предприятието, следователно подлежи на данъчно
облагане. Данъкът върху доходите на предприятията и организациите се използва за регулиране на
дейността на тези предприятия. Корпоративният данък може да осъществява контрол върху монополите. На практика това означава данъкът върху кооперациите да се обвърже със степента на монополизация на пазарите, в които работят предприятията. Възможно е въвеждането на прогресивен корпоративен данък с цел да се ограничат мащабите
на концентрация на корпоративния бизнес. Това ще
насърчи корпорациите да се децентрализират и разчленяват на по-малки фирми. В определени кризисни периоди е възможно въвеждането на допълнителен данък върху печалбата - в такива случаи
често се налага контрол върху растежа на заплатите и цените, а следователно и върху печалбата.
Чрез данъка върху печалбата е възможно да се стимулира корпоративното спестяване и да се обезсърчи насочването на печалбата за дивиденти.
Данъкът върху корпоративните доходи може да стимулира инвестициите в стопанството. За целта подходящи данъчни инструменти са ускорената амортизация или инвестиционния данъчен кредит. Те могат да се прилагат като постоянна политика или в
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зависимост от стопанския цикъл.
Данъкът върху печалбата е класически и общо прилаган данък за облагане доходите на юридическите лица, който у нас е претърпял определена еволюция и развитие. При централизираното планово управление данъкът върху печалбата е заменен с индивидуални за различните предприятия планови отчисления за бюджета. В рамките на провежданата у нас икономическа реформа е направен
опит за трансформирането на отчисленията от печалбата в данък върху печалбата. Тези реформи
продължават с Указ № 56 за стопанската дейност,
приложен от началото на 1989г. С него е възприето и въведено едно съвременно облагане на
печалбата, което след съответни актуализации е
прилагано до 1996г. През 1996г. е приет нов закон за данък върху печалбата /ДВ бр.59/1996г./,
но този закон просъществува много кратко – до
края на 1997г. В края на 1997г. е приет нов Закон
за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, който е в сила от началото на 1998г. Следователно
нормативна основа за облагане на печалбата и доходите на юридическите лица е ЗКПО от 1997г.
/ДВ бр.115/05.12.1997г/
Както става през последните години, предлаганите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане са по-многобройни в сравнение с
другите данъчни закони.Очевиден е стремежа за
постигане на относителна справедливост при определяне на облагаемата печалба на предприятията,
като в същото време това да бъде съобразено с
новите счетоводни правила. Към основните промени за 2006г. спадат промените в данъчното третиране, включително и намаляване на данъчните
ставки, на разходи, подлежащи на облагане с алтернативни данъци.
От 01.01.2006г. данъчните ставки на разходи,
подлежащи на облагане с алтернативни данъци са
намалени съответно:
- данъка по чл.35,ал.1 от ЗКПО за разходи за
тържества, представителни цели, тържества и
подаръци, които не носят търговската марка и търговското наименование на данъчно задълженото
лице, дарения и спонсорство става 10 на сто;
- данъкът по чл.36, ал.1 от ЗКПО за социални
разходи става 15 на сто и 12 на сто за разходи в
натура, свързани с организирано хранене и отдих;
- данъкът по чл.36, ал.2 от ЗКПО за разходи
за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни
средства става 10 на сто;
- данъкът по чл.36, ал.4 от ЗКПО за разходи
над 40лв. за осигурено лице, свързани с вноски /
премии за доброволно осигуряване и животозастраховане, за сметка на работодателя става 12 на сто.
Намаляването на данъчната ставка за данъците по чл.35 и чл.36 от ЗКПО позволява да се ре-
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ализират в пълна степен предимствата, които тази
форма на облагане съдържа, като например възможността предприятията да извършват разходи,
без лимити и норми, които да ги регламентират;
възможността за ефективен контрол от страна на
органите на НАП; относително ниските разходи по
събирането на тези данъци.
Колкото по-голяма е разликата между ставката на корпоративнея данък и ставката на данъците върху разходите, толкова по-голяма е ефективността на тази форма на облагане. Извършването
на подобни разходи води до спестяване на данък
спрямо размера на извършения разход. Например,
ако едно предприятие извърши представителен разход в размер на 10 000 лв., същото ще дължи данък в размер на 1 000 лв. Съгласно чл.37 от ЗКПО
този данък се отчита като разход и по този начин
печалбата на предприятието се намалява с 11
000лв. Това намаление води до намаляване на задължението на предприятието за корпоративен данък в размер на 1 650лв. /11 000лв. Х 15 %/. В
този случай предприятието ще плати 650лв. по-малко данъци /1 650лв. - 1 000лв. данък върху разхода/
в сравнение със ситуация, в която не е извършен
този разход, където дължимият данък е 1 650лв.
Видно от горния пример е, че е налице данъчно
спестяване.
До 2005г. данък върху експлоатационните
разходи се дължеше само за леките автомобили.
От 2006г. с данък върху разходите за поддръжка,
ремонт и експлоатация се облагат превозните
средства, посочени в глава втора, раздел четвърти
от Закона за местните данъци и такси, а именно
превозните средства, за които се плаща данък върху превозните средства. От 2006г. режимът за облагане на експлоатационните разходи се прилага
само за онези превозни средства, които се използват само в управленската дейност. На практика промяната позволява да се освободят о облагане необходимо-присъщи за бизнеса разходи, каквито са
разходите за административни цели. Съгласно
чл.11 б, ал.2 от ЗКПО, когато с превозните средства се извършва едновременно дейност по занятие
и управленска дейност, при определяне на данъчната основа по ал.1 може разходите за експлоатация да се отнесат към управленската дейност на
база на изминатите за тази дейност километри през
текущия месец или разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри към
общите изминати километри от съответното превозно средство за последните 12 месеца, в т.ч.
текущия.
От 2006г. социалните разходи в общия случай се облагат с данък при източника в размер 15
на сто. Понятието “социални разходи” е дефини-
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градския и междуселищния транспорт. Същите не
рано в параграф 1 т.14 от Допълнителната разпосе регулират за данъчни цели и не подлежат на
редба на ЗКПО.
облагане по реда на чл.36 от ЗКПО. Разходите се
Когато предприятието е извършило разходи
доказват документално по съответния ред.
за отдих или за организиране хранене на работниОсновния регулаторен механизъм, установен
ците и служителите, предоставени в натура, на осв Закона за корпоративното подоходно облагане, е
нование чл.294, т.1 и 4 от Кодекса на труда, алпреобразуването на финансовия резултат за данъчтернативния данък върху тези разходи за 2006г. е
ни цели. Преобразуването се осъществява чрез изв размер н а12 на сто. Целта на законодателя е да
вършване на “увеличения” и “намаления” по реда
се противопостави на утвърдилата се практика рана чл.23, ал.2 и 3 от ЗКПО. Увеличенията се отнаботодателите да изплащат на работниците стойноссят предимно за признати от счетоводните норматта на социалните придобивки в пари. По този нативни актове разходи, които обаче данъчните закочин се стимулира предоставянето на конкретни сони за целите на данъчното облагане не признават
циални придобивки, вместо предоставянето на пакато такива. Намалението от своя страна, се отнарични средства.
ся до изразходвания на имущество или за опредеДруга промяна при социалните разходи се отлени от счетоводството приходи, чието включване
нася конкретно до отчетените разходи за транспорвъв финансовия резултат , а оттам и в данъчната
тно обслужване на персонала, включително на наоснова, би довело до непостигане на определени
етите по договор за управление и контрол, от месикономически или социални цели.
тоживеене до месторабота и обратно, осъществено чрез железопътния, трамвайния, тролейбусния,
Таблица 1. Изменението на данъчната ставка по години

член от ЗКПО
2004 год. 2005 год. 2006 год.
корпоративен данък
19.50%
15%
15%
чл.34, ал.1
15%
7%
7%
чл.35, ал.1
20%
17%
10%
чл.36, ал.1
20%
17%
15%
чл.36, ал.2
20%
17%
10%
чл.36, ал.4
20%
17%
12%
С промените в ЗКПО от 2006г. са направени
и корекции в понятийния апарат, с цел синхронизиране с промените в МСФО, които след превода им
на български и обнародването им ще имат силата
на нормативен акт. Пример за подобна корекция е
добавянето на понятието “съществени грешки” в
раздел ІІІ “Данъчно третиране на грешки от минали отчетни периоди”, което замени понятието “фун-

даментални грешки” в МСФО.
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TAX POLICY – A FACTOR FOR STABLE GROWTH
(AFTER THE EXAMPLE OF THE CORPORATE INCOME TAXATION LAW)
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ABSTRACT
In the expose on the problem for the tax policy as a factor for stable growth, for its explanation and analysis, I
have set my attention on emphasizing the etymological origin of the term, the historical tendencies of growth, the
determination of its essence and the effect tax policy has on the stabilization and the growth of economics in the
modern times.
I have emphasized the essence of tax policy as an undisputed necessity in the conditions of the economic reform.
Taxation seeks to motivate juridical entities (companies) to direct and use their profit for increase of investment.
I justify the necessity of dynamics of the laws with regards to their contribution to the stabilization of business.
I use the comparative approach, with which I compare and make recapitulations and conclusions on three periods
under review, coinciding to the calendar year, according to the requirements of the Accounting Law, namely 2004,
2005 and 2006.
I prove the significance of tax policy in theoretical aspect, as well as by argumentation of practical examples with
companies.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ТЕНДЕНЦИИ И КРИТЕРИИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В
КОНТЕКСТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Румяна Нейкова
Технически университет – Габрово
Разглеждат се водещите тенденции, които определят поведението на страната в процеса на присъединяване
към Европейския съюз; отделя се внимание на националните стратегии в глобалната среда, на дългосрочната
програма за развитие на индустрията и предприемачеството, както и на превръщането на глобализацията в
положителен фактор и за малките и по-слабо развити страни; разглеждат се необходимостта от колективни
действия и колективна отговорност за запазване на националната идентичност на членовете на Европейския
съюз.
Ключови думи: глобализация, устойчивост, устойчиво развитие, индустриални клъстери, идентичност на
нацията и държавата.
Key words: globalization, sustainability, sustainable development, industrial clusters, national and state identity

Въведение
Европейският съвет от Лисабон още през
2000год. очерта тенденциите в развитието на Европейския съюз през следващите 10 години и прие
амбициозна програма за тяхното осъществяване.
Там предвиждаха както поредица от драматични
проблеми, във връзка с настъпващата промяна, така и много предизвикателства за перспективата до
2010 година Европейският съюз да се превърне в
най-конкурентната и динамична икономика в света,
основана на знанието ( 5,.стр.5). В съответствие с
Лисабонската програма водеща роля имат насърчаването на конкуренцията и предприемачеството,
развитието на иновациите, повишаване на заетостта на работната сила и модернизацията на
Европейския социален модел ( 5, стр. 10). В тази
програма приоритетно място заема и политиката
на икономическо и социално сближаване и сплотяване между страните-членки на ЕС в процеса на
неговото стабилизиране и особено в периода на присъединяването на новите държави. Провеждането
на тази политика осигурява значителни ресурси за
тях от страна на общността, но същевременно поставя и специфични изисквания към тях. За да постигнат сближаване и приспособяване към сходни
условия на живот, страните-кандидатки за членство в ЕС трябва коренно да реорганизират моделите
на производство, потребление и търговия, да гарантират създаване на условия за стимулиране на продуктивните инвестиции, както и да осигурят ефективно и гъвкаво използване и контрол върху
ресурсите. Тази политика се основава на изискването за териториалната солидарност, което предполага създаване и поддържане на относително равностойни условия на живот в отделните части от
територията на всяка страна. Безспорно е, че регионалните различия пораждат икономически, соци-

ални и политически проблеми, които са тясно свързани с пазарните механизми, а това от своя страна затруднява балансираното регионално развитие.
Изложение
Основна стратегическа цел на социално-икономическата политика на Република България до
2007г. е достигане на икономическите, социалните и административните стандарти на Европейския
съюз в такава степен, че членството в Съюза да
стане възможно, при гарантиране на устойчиво, балансирано икономическо развитие на страната.
Нейното постигане е свързано със спазването и
прилагането на основни принципи на устойчивото
развитие (2, стр.58), като дематериализация на производството и поддържане на екологично
равновесие, смяна на косуматорския стил на живот,
поддържане на баланс между «естествена» и «изкуствена среда», отказ от политическия диктат, хоризонтална интеграция и координация между
индивиди, групи от индивиди и институции, балансиране на частните, корпоративните и обществените интереси и др.
За да реализира основната си стратегическа
цел в процеса на присъединяването, България трябва
да успее да реши в няколко особено важни задачи,
като осигуряване на устойчив и балансиран икономически растеж, намаляване и смекчаване на различията между богати и бедни и общо повишаване
на жизнения стандарт, в т. ч. и намаляване на безработицата, както и привеждане на българското законодателство и съдебната система в съответствие с европейските.
Подобна политика е насочена към преодоляване на различията в нивото на развитие и жизнения стандарт в отделните региони на страната, чрез
подпомагане преструктурирането на икономиката
и инфраструктурата, както и за тяхното по-безбо-
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лезнено приспособяване към европейските изисквания, развитие на отделните територии, намиращи се в упадък, и създаване на предпоставки за
общо социално-икономическо развитие.
В стратегически план политиката на устойчивото развитие на страната в процеса на присъединяването към ЕС е насочена към:
• създаване на условия и постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите в
България;
• създаване на условия за икономически растеж и повишаване нивото на заетост на работната
сила, както и постоянно повишаване на квалификацията и качеството на трудовия живот;
• укрепване, приспособяване и утвърждаване
на икономическото и социалното единство на обществото и на страната ни в т. ч. стимулиране на
конкурентоспособността на частния сектор, създаване на възможности за приспособяване и интеграция към световната глобална бизнес-система за
икономическо и социално развитие, предприемане
на условия за запазване на идентичността на нацията при присъединителния процес и пр..
Така дефинираната политиката очертава
рамката, в която следва да се формулират конкретните дейности в по-ниските равнища на управлението на икономиката – в отраслов и териториален аспект. В същото време тази политика се основава на исторически важни събития и документи,
чиито клаузи нашата страна изпълнява, откакто е
заявила желанието си за присъединяване към
Европейския съюз
В исторически план присъединяването на
България към ЕС е свързано с изпълнението на редица критерии, дефинирани още през 1993 г. в
Копенхаген. Така например, в обобщен план се дефинират икономическите и политическите предпоставки за членство, които представляват ориентир
за политиката на Правителството. Измежду тях важно значение имат:
• стабилност на демокрацията и на нейните
институции /правова държава, многопартийна система, права на човека, защита на малцинствата и
др./;
• функционираща пазарна система, която да
издържи на конкурентния натиск във вътрешния
пазар;
• способност за поемане на правата и задълженията, произтичащи от членство в ЕС;
• съгласие с целите на Политическия съюз,
както и на Икономическия и валутен съюз;
• поддържане интереса на Съюза към запазване достиженията на Общността, както и да продължи да приема нови членове без да загуби интеграционната динамика.

България изпълнява и вече е изпълнила част
от критериите от Копенхаген, като е осъществен
напредък с приемането на програма и план за действие за прилагането на стратегия за модернизация
на държавната администрация, продължава процесът за реформиране на съдебна система и др.
Предприсъединителната политика на Правителството е свързана и с изпълнението и на решения на Европейският съвет от заседанието в Мадрид
през 1995 г., където се посочва необходимостта
от създаването на предпоставки за постигане на
хармонична интеграция на асоциираните стани, особено чрез развитието на пазарната икономика, приспособяване на пазарните структури на тези страни
и създаването на стабилни икономически рамкови
условия. Стратегията на ЕС за приобщаване, касаеща подготовката на асоциираните страни за присъединяване, включва свързани мерки за подпомагане на процеса на догонване и приспособяване на
икономиките на тези страни към икономиката на
страните членки.
Членството в ЕС на практика представлява
сблъсък на интереси, и най-вече на добре премерени сметки. Влизането в Евросъюза за всяка
държава, и особено за страна като България означава приспособяване към определени икономически и политически критерии, наложени за всички
страни-членки. След първоначалния шок естествено за страната ще настъпят по-добри перспективи:
по-висок икономически ръст, по-добри възможности за износа, отпадане на валутните рискове, намаляване на ценовите нива и др.
Присъединяването на България към ЕС не е
само дипломатическа операция – то е сложен икономически и интеграционен процес, който има не
само икономическа, но и социална цена.
Европейският съюз е икономическа, политическа и
културна общност на суверенни държави, които на
договорна основа предприемат определени съвместни проекти и си поделят работата по тяхното осъществяване, така, че ползата да бъде за всички и
като цяло да води към повишава стандарта на живот и конкурентоспособността на населението от
общността.
Присъединяването на България и на другите
нови страни към ЕС е свързано с решаване на редица проблеми. Така например, на преден план излизат финансовите. Още на 12-13 декември 1999г.
Европейският съвет формулира важността от оказване на финансова помощ за държавите кандидатки като част от предприсъединителната стратегия.
България с още девет страни кандидатки показа
интереса си и активно участва в Петата рамкова
програма за изследвания и технологии, сега вече е
участник и в следващата Шеста рамкова програма.
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Страната ни ще заплаща само разходите за своето участие, като общността може да реши да предостави и допълнителни финансови ресурси за тези вноски, които може да идват от националните
програми ФАР. Финансовите вноски са изчислени
от Еврокомисията в съответствие с нуждите на програмата и в зависимост от равнището на брутния
вътрешен продукт. Освен тях не по-малко важни
са проблемите, свързани с развитието на силна,
независима, ефективна и професионална съдебна
система; борбата с корупцията; адекватното финансово обезпечаване по ромската проблематика;
полицейското насилие; лошите условия в затворите;
приемането на Закон за вероизповеданията; правото на лична тайна; дискриминацията и пр.
Според оценката в доклада на Европейската
комисия, България продължава да изпълнява политическите критерии от Копенхаген и е постигнала
добра стабилността на институциите, която гарантира демокрация и върховенство на закона.
Положителните стъпки, които са направени до сега могат да се обобщят в следното:
• приемането на Закон за закрила на детето,
с който се създава Държавна агенция за закрила
на детето;
• приемането на вторичното законодателство,
необходимо за прилагането на Закона за държавния служител;
• създаването на Институт по публична администрация и европейска интеграция;
• приемането на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското
общество;
• приемането на Закон за достъп до информацията;
• влизането в сила на нов Закон за политическите партии, който въвежда по-ясни правила за финансирането на политическите партии;
• създаването на публичния регистър за обществените поръчки и достъпа в Интернет;
По отношение на изискванията за икономическите критерии, България се определя като функционираща пазарна икономика, която трябва да
се справи с конкурентния натиск и пазарните сили
в Европейския Съюз.
Българската икономика е постигнала висока
степен на стабилност и показва добър напредък в
структурните реформи. Това осигурява работещи
пазарни механизми и все по-ефективно разпределение на ресурсите. Все още обаче, гъвкавостта
на стоковия пазар и пазара на труда не е достатъчна; ефективността на административната и съдебната система също трябва да се подобри, за да
се осигури по-стабилна и предсказуема рамка за
икономическите субекти; необходимо е да се прик-
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лючи приватизационната програма, а подзаконовите и административни процедури, засягащи предприятията, да се рационализират.
В края на 2005г. Европейската комисия констатира, че страната ни е близо, но все още трудно ще се справи с конкурентния натиск и пазарните сили, действащи в Европейския съюз. Като положителен елемент в политиката на Правителството
на България трябва да се отбележи, че то продължава да поддържа Валутния борд и строга фискална политика. В резултат на това има известен икономически растеж, но инфлацията се покачва и все
още доходите на населението са много ниски, а
капиталовия пазар е твърде слаб и инвестициите
са недостатъчни.
Относно тенденциите и спазването на критериите за устойчиво развитие в контекста на присъединяването на България към ЕС, основният въпрос се свежда до това, дали ще може България
максимално да използва шансовете на глобализацията и да сведе до минимум произтичащите от
нея рискове. На настоящия етап това ще бъде твърде трудно, ако липсва собствена стратегия на
страната, която да отговаря на нашите потребности,
да използва нашите конкурентни предимства и да
преодолява и балансира конкурентните ни недостатъци спрямо други страни членки на Европейския
съюз.
Главният фактор за оцеляване, устойчивост и
развитие в глобализирания пазар е конкурентоспособността. Тя е синтетична категория, в която
се отразяват резултатите от цялостната икономическа политика на страната (5, стр.30). Конкурентоспособността характеризира възможността на обществото да постигне висока национална производителност и вследствие на нея – увеличаване на
реалните доходи и жизнения стандарт. На настоящия етап от подготовката на страната ни за присъединяване към Европейския съюз, нашата икономика е изправена пред две основни предизвикателства ( 5, стр.32):
• овладяване на протичащите процеси на либерализация и глобализация, в т.ч. необходимост
от успешно участие в международните мрежи от
производства и динамичното развитие на икономиките на знанието;
• необходимостта от постигане на устойчив
растеж за повишаване на жизнения стандарт на населението и намаляване на различията (за сега е
осезаема противоположната тенденция – задълбочаване и нарастване на тези различия).
Знанието е основният фактор за повишаване
на производителността на човешкия труд. Значителните успехи и икономическия възход на някои
икономики, като Финландия, Швеция, САЩ и
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Ирландия се обясняват с въвеждането на концепцията за икономиката на знанието ( Икон. знание
с.7). Растежът на производителността в тези страни се обяснява с факта, че там обществото е показало способност за създаване, натрупване, акумулиране, усвояване и ефективно използване на новото полезно знание.
Концепцията за икономиката на знанието е
най-новият модел в непрекъснатото търсене на повисок и устойчив растеж. Новият подход към икономическите отношения се свързва с възприемането на знанието като основен източник на развитието и растежа. Новото полезно знание е това,
което дава възможност с наличните ресурси, при
равни други условия, да бъдат задоволени по-вече
човешки потребности. Знанието вече се превръща
в най-важния ресурс в производството и в основен
източник на благополучието ( 3, стр. 9).
Икономиките, които се базират на знанието
се характеризират с няколко основни момента: увеличаване на разходите за научно-изследователска
дейност, инвестиции в телекомуникации, хардуер
и софтуер, интензивно сътрудничество между изследователските институти, университетите и
фирмите, превръщане на ИНТЕРНЕТ в двигател на
информационните и комуникационни технологии
(3,стр.33). Направено сравнение между постигнатото в държавите, възприели концепцията за икономиката на знанието и България показва, че нашата страна се намира твърде далеч от желаното
състояние за превръщане на полезното знание в
полезен фактор за повишаване на благосъстоянието на българина.
Според един друг сравнителен анализ, дело
на Харвардския институт за международно развитие и отнасящ се само за конкурентността на икономиките в преход, България е класирана на 10-о
място сред 25 страни от Централна и Източна
Европа. Конкурентни недостатъци са установени в
сферите на мениджмънта и труда, управлението
на финансовия сектор и др..
Подобни негативни резултати показват и някои други международните сравнителни изследвания. Така например, според “Доклада за глобалната конкурентност” на Световния икономически
форум, България е в дъното на класациите – тя е
на последно или предпоследно място по такива
индикатори, като започване на нов бизнес, финансови пазари, фондов пазар и др..
Причините за конкурентните ни недостатъци
са много и разнообразни. Голяма част от тях е съсредоточена в администрацията и институционалната сфера и по-нататък се мултиплицира в останалите сектори на националното стопанство. Ето защо решението на проблема не може да се търси

само в сферата на икономиката. На преден план
трябва да се изведе институционалната реформа,
укрепването на съдебната система и мащабната
борба с корупцията и престъпността във всичките
им разновидности, като важна предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на българските производители.
Когато говорим за конкурентоспособност, е
важно и как се конкурираме. Не е най-добрият начин да го правим на основата на ниски заплати и
на изразходване на природни ресурси. В процеса
на глобализацията най-важно е да се търсят възможности за повишаване благосъстоянието и подобряване качеството на живота на българските
граждани.
В тази връзка е важно да се подчертае ролята
на перспективите за членство на страната ни в ЕС,
като се отчитат и съществуващите различия и степента на изпълнение на препоръките на
Европейската комисия. Присъединяването на нашата страна към Европейския съюз само по себе си
не е магическо решение на проблемите ни, но то
може да се превърне в силен положителен стимулиращ фактор, за да решим сами сериозните си
вътрешни проблеми с конкурентоспособността на
нашите стоки и услуги на световните пазари. Европейската перспектива е ключова за страната ни,
защото българските производители ще станат част
от най-големия вътрешен пазар на планетата, но
те трябва да отговорят на неговите изисквания.
Чрез присъединяването на България към
Европейския съюз, страната ни ще стане част от
един уникален модел, съчетаващ социални, политически и икономически аспекти. Една от основните цели на този модел е социалното сближаване,
което може да се постигне чрез модернизация на
социалната защита, усъвършенстване на социалната интеграция изпълнение на задачите във връзка с заетостта (5, стр.27). Европейският модел, съчетава материалното качество на живота, демократичното участие, социалната сигурност и шансовете за добро образование. Чрез него държавите
членки на Европейския съюз и кандидатите за присъединяване получават шансове за по-нататъшно
развитие. Моделът вече е доказал състоятелността и прагматизма си по отношение на страните
членки на Съюза. Неговото възприемане и адаптиране е въпрос на нагласа и мотивация на населението на всяка държава за намаляване на голямата дистанция между бедни и богати, повишаване
на трудова заетост, постепенно преодоляване на
социалната изолация и др. В такава посока трябва
да е насочена и нашата национална стратегия и
дългосрочна икономическа политика. Главният
проблем, пред който сме изправени днес по повод
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на идеята и практиката на устойчивото развитие, е,
от една страна, съвсем ясен, а от друга - сложен и
труден за решаване. Той е ясен затова, защото може да се формулира просто: на международно равнище и в отделните страни се вземат много важни
решения за действие, които след това не се изпълняват или се изпълняват в ограничен обем. Това
важи за решенията, свързани с емисиите на газове,
(на тези, които разрушават озоновия слой и на други газове), за запазването на тропическите гори, на
чистотата на световния океан и биоразнообразието,
за мерките по ограничаване на бедността и социалното неравенство, и за още много други. Известно
е, че в световната практика има редица страни, в
т.ч. и от най-богатите които, не ратифицират важни международни договори по линията на устойчивото развитие.
В настоящия момент, нашата страна се е ангажирала с трудната мисия за изграждане на хармоничното единство “човек-природа-икономика”, което е в основата на устойчивото развитие. Затова е
важно да се знае какви са постиженията на България
в устойчивото развитие, какви са основните проблеми и предизвикателства на страната в това развитие и какви следва да бъдат насоките за бъдещите действие по пътя на устойчивото развитие.
Достиженията на България в областта на устойчивото развитие могат да се обобщят в няколко
основни насоки:
• Поставено е началото на законовата и нормативната уредба на устойчивото развитие в съответствие с принципите на Декларацията от Рио, като през последните няколко години беше приет цял
набор от закони и са ратифицирани няколко много
важни международни конвенции;
• Изградени са институционалните основи за
управление и реализиране на процеса на устойчиво развитие, като се създаде Национална комисия
по устойчиво развитие и с този процес се ангажираха редица държавни институции и неправителствени организации както на национално, така и на
регионално и местно ниво;
• Приет е Закон за регионално развитие, който слага началото на нов етап в регионалната политика на страната. Националният план за регионално развитие, предвиден в този закон, става основен инструмент за провеждане на дългосрочна
политика за устойчиво развитие, базирана на постоянен баланс на националните, регионалните и
местните интереси и приоритети;
• В страната са реализирани няколко стотици
проекта по устойчиво развитие на всички нива национално, регионално и местно. Привлечени са
значителни финансови ресурси от международни
донорски организации и са мобилизирани немалко
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вътрешни ресурси за изпълнението на тези проекти;
• Засилва се гражданското участие в процесите на устойчивото развитие;
• Изключително активна дейност по прилагането на Дневен ред 21 на национално, регионално
и местно ниво се осъществява по програма “Възможности 21” на Програмата за развитие на ООН.
Особено позитивна е ролята на пилотните проекти
в областите Ловеч и Велико Търново и в общините
Велинград, Свищов, Тетевен и Асеновград.
Това са накратко постиженията на България в
устойчивото развитие в рамките на последните десет години след Конференцията на ООН в Рио де
Жанейро през 1992 година. Наред с тях обаче,
трябва да се посочат и насоките, в които нашата
страна има сериозно изоставане. То се забелязва
не само у нас, но и при редица други страни. Така
например, в световен мащаб могат да се дефинират няколко направления на изоставането:
• Все още към проблема на устойчивото развитие се прилага фрагментарен, а не комплексен
и цялостен подход;
• Незначителни са положителните промени в
сферата на производството и потреблението, както и при въвеждането на нови индустриални технологии и решаването на остри екологични проблеми;
• Липсват взаимно съгласувани подходи и политики в областта на финансите, инвестициите,
търговията, технологиите и устойчивото развитие.
В контекста на това световно изоставане са и
съществуващите все още немалко проблеми и предизвикателства пред устойчивото развитие в
България:
• Все още съществуват празноти в националното законодателство, регламентиращо устойчивото развитие;
• Липсва цялостно институционално регламентиране на процеса на устойчиво развитие и целенасочена политика в тази насока;
• Координацията на цялостния процес на устойчиво развитие, съгласуването на политиките,
програмите и проектите в различни сфери и различни нива все още не е на необходимото ниво;
националната комисия по устойчиво развитие все
още не изпълнява ефективно своите функции и
отговорности;
• Подходът към проблемите на устойчивото
развитие е по-скоро реактивен; дори съществуващите национални планове за социално-икономическо и регионално развитие не са базирани изцяло на
принципите на устойчивостта;
• Все още не е преодоляна широко разпространената представа, че устойчивото развитие е скъпо мероприятие; наистина устойчивото развитие
изисква финансови средства, но именно тези сред-
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ства водят до икономия на финансови ресурси в
пъти по-големи от вложените;
• Не се използва в необходимата степен големият потенциал на неправителствените организации и частния сектор в разработването на политиките, програмите и конкретните проекти по устойчиво развитие;
• Забавянето на процесите на децентрализация на функции и права от централната власт към
местните власти на практика силно ограничава възможностите на общините да бъдат едни от основните участници в процеса на устойчивото развитие;
• Една значителна част от населението в
България в своето ежедневие е ориентирано преди
всичко към екзистенциално оцеляване; това стеснява кръгозора и лишава хората от перспективно
мислене и поведение, а именно те са едни от главните предпоставки за устойчивото развитие.
Основните насоки на бъдещите действия биха могли да бъдат обединени в три групи:
Първата група обхваща нормативно-правната основа. Тук има няколко основни клаузи, към
които България следва стриктно да се придържа.
Това е на първо място законодателството на ЕС правната рамка, към която България се стреми като бъдеща страна-членка. Известно е, че в почти
всички случаи ЕС разработва и прилага най-високите изисквания и стандарти в областта на устойчивото развитие.
На второ място е Декларацията от Рио - тя
съдържа един голям набор от правила и принципи,
които трябва да намерят своето място и в правната
уредба на България. По важните от тях са:
• Борбата с бедността;
• Ограничаването на неустойчивите производствени практики;
• Разработването на механизми за отговорност при замърсяването на околната среда;
• Предохранителните мерки;
• Прилагането на правилото “Замърсителят
плаща”;
• Правото на информация и участието на
обществеността;
Освен изброените нови законодателни мерки
в съществуващата правна рамка у нас следва да
се направят и редица промени:
• В областта на планирането да се въведе
т.нар. стратегическа оценка на въздействието върху околната среда;
• В областта на управлението на отпадъците
да се регламентира поощряването на рециклирането на отпадъците и намаляването на обема и токсичността на отпадъците; да се премине към разделното събиране на отпадъците;
• В областта на опазването на биологичното

разнообразие да се установят от европейските
стандарти;
• В областта на енергетиката да се стимулира използването на алтернативни източници на енергия и енергийната ефективност.
Третата група насоки обхваща информационната и образователната политика. Едва ли можем
да разчитаме на успех на програмите за устойчиво развитие, ако тази идея - от правната база до
конкретните практически действия и резултати - не
намери място в образователната система както в
средното, така и във висшето образование. Необходимо е и обучение на публичната администрация
на всички нива за правилата, принципите и добрите
практики в устойчивото развитие.
Конкретните дейности в тази група от насоки
се свързват със следното ( 5,стр. .38 - 39):
• Дефиниране на ясни позиции и формулиране на рамки за развитието на научната и технологичната политика на страната;
• Развитие и реформа на научната база;
• Подобряване стимулите за научо-изследователска дейност;
• Осигуряване на растеж за иновационните
фирми;
• Стимулиране разпространяването на технологиите и насърчаване на предприемачеството;
• Създаване на конкурентни научни продукти,
които са основа за развитието на икономиката на
знанието;
• Поетапно повишаване финансирането на научните изследвания;
• Създаване на условия за развитие и оптимизация на научната инфраструктура;
• Утвърждаване на конкурсното програмно и
проектно финансиране на научните изследвания;
• Развитие и усъвършенстване на националните структури, които да осигурят пълноценно участие в европейските програми и др.
През изминалите 5 години България осъществява добър напредък в повечето области по отношение приемането на достижения на правото на
ЕС и е на път да приключи необходимото привеждане на законодателство в съответствие с достиженията на правото на ЕС преди планираната дата
за присъединяване. Подробности по отношение осъществения напредък в областите на различните глави от достиженията на правото на ЕС могат да се
видят в заключенията на Редовния доклад за
България.
Необходимо е България да продължи да полага системни усилия за създаване и развитие на
компетентен и достатъчен административен и съдебен капацитет за прилагане и изпълнение на достиженията на правото на ЕС. Освен продължаване-
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то на хоризонталната реформа в публичната
администрация, необходимо е България да се съсредоточи и върху създаване на такъв капацитет,
който ще й позволи да стане част от вътрешния
пазар и да прилага достиженията на правото на ЕС
в области като селското и горското стопанство,
околната среда и регионалната политика. Полагането на тези усилия е необходимо, за да се осигури плавно и ефективно управление на предприсъединителните фондове от ЕС.
За успешното прилагане на правилата и принципите на устойчивото развитие в България е необходимо да се извърши промяна в нагласите и поведението на всички ангажирани в процеса страни
- политици, публична администрация, граждански
организации, бизнес среди и граждани.
Заключение
Настоящата статия има обзорен характер.
Основната цел на автора беше да се покажат найважните, водещи и съществени тенденции, които
трябва да формират поведението на страната ни в
процеса на присъединяването към Европейския
съюз. Използването на богатото разнообразие от
информация – литературни източници, доклади на
различни институции, Интернет, както и участие на
автора в семинари и дискусии по актуалните въпроси на членството ни в Европейския съюз даде възможност да се обобщят и дефинират изводи и
препоръки.
Предприетите в последно време стъпки от
Правителството в посока на изпълнение на крите-
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риите за членство и ускоряването на преговорите
със Съюза са гаранция за необратимостта на
процеса, чиято крайна цел е пълното интегриране
на България в Европейските структури и повишаване благосъстоянието на населението.
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ABSTRACT
The article discusses the leading trends, which determine the country’s behaviour in the process of joining the
EU. Attention is paid to the national strategies in a global environment, the long-term programme for industrial and
enterprise development as well as the transformation of globalization into a positive factor for the small and less
developed countries. Also analysed is the necessity for joint actions and joint responsibility in view of protecting the
national identities of EU members.
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Въведение
Концепцията за устойчиво развитие, разгледана като системно понятие на управляеми информационни системи с обратна връзка, предполага
контролна информация на обратна връзка и последващо регулативно въздействие за поддържане
на системата в устойчиво равновесие. За да може
системата да функционира и да реализира целите
си е необходимо в тесните т.е. критичните точки
да се поддържат параметрични стойности в допустими граници. Управлението на тези процеси предполага прилагането на контрол в различни форми.
Самото устойчиво развитие може да се разглежда
като процес на управление и поддържане на системата в определени параметри в дългосрочен план.
Това очертава ролята на контролната функция като фактор на устойчивото развитие. Контролът като управленска функция няма отношение към управленските решения насочени в постигането на
целите на организацията, а само към управленски
решения насочени към поддържане на функционалната надеждност на системата - организацията.
На сегашния етап на осмисляне и практическо приложение на концепцията за устойчивото развитие в света е трудно да се говори за управляем
процес, но като тенденция това все повече се утвърждава. В отделни страни все повече ще се налага
подобен подход при решаването на дългосрочни цели на развитието и поддържане на устойчиво развитие на икономиката в рамките на ограниченията
налагани от парадигмата на устойчивото развитие.
Устойчивото състояние на финансовата система е от изключително значение за устойчивото
развитие на икономиката. Финансовия контрол има
своята роля и задачи при нейното управление и поддържане в устойчиво състояние. В процеса на присъединяването на нашата страна към Европейския
съюз /ЕС/, се очаква икономиката ни да изпита трудности от различен характер при адаптирането и в
общата европейска икономика. Това се отнася и
за финансовата и система, а също и за контролната функция в тази система, изпълнявана от различните видове финансов контрол.
Тема на настоящия доклад са проблемите
пред финансовия контрол в различните му направ-

ления и видове , които в своята взаимовръзка формират финансово контролната система на страната, в контекста на прехода към пазарна икономика
и процеса на присъединяването ни към ЕС. Докладът има обзорен характер ,като са използвани данни
и материали на НСИ, БНБ, министерство на финансите, основните изпълнителни агенции изпълняващи финансово контролни функции и авторски
публикации.
Преструктуриране на финансово контролната система на страната
В началните години на прехода към пазарна
икономика, когато бяха закрити или преструктурирани редица контролни органи осъществяващи финансов контрол, контролната среда и самия процес на контрол бяха силно нарушени. В общия план
на тежките инфлационни кризи от този период, слабото и не адекватно функциониране на финансово
контролната система беше подсилено от значително блокиране на прилагането на принципите на законосъобразност и целесъобразност във финансово контролната сфера. Въпреки , че по това време
беше създадена /възстановена / Сметна палата за
извършване на външен независим финансов контрол в публичния сектор и изпълнението на бюджета,
нейната дейност беше в начален стадий и слабо
ефективна.
След въвеждането на паричния съвет постепенно беше постигнато овладяване на инфлационните процеси и стабилизиране на банковата и общо на финансовата система у нас. Едновременно
с това поканата за членство в ЕС и провеждането
на преговорите по присъединяване и въвеждане на
Европейското право, у нас бяха приети изискванията на ЕС относно законодателни и институционални промени в във финансово контролната система
в страната, залегнали в преговорна глава 28 “Финансов контрол”. Държавния ревизионен финансов
контрол в публичния сектор беше преобразуван в
съвременната му европейска практика на държавен вътрешен одит. Институционално това се изрази в създаването на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, която пое няколко функции.
Първо изграждането и нормално функциониране на
системи за финансово управление и контрол към
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всяко държавно ведомство разпоредител с бюджетни кредити,в която е вграден и предварителен
контрол. На второ място извършване на вътрешен
финансов контрол в аспекта на вътрешния одит наложил се като методика в корпоративния и в публичния сектор на страните с развита пазарна икономика и по-специално европейските му варианти.
На трето място освен одит на системите, с развитието на компюторните информационни системи
се въведе една нова за страната ни форма на одитодит на информационните технологии, осигуряващ
изправното функциониране на информационните
системи в звената на публичния сектор, с оглед
изграждането на единна информационна система
на публичния сектор- също изискване на ЕС. Тук
се включват техническите проблеми и проблемите
на сигурността на опазване на информационните
данни и активи. Сериозен проблем е слабата подготвеност на наши специалисти към такъв вид одит.
На четвърто място държавния вътрешен финансов
контрол извършван от Агенцията за ДВФК се отнася до традиционната ревизионна функция относно
откриването и възстановяването на щети и вреди.
След близо петгодишен период на изграждане, утвърждаване и методическо усвояване на системите за финансово управление и вътрешния
одит, те стават вътрешна функция и задача на самите звена на публичния сектор, т.е. на разпоредителите с бюджетни кредити и средства от програми и фондове на ЕС като сертифицирането и одита по тези средства остава функция на вътрешния
одит. Това е в съответствие с теорията и практиката на вътрешния контрол и одит в публичния сектор наложила се в страните от ЕС. Така е предвидено в новите законопроекти, публикувани на сайта на министерство на финансите и се очаква в
скоро време те да бъдат законодателно приети.Основна функция на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол ще остане държавната
финансова инспекция като форма на последващ
контрол по законосъобразното отчитане и използване на бюджетните средства и откриването и възстановяването на вреди и щети в бюджетните организации. Важен момент е, че финансовата инспекция се разпростира и върху проверката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени
поръчки, където често възникват корупционни
практики.
Финансово контролната рамка по разходната
част на фискалните финанси е обновена и модернизирана в голяма степен и хармонизирана с европейското право, както по вътрешния така и по външния независим бюджетен контрол. Външният бюджетен контрол се осъществява от Сметната палата като закона за Сметната палата също беше
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осъвременен и хармонизиран с европейското право.
Основните проблеми, които стоят пред финансово
контролните институции е доколко финансовия контрол е ефективен и прилага ли се последователно
като една от вътрешните управленски функции, чиято задача е да осигурява за фискалната система
законосъобразно и целесъобразно управление на
фиска.
Друга голяма контролна задача е контролната функция по приходната част на фиска , която се
изпълнява основно от данъчната и митническата
администрация, а също и тази насока от дейността на Националния осигурителен институт ,чрез която се осигуряват приходите от задължителните социални осигуровки. Тук също бяха направени промени в нормативната уредба с оглед хармонизирането и с Европейското право. Една сериозна трансформация бе довършена през 2006 г. През 2002
беше създадена Национална агенция по приходите, в която да бъдат обединени събирането на данъчните приходи и приходите от задължителните
социални осигуровки. Тя обаче остана като проект
и бе реализирана едва в края на 2005 година с приемането на Данъчно осигурителен процесуален
кодекс. Тази промяна също е изискване на европейските институции, като целите са подобряване
на ефективността, бързината и културата на обслужването, повишаване на административния капацитет, повишаване на събираемостта на приходите, подобряване на контролната дейност и не на
последно място намаляване на разходите по администриране на приходите.
Проблеми пред финансовия контрол при приемането ни в Европейския съюз
С приемането ни в Европейския съюз пред икономиката и страната ни се очаква да възникнат сериозни проблеми, които касаят и финансовия контрол в неговите разновидности/1/. Модернизирането
на финансово-контролната система е предпоставка и задължително изискване, но не достатъчно условие. Оценките на европейските наблюдатели са
за висок процент сива икономика, по някой оценки
близо една трета от националната икономика не е
осветлена и обхваната от националната статистика и данъчно облагане. Сивата икономика е неизбежно явление на всяка икономика, но в съвременната икономика се приемат определени граници ,
които сивата икономика не бива да се допуска да
преминава, за да не влияе силно негативно на приходите от фиска, провежданата данъчната политика, неравномерното данъчно натоварване на отделните групи данъкоплатци и други негативи.Главна
роля за контрола по разкриването и намаляването
на дела на сивата икономика имат данъчния и фи-
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нансовия контрол. Граничен и обвързан с този проблем е и проблема с корупцията, който е по- сложен и обхватен и е политически проблем, но той
рефлектира и във всички сфери на администрацията и също се отбелязва от европейските наблюдатели.
Специално пред външния и вътрешния финансов контрол на разпоредители с бюджетни кредити
и средства от фондове и програми на ЕС, наред с
основните им традиционни задачи, две основни нови направления са важни, обществените поръчки
по закона за обществените поръчки и средствата
от ЕС, като по- важния е проблема с обществените
поръчки. Бюджетните средства изразходвани от публичните ведомства по закона за обществените поръчки за стоки и услуги е значителен, но няма точни данни за годишния им обем.В регистъра за обществени поръчки на Агенцията за обществени
поръчки/2/ се регистрират само договорите, както
и стъпаловидната им класификация по обем на сумите от даден праг до даден таван, а те могат да
обхващат повече от една година и затова сигурни
данни за годишен обем трудно може да се представят. По данни представени от представител на
БСК в електронно издание, през 2005 година те са
около 2,8 – 3 млрд. лева, в над 100 хиляди броя
обществени поръчки за годината /3/. Тези публични финансови средства представляват приблизително 7% от БВП и 33 % от разходите на държавния бюджет за 2005 година /4/ .Те се насочват към
частния сектор – частни фирми, като последните
предоставят стоки, услуги и строителни и други
дейности на публичния сектор по договор срещу
заплащане. Нарушенията тук са, както при търговете –непрозрачност и предпочитания към по-неизгодни оферти, така и по усвояването на средствата по проектите и по изпълнението на договорите за осигуряване на стоки, услуги или строителни
и други дейности.В тази сфера финансовия контрол е един от важните контролни фактори, който
трябва да гарантира публичност и прозрачност, законосъобразност и конкурентност при процедурите и провеждане на търговете за обществени поръчки, а също реалното изпълнение на поръчките според изискванията на сключените договори.
Финансовия контрол на Сметната палата, а
също и сертифицирането от държавния вътрешен
финансов контрол на средствата от програми на
ЕС за нашата страна е подкрепен от контрола, както от наблюдатели от Европейската комисия в страната ни по отделните програми, а също така и от
контрола упражняван от Европейската сметна палата самостоятелно и във взаимодействие с българската Сметна палати. Поради това и финансовия контрол за законосъобразното и целесъобраз-

но използване на средствата по програмите на ЕС
и правилното им насочване и изразходване, според целите на програмите е на значително по-добро равнище.Това предполага добро равнище на финансов контрол и след приемането ни в ЕС по отношение на средствата от структурните и от кохезионния фонд на общността.
Пред контролните органи по приходната част
на фиска, също се очертават проблеми при приемането ни в ЕС. На първо място, необходимостта Националната агенция по приходите, максимално бързо да заработи в пълен капацитет, без допускане на административно – организационни спадове, информационни и софтуерни проблеми, нарушаване на ритъма на данъчната регистрация и
данъчните производства, спадане на ефективността на вътрешния контрол и др. водещи до намаляване на събираемостта на данъчните приходи.Това е необходимо като предварително условие ,доколкото европейската система за набиране на косвените данъци и специално ДДС ще наложи значителни промени и у нас. Приходите от ДДС осигуряват 46 % от общите данъчни приходи. От тях
90% се събира от облагането на вноса и 10 % от
облагането на вътрешните доставки/5/. В ЕС за начина на събиране на ДДС в търговията между фирмите на отделните страни е приета следната терминология. Износът е “ вътрешнообщностна доставка”, при която се прилага нулева ставка ДДС, а
вноса е “вътрешнообщностно придобиване” ,където се прилага ставката на ДДС на страната в която
е извършено вътрешнообщностното придобиваневнос /6/. В случая той се събира не на границата от
митническите администрации на страните членки ,
а от данъчните администрации вътре в страните, в
които е извършено вътрешнообщностното придобиване /внос. В момента около 60 % от вноса на
страната ни е от страни от ЕС/7/. След приемането ни в ЕС начисления върху този внос ДДС ще се
събира от териториалните данъчни дирекции. Те
ще трябва да имат готовността, механизмите и методиката за контрол на начисляването и събирането на ДДС от вътрешнообщностно придобиване.
Това е нещо, което ще е ново за данъчната ни практика и ще трябва да се регламентира законодателно. Този механизъм е разработен в ЕС, функционира и е обезпечен информационно от обща информационна система за ДДС между страните.
Приет е общ начин на деклариране и въвеждане на
индитификационни данъчни номера за ДДС за фирмите на отделните държави, което осигурява приемлива степен на контрол и събираемост. Проблем
пред данъчната ни администрация е той да започне да функционира добре от самото начало защото иначе това предполага значителни загуби на да-

Финансовият контрол като един от факторите на ...

нъчни приходи от ДДС, реализирани сега от вноса
от ЕС.
Заключение
Ролята на ФК за устойчивото развитие се изразява в гарантиране на законността при събирането на данъците и изразходването на тези публични средства за доброто и устойчиво функциониране на финансовата система осигуряващо развитието на икономиката в контекста на налагащата
се политика на устойчиво развитие.
На настоящия етап преди приемането ни в ЕС
е предстои законодателното оформяне на адаптирането на механизма за събиране на ДДС към европейската система и министерство на финансите подготвя такъв законопроект. В момента обаче
се отчитат сериозни трудности от общ характер в
дейността на Националната агенция за приходите
и това може да доведе до допълнителни усложнения при прилагането на новоприет закон за ДДС.
Възможно е намаляване на събираемостта на ДДС
в страната, специално от сделките по “вътрешнообщностно придобиване “ от стоки с произход от
страни на ЕС, а това би се отразило върху данъчните приходи силно негативно.
След 2007 година се очаква значително увеличаване на обема на финансовите средства за обществени поръчки - над 6 млрд. лева годишно /виж
3/. В момента като кандидати за изпълнители на
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обществени поръчки могат да се явяват и европейски фирми.След приемането ни в ЕС техния брой
ще се увеличи значително, а е възможно да стане
преобладава. При неефективен финансов контрол
върху публичните финансови средства , насочени
за обществени поръчки, това може да доведе до
значителни загуби. В перспектива един от важните
проблеми на финансовия контрол е повишаване на
ефективността му в областта на обществените
поръчки.
Литература
1. Николов Чавдар и др.,Макроикономическа и
структурна политика до и след присъединяването ни в Европейския съюз,ИИМО изд.Сиела,2005,София
2. Регистър за обществени поръчки ,Агенция за обществени поръчки www.aop.bg
3. Изказване на Камен Колев , зам председател на
БСК,www.evroportal.bg,21,02,2006
4. Годишен отчет на БНБ за 2004 година,
www.bnb.bg
5. Доклад по отчета за изпълнението на Държавния
бюджет
на
Р
България
за
2004
година,www.minfin.government.bg
6. Валтер ван дер Корпут, Ценова Любка, Как се
облагат с ДДС доставките в ЕС и какво очаква
българския бизнес,Вестник “Капитал”,бр.23 ,1117 юни 2005
7. Изчислено по Статистически справочник 2004,
изд.НСИ ,2005, София

THE FINANCES CONTROL WHILE ONE FACTORS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF PUBLIC STATE
Givko Raykov
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ В
БЪЛГАРИЯ
Десислава Стоилова
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Разработката е част от научно-изследователски проект на тема “Финансиране на общините чрез емитиране
на облигации”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” при МОН на РБ с договор №У-ОХН-09/2003.
Използването на облигациите като инструмент за привличане на финансов ресурс в общинските бюджети
стана възможно благодарение на реформата в областта на публичните финанси, която утвърди водещата роля
на принципите на фискална децентрализация в отношенията между централната и местна власт в страната.
Въпреки че достъпът до капиталовите пазари е една от основните предпоставки за осигуряване финансова автономност на местните власти, общинското облигационно финансиране в нашата страна все още се разглежда
като “нетрадиционно” финансиране. Фокусът на представения доклад е съсредоточен върху изследване на проблемите и перспективите за развитие на общински облигационен пазар в България, на базата на опита на местните власти в европейските страни. Основната теза е обосноваване на общинските облигации като съвременен
метод за финансиране на важни инвестиционни проекти в местния публичен сектор и ефективен инструмент за
стимулиране на местното икономическо развитие. Акцентира се върху съвместимостта на развития общински
капиталов пазар с процеса на интеграция на България към ЕС и способността му да осигури значими предимства
за страната.
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Финансовите взаимоотношения между централната и местна власт в съвременните държави
са подчинени на принципите на фискална децентрализация, които регламентират значителна автономност на местните бюджети в рамките на консолидирания държавен бюджет. Като основни детерминанти на общинската финансова независимост обикновено се посочват: наличие на собствени приходоизточници, управление на финансови
ресурси, адекватни на делегираните разходни отговорности, както и възможност за ползване на заемен капитал с цел реализиране на разработената
съгласно местните приоритети инвестиционна
програма.1 Ето защо, органите на местно самоуправление в различните страни по света се утвърждават като самостоятелен икономически субект,
равнопоставен на останалите участници на капиталовите пазари. Финансовата автономност позволява на общините да избират начините за задоволяване на финансовите си потребности, както от
капитали с инвестиционно предназначение, така и
за покриване на временен недостиг на средства в
оперативните си бюджети. И въпреки че класическото “златно” правило за балансираност на бюджета, предписва на публичните власти, да се въз-

държат от емисия на дълг за покриване на текущи
разходи, същото правило позволява, а в някои формулировки дори препоръчва разумното заемане на
ресурс с инвестиционно предназначение.2
Нещо повече, правото на местните власти на
достъп до националните и чуждестранни капиталови пазари с цел финансиране на инвестиционни проекти и “провеждане на самостоятелна икономическа политика, основана на техните нужди и потребности” е основен принцип, прокламиран в ЕХМС3 .
Относителният дял на привлечените средства в общинските бюджети се третира като показател, както за използването на алтернативни източници за
покриване на традиционния недостиг на средства в
местния публичен сектор, така и за разширяване
на инициативността при финансовото обезпечаване на общинската инвестиционна програма. Разумното използване на дългови инструменти дава възможност на местната власт активно да управлява
териториалния възпроизводствен процес, а развитият общински капиталов пазар е предпоставка за
ефективно междурегионално движение на капитали, ускоряване на инвестиционния процес в общината, инфраструктурно обновление, привличане на
частен финансов ресурс в общинското икономи-

1 Виж Европейска харта за местното самоуправление, Страсбург, 15.10.1985г
2 Swianiewicz, P., Foundations of Fiscal Decentralization: Benchmarking Guide for Countries in Transition, LGI/
OSI, Budapest, 2003, p.36
3 Виж Европейска харта за местното самоуправление, Страсбург, 15.10.1985г
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ческо развитие и трансформиране на временно свободните парични средства на населението и фирмите в “работещ” капитал.
Въпреки че намира приложение в европейските страни, като гъвкав и атрактивен метод за набиране на капитали, в България общинското облигационно финансиране все още се разглежда като
“нетрадиционно” финансиране. Независимо от предоставеното от закона право за поемане на общински дълг с цел финансиране на инвестиционни програми и проекти, покриване на временен недостиг
на средства в рамките на бюджетната година и рефинансиране на непогасен дълг, за периода 20002005г. привлечените средства формират не повече от 1-2% от приходите в общинските бюджети.
Незначителната роля на дълговото финансиране в
практиката на местните власти в България закономерно се отразява на равнището на основните дългови индикатори, което е изключително ниско в сравнение със стойностите, регистрирани в европейските страни.
Трябва да се отчете факта, че възможността
за ползване на заеми от местната власт в нашата
страна, в значителна степен беше ограничена от
сравнително високото равнище на задлъжнялост в
публичния сектор. Като част от дефицита и дълга
на консолидирания държавен бюджет, дефицитът
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и дългът по общинските бюджети са обект на
регулиране, с цел съблюдаване на конвергентните
критерии. С оглед предстоящата интеграция на
страната ни към европейското пространство и с
цел предотвратяване на прекомерната задлъжнялост в публичния сектор, размерът на консолидирания държавен дълг в нашата страна е лимитиран нормативно до 60% от БВП, като правителството има право да предложи ограничения на общинския дълг в случай че регламентираното съотношение бъде нарушено.4 Трябва да подчертаем, че
в момента подобна опасност не съществува – по
последни данни пропорцията консолидиран държавен дълг към БВП се движи в посока редуциране от
над 105% през 1997г. до 77,1% през 2000г., към
стойности от 70,1%, 53,2% и 46,3% съответно
през 2001г., 2002г. и 2003г., за да достигне 32,5%
в края на 2005г. – равнище, съпоставимо с това в
страните от ЕС (15) и региона на ЦИЕ. Същевременно съотношението общински дълг към БВП в
нашата страна е изключително ниско, въпреки че
показва тенденция за постепенно увеличение от
0,14% през 2002г. до 0,19% през 2003г. и 0,22%
през 2005г. За сравнение средната стойност на този дългов индикатор е 1,46% в страните от ЦИЕ и
над 4,5% в ЕС (15).

Дългови съотношения в публичния сектор за периода 2000 - 2005 г.
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4 Закон за държавния дълг, обн.ДВ, бр.93/01.10.2002г., чл.10 и чл.11
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Общинският дълг е също така пренебрежимо
малък в сравнение с общия дълг на публичния
сектор, като формира съответно 0,27% (2002г.),
0,42% (2003г.) и 0,68% (2005г.) от консолидирания държавен дълг. Дори в бившите соцстрани от
региона на ЦИЕ общинският дълг надхвърля 6% от
публичния дълг, въпреки че е значително под средното равнище от 11,1%, регистрирано в страните
от ЕС (15).
Основна част от причините за ограниченото
използване на кредитни ресурси от българските общини се коренят в липсата на традиции и опит, още
от периода на централизираното планово управление, когато общините нямат право да ползват кредитни ресурси, нито разполагат със собственост,
отделена от държавната, която да използват като
обезпечение. Макроикономическата нестабилност,
намаляващия БВП, високото инфлационно равнище,
съпроводено с високи лихвени нива, както и нестабилността на законодателната база в десетилетието след старта на реформите, не предразполагат
към ползване на заемни средства. Липсата на опит,
както от страна на финансово-кредитните институции, така и на местните администрации, също
ограничава кредитирането. Борбата с перманентния дефицит в общинските бюджети, в голямата си
част породен от делегиране на необезпечени държавни разходи, съдейства за развитието на “дефанзивно” бюджетиране и съпротива срещу всяка форма на дългово финансиране.
Съществуващия до 2001г. нормативно установен лимит за дефицита по общинските бюджети
– до 10% от общата сума на приходите и ограничената възможност за ползване на заемни средства – само за финансиране на дефицита, прибавено към лимитирането на инвестиционните разходи
до 5% от собствените приходи, е предпоставка за
незначителната роля на местните инвестиции (едва 0,7% от БВП и 23% от инвестициите в публичния сектор) и неразвития общинския капиталов
пазар. Освен това, законовото ограничаване на инвестиционните разходи е предпоставка за “раздуване” на оперативните разходи на общините и понижава кредитоспособността им. Въпреки тенденцията за повишаване относителния дял на разходите за инвестиции в общинските бюджети, равнището от 12% е ниско на фона на стойностите на този
показател в Унгария (18%), Полша (над 20%) и
Чехия (над 30%), което е предпоставка за по-високата степен на развитие на търговията с общински

дългови инструменти в тези страни.5
От своя страна, неразвития капиталов пазар е
фактор, който затруднява пласмента на общински
дългови инструменти, а ниската степен на ликвидност намалява атрактивността им за инвеститорите.
Ниското равнище на финансова автономност на
местната власт също ограничава способността на
българските общини да привличат капитали.
Анализът на световната практика показва, че местните власти са предпочитани кредитополучатели,
когато разполагат с реални данъчни правомощия и
приходите от собствени източници формират значителен дял в бюджетите им, което се разглежда
като предпоставка за гладко обслужване на общинския дълг и намалява риска в очите на кредиторите.
По този начин ограниченията, наложени от
действащата в миналото правна рамка, превърнаха общините в неравнопоставени субекти на кредитния пазар, както по отношение на ползваните
заемни средства, така и във връзка с възможностите им за финансиране на приоритетни за съответната община дейности, което придобива все понарастваща значимост и от позицията на европейските критерии за устойчиво развитие. В момента
нормативните ограничения на общинския дълг в нашата страна са далеч по-либерални – годишният
размер на плащанията по обслужването на дълга
не трябва да надвишава 25% от общата сума на
собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.6 Същевременно, с цел минимизиране на рисковете при ползване на кредитни ресурси от общините, е препоръчително да се регламентира нормативно “златното правило” на фискалния федерализъм7 , позволяващо дългово финансиране на инвестиционните
проекти, но не допускащо използването му за текущи цели, което от своя страна изисква ясно разграничаване между оперативния и капиталовия бюджет на местната власт – принцип, който все още
не се прилага в българската практика.
Дълговите инструменти, достъпни за българските общини са общинската облигационна емисия,
кредитите от банки и други финансови институции,
както и заемане на публични ресурси от републиканския бюджет, бюджетите на други общини и извънбюджетни фондове. Наличните данни за общинския дълг разкриват значителното му редуциране в
стойностно изражение – от 157,9 млн.лв. през
2000г., до 89,5 млн.лв. в края на 2005г., което

5 New EU Subnationals: Investment Opportunities and Challenges, Special Report, www.fithchratings.com
6 Закон за общинския дълг, обн. ДВ, бр.34/2005г., в сила от 01.06.2005г., чл.12
7 Виж King, D.S., Fiscal Tiers: The Economics of Multi-Level Government, Allen&Unwin, London, 1984, както
и Musgrave, R., The Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York, 1959
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регистрира намаление от над 55%, както и същественото му преструктуриране.
Една от основните причини е огромното намаление – над 12 пъти, на сумата на ползваните
заеми от републиканския бюджет и извънбюджетните фондове. Въпреки че са възможно най-икономичния инструмент за финансово обезпечаване на
възникнал временен недостиг на средства в общинския бюджет, поради безлихвения им характер, тези заеми имат основен недостатък – от една страна ограничения финансов ресурс, а от друга – преподреждането на приоритетите в публичния сектор.
Характерна за периода 2000 – 2002г. е практиката на отсрочване възстановяването на отпуснатите
през фискалната година заеми от републиканския
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бюджет за следващи години и последващото им
отписване като задължение, при липса на нормативни критерии, които да регулират процеса. Това
променя нерегламентирано характера на
финансирането, като превръща отпускането на безлихвени заеми от републиканския бюджет, от инструмент за финансиране на временен недостиг на
средства, в инструмент за кредитиране и последващо увеличаване размера на субсидията за
общините. Елиминирането на тази практика оптимизира процеса на бюджетиране на макроравнище и редуцира политическият риск във финансовите взаимоотношения между държавния бюджет и
местното самоуправление.

Структура на общинския дълг за периода 2000 – 2005г.

100,00%

,63%
0,0 7% 13% 1
,
0
% 0,0 7%
8 ,51% 11, 13

%
%
21, 57
15, 69
%
7%
7,44
60,00% 7,5

80,00%

40,00%
20,00%

62, 15

0,00%
2000

%

%
64, 04

%
4,87
7,04%
%
20, 69
24, 05

%

23, 63

%

%
19, 72

2001

2002

Емисия на ценни книж а
Заеми от републиканския бюдж ет
Други

%
1 ,48
8,56%

%
10, 12
4 ,07%

0,84%
7,4 7%
6,19%
3,12%

6%
6 3, 1

%
7 0, 86

%
1 2, 61
2003

%
11, 52

2004

0,72%
6,98%
%
7,15
3,0 1%

71, 06

%

%
11, 08

2005

Заеми от банки и други финансови институции
Заеми от извънбюдж етни сметки и фондове
Общински гаранции
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През наблюдавания период не са регистрирани междуобщински заеми, както и активирани общински гаранции. Нещо повече, размерът на дадените общински гаранции, които представляват условни компоненти на общинския дълг, показва тенденция на постъпателно намаляване, както като абсолютна сума, така и като относителен дял, което
съществено редуцира кредитния риск. Общинските
гаранции се оценяват като високорискови компоненти на дълга, понеже са форма на поемане на
финансов ангажимент, който носи всички негативи
по декапитализацията на общината, без реално използване и контрол на финансовите ресурси.
Съществено преструктуриране се наблюдава
при два основни структурни елемента на дълга емисията на ценни книжа, която формира около

62% от общинския дълг през 2000г. постепенно е
изместена от заемите от банки и други финансови
институции, които през 2005г. формират над 71%
от дълга на общините, като отчитат ръст от над 5
пъти спрямо стойността си през 2000г. Една от
основните причини е окончателното погасяване на
столичната еврооблигационна емисия в средата на
2002г, както и получените от Столична община и
гарантирани от държавата заеми, предоставени от
Банката за развитие към Съвета на Европа и
Японската банка за международно сътрудничество (JBIC), които формират над 46% от банковите
кредити, ползвани от българските общини.
Същевременно буди тревога фактът, че емисията на общински облигации, несъмнено призната като един от оптималните варианти за финанси-
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ране, намира ограничено приложение в България.
В условията на развит общински облигационен
пазар, сравнителните предимства на тези ценни
книжа, особено при обезпечаване реализацията на
общински инвестиционни програми, са предпоставка за тяхната атрактивност, както за общините-емитенти, така и за инвеститорите.
На първо място, гъвкавостта на облигациите
като финансов инструмент, произтича от възможността общината-емитент да структурира финансирането по свое усмотрение, като дефинира параметрите на облигационния заем така, че най-пълно да отговарят на конкретните й нужди и потребности. Поради голямото разнообразие от видове,
общинските облигации са улеснение за финансовите нужди на общините в различни ситуации и при
различни обстоятелства, като предлагат богат избор на параметри - срок, номинал, лихвен процент,
както за общините, решили да набират средства
чрез облигационна емисия, така и за инвеститорите при конструиране на оперативни или инвестиционни портфейли.
Оптималното съотношение цена – риск – доходност – ликвидност на облигациите е предпоставка за повишаване оперативността на управление на общинските финанси. Общинските облигации са нискорискови и същевременно високодоходни ценни книжа, които отстъпват по степен на сигурност само на държавните ценни книжа. Фактът,
че се предпочитат от инвеститорите заради по-високата им доходност в сравнение с банковите депозити, а от общините-емитенти заради по-изгодните
условия в сравнение с банковите заеми, ги прави
сериозни конкуренти на основните аспекти на банковата дейност. Общинските облигации предлагат
на инвеститорите предсказуеми, регулярни потоци
от доходи, привлекателни и заради данъчните
преференции.
Облигационното финансиране на инфраструктурни обекти създава условия за повишаване ефективността на общинския финансов мениджмънт,
посредством използване ефекта на финансовия
лост, като същевременно стимулира възможно найефективното изразходване на финансовите ресурси, поради предпоставките за конкуренция между
отделните юрисдикции за постигане на по-голяма
атрактивност и по-високо качество на емитираните
ценни книжа.
Посочените аргументи обосновават извода, че
общинските облигации са достатъчно атрактивен,
гъвкав и сравнително изгоден метод на финансиране, който може да се използва за осъществяване на важни проекти от общинската инвестиционна програма. Същевременно атрактивността на
общинските облигации като инвестиционен инстру-

мент е важен фактор за трансформиране спестяванията на населението в инвестиции, спомагащи
за развитието на местната икономика и инфраструктура, както и за осигуряване на приемлива
инвестиционна алтернатива за институционалните
инвеститори и ефективно междурегионално движение на капитала. Ето защо, с цел ефективно използване предимствата на общинските облигации като гъвкав финансов инструмент и атрактивен инвестиционен носител, както и с оглед на предстоящото присъединяване на България към ЕС, все повече се налага необходимостта от стимулиране
развитието на общинския облигационен пазар в
страната.
Опитите за използване на облигации за финансиране на общински дейности в най-новата ни
история са свързани с общини като Свищов, Троян,
Димитровград, Сливен, Пазарджик, Силистра,
Дупница, Варна, Добрич, Шумен и Стара Загора.
Параметрите на реализираните до момента облигационни емисии на български общини са представени в таблица 1.
Ретроспективният анализ на сравнително бедния опит на българските общини в сферата на облигационното финансиране, от първата емисия през
1999г. до наши дни, може да послужи като база за
синтезиране на изводи и оценки относно етапа на
развитие на общинския облигационен пазар в страната и обобщаване на препоръки за отстраняване
на пречките за нормалното му функциониране.
На първо място се констатира, че първите облигационни емисии, реализирани в периода 1999
– 2002г., са свързани с дълъг процес на подготовка,
огромен труд и понякога дори с неколкократно отлагане на емисиите, което отнема на общинските
администрации средно около 2 години.
Свидетелство за продължителността на подготовката е опитът на общините Свищов, София, Варна
и Сливен, а общините Троян, Димитровград и
Пазарджик са изправени пред сериозни проблеми
и трудности, включително и липса на инвеститорски интерес, принудили ги в крайна сметка да се
откажат от използване на облигациите като инструмент за финансиране. Налага се заключението,
че облигационните емисии, реализирани на местния пазар в началото на този период, са съпроводени със значителни проблеми и по-скоро оставят
негативен отпечатък, върху желанието за използването им, както като финансов инструмент, така
и като инвестиционен носител. За разлика от тях,
общинските облигации на Добрич, Шумен и Стара
Загора, емитирани след 2004г. са подготвени в
рамките на сравнително кратки срокове (не повече
от 3 месеца) и са пласирани при условията на първично частно предлагане, с намерение за регист-
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Община

София

Дупница

Сливен

Свищов

Варна

Добрич

Шумен

Стара
Загора

Код

NA

BMDPN

BMSLV

BMSVI

NA

NA

NA

NA

Емисия

1999-06-03

Падеж

2002-06-03

Номинал

1000
EURO

Обем

50 000 000
EURO

Купон

9.75%

9%

9%

ОЛП + 3%

9%

6.75%

8.7%

6%

Цена на
вторичен
пазар

NA

75.00

1005.80

10.00

NA

NA

NA

NA

Цел на заема

Строителство, реконструкция и
рехабилитация на пътната
мрежа

Реконструкция и модернизация
на пътната мрежа

Реконструкция на градските
хали или изграждане на
общински пазари

Подмяна на водопроводната
мрежа и разкриване на нови
водоизточници

Реконструкция и модернизация
на улично осветление и пътна
инфраструктура, основен
ремонт на обекти в сферите
образование и култура

Реконструкция и рехабилитация
на пътната мрежа

Строителство на нови улици,
реконструкция и рехабилитация
на пътната мрежа

Инфраструктурни подобрения

Таблица 1. Общински облигационни емисии в България

2003-04-15

2002-12-04

1999-11-22

2002-10-24

2004-06-03

2005-02-14

2005-05-31

2007-04-15

2006-12-04

2006-11-23

2005-10-24

2009-06-03

2010-02-14

2015-05-31

75 BGN

1000 BGN

10 BGN

1000
EURO

1000
EURO

3 000 000
BGN

371 510
BGN

3 000 000
EURO

2 600 000
EURO

1 320 000
BGN

2000 BGN 1000 BGN

4 000 000
BGN

5 000 000
BGN

Източник: БФБ – София, КФН

рирането им в Комисията за финансов надзор с
цел вторична търговия на БФБ – София.
Ретроспективният анализ дава възможност да
се направи извода, че е налице процес на постепенно усъвършенстване на уменията на общинските администрации и натрупване на начален опит
в областта на общинското облигационно финансиране, което е предпоставка за отработване и рутинизиране на процедурите, повишаване компетент-

ността на служителите и съответно – скъсяване на
срока за подготовка на облигационната емисия. В
крайна сметка, резултатите от авторовото проучване на мнението на общинските администратори
и експерти, участвали в успешно реализираните облигационни емисии, се консолидират около
становището, че облигационното финансиране дава възможност на местните власти за сравнително
кратък период да осигурят финансови средства в
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големи размери, като разсрочат изплащането им
за няколко години. По този начин общините привличат финансов ресурс за успешно решаване на
значими местни проблеми, за които държавата не
може да поеме отговорност. Отчитайки факта, че
поемането на общински облигационен дълг все още
е сравнително нов механизъм и слабо използван
финансов инструмент в практиката на българските общини, се отстоява виждането, че с развитието
на общинския облигационен пазар ще се създадат
възможности и предпоставки за неговото популяризиране. Доказателство в подкрепа на гореизложената теза, е реализирането на първата наистина дългосрочна облигационна емисия на община
Стара Загора.
На второ място може да се твърди, че реализираните до този момент общински облигационни
емисии са доказателство за способността на местните власти да емитират и обслужват безпроблемно облигационен дълг. Нещо повече, нарастващият
брой на нови общини-емитенти показва, че облигационното финансиране има потенциал. С цел подпомагане развитието на общинския облигационен
пазар препоръчваме да се продължи реформата,
насочена към утвърждаване принципите на фискална децентрализация повишаване данъчната автономност на общините и осигуряване на стабилност, предсказуемост и прозрачност на общинските бюджетни приходи.
Трето, по-голямата част от общинските облигационни емисии са реализирани при значителен
инвеститорски интерес. Облигациите на общините
София, Варна, Добрич, Шумен и Стара Загора са
пласирани в изключително кратки срокове – в рамките на не повече от 2-3 дни, като част от инвеститорите дори са останали неудовлетворени. Освен
като неоспоримо свидетелство за атрактивността
на общинските облигации за инвеститорите, този
факт показва предимствата на първичното частно
предлагане и приложимостта му при общинските
облигационни емисии на настоящия етап на развитие на облигационния пазар в България. Възможността за частно предлагане на облигациите е важен фактор за стимулиране развитието на общинския облигационен пазар, доколкото този начин за
първично пласиране е свързан с опростена процедура и значително по-ниски транзакционни разходи.
В процеса на изследването се констатира, че
атрактивността на общинските облигации за институционалните инвеститори е пряка последица от
подходящата нормативна рамка. Българското законодателство третира общинските облигации като нискорискова инвестиция, което е предпоставка
за интереса на банките, застрахователните дружества, пенсионните и инвестиционни фондове към

този вид ценни книжа. С цел стимулиране развитието на общинския облигационен пазар и привличане интереса на предприятията към финансиране
на местното икономическо развитие, се препоръчва регламентиране на подходящи данъчни преференции в ЗКПО, например доходите от сделки с общински облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и притежавани повече от
12 месеца да бъдат дефинирани като необлагаеми.
Същевременно наличните данни свидетелстват за липсата на достатъчен интерес от страна на
индивидуалните инвеститори. Една от основните
причини е, че емитираните до момента общински
облигации се класифицират като дългосрочни и
предвиждат определен гратисен период. В съчетание с ниската степен на ликвидност на облигационния пазар, това обстоятелство е причина за ниската активност на физическите лица при инвестиране в облигациите на общините Дупница, Сливен
и Свищов – единствените, които в момента се търгуват на БФБ. Ето защо, дори предвидените в законодателството данъчни преференции не са в състояние да привлекат интереса на индивидуалния
инвеститор. Налага се изводът, че за да бъдат атрактивни за масовия инвеститор, при настоящото
ниво на развитие на облигационния пазар, общинските ценни книжа трябва да предлагат опция за обратно изкупуване, ако на борсата няма достатъчно
активна вторична търговия.
На четвърто място, критичният анализ показва,
че независимо от факта, че в основни линии са създадени както необходимата законодателна рамка,
така и институционалната среда – фондова борса,
централен депозитар, лицензирани инвестиционни
посредници и държавен регулатор, и най-беглият
поглед върху статистическите данни относно броя,
обема и вида на общинските облигационни емисии
е достатъчен, за да се направи извода, че в България
реално не съществува общински облигационен
пазар. Въпреки постигнатата макроикономическа
стабилизация, усъвършенстваната нормативна рамка и очевидните възможности на облигационното
финансиране да подпомогне разрешаването на някои бюджетни проблеми, българските общини все
още подхождат твърде предпазливо при използването на този финансов инструмент. Едва 8 от общо 264 общини в България са реализирали облигационна емисия, т.е. по-малко от 3%. Част от причините се коренят в непознаване на специфичните
процедури, свързани с оперирането на капиталовите пазари и дългогодишната липса на благоприятна законодателна рамка.
В тази връзка, новият Закон за общинския
дълг, в сила от 01 юни 2005г., следва да бъде оценен като важна предпоставка за подпомагане раз-
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витието на общинския облигационен пазар, доколкото регламентира начина за поемане на общински дълг, ограниченията на размера на дълга, процедурата за избор на финансов посредник, начините за първоначално пласиране на ценните книжа,
както и създаването на централен публичен регистър на общинския дълг в МФ. Нормативното регулиране и правителствения мониторинг на местния
дълг играят изключително позитивна роля в подкрепа на развитието на общински облигационен
пазар, защото се възприемат като фактор за висока степен на кредитоспособност на местните власти в страната.
В процеса на анализ се констатира, че поради силно ограничените данъчни правомощия на българските общини, всички емисии на общи облигации до момента са обезпечени с общинско
имущество, посредством учредяване на залог на
движимо имущество или ипотека на недвижим
имот. Единственото законово ограничение в тази
връзка е абсолютната забрана да се залага или ипотекира имущество – публична общинска собственост.8 С цел стимулиране участието на общините
на облигационния пазар и създаване на предпоставки за по-пълноценно използване предимствата
на облигационното финансиране, препоръчваме да
се предприемат мерки за създаване на:
• Механизъм за отделяне на капиталовите приходи и разходи на общината и формиране на отделен капиталов бюджет;
• Нормативно регламентирана възможност за
формиране на специален фонд за обслужване на
дълга. В момента общините не могат да прехвърлят средства от една бюджетна година в друга, а
създаването на извънбюджетни сметки и фондове
е предмет на изрична законова разпоредба или на
определено волеизявление – дарение, завещание
и други средства, предоставени от физически и юридически лица и организации.9 Необходима е промяна във взаимоотношенията на общините и държавния бюджет, позволяваща целево акумулиране
на средства за изплащане на дългове с матуритет
над една година;
• Нормативно регламентирана възможност за
обезпечаване на облигациите с приходен поток от
конкретен данък, общинска такса или друг подходящ приходоизточник - например приходите от конкретен инвестиционен проект. В момента българските общини емитират общи облигации и са лишени от възможността да ползват предимствата на
приходните облигации, които, понеже са предимно
проектно ориентирани, се оценяват като по-достъпни
8 Закон за общинския дълг, чл.8, ал.3
9 Закон за общинските бюджети, чл.42, ал.1
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за малките общини, доколкото големите общини
винаги са в по-добра позиция, когато набират инвестиционни ресурси;
• Законови предпоставки за развитие на т.нар.
облигационна застраховка, което ще доведе до редуциране на кредитния риск, посредством застраховането му и избягване на практиката на ипотекиране и залагане на общински активи като обезпечение по облигационния заем;
• Предоставяне на реална данъчна автономност на местната власт с цел повишаване на стойността и силата на общооблигационното обезпечение, както и доверието на пазара по отношение на
облигационната емисия.
Не на последно място, като съществена пречка за развитието на общинското облигационно финансиране в нашата страна се посочва липсата на
методика за анализ и оценка на кредитоспособността в местния публичен сектор. Поради невъзможността за подробна проверка на финансовото състояние и платежоспособността на общинатаемитент, инвеститорите в икономиките с развит капиталов пазар разчитат на мнението на независима институция, която оценява и степенува риска от
неплатежоспособност, като изготвя т.нар. кредитен
рейтинг на емитента и емисията. След експертната оценка на множество фактори, всяка общинаемитент, както и конкретната емисия се поставят в
съответен рисков клас, който влияе съществено върху премията за риск, а оттам - върху цената и доходността на облигациите. Ето защо, системата за
кредитен рейтинг е съвременен метод за изследване на кредитоспособността, който позволява лесна и бърза преценка на конкретните показатели,
характеризиращи социално-икономическото и финансовото състояние на общината, като очертава
и тенденциите за бъдещото й развитие. В ролята
си на експертно мнение, представено от независима агенция-оценител, рейтингът отразява кредитния риск, като оценява вероятността общината да
изпадне в неплатежоспособност, т.е. невъзможност
да изпълни задълженията си по обслужване на емитирания дълг преди матуритета. Налага се изводът,
че националната система за присъждане кредитен
рейтинг на общините, е важен стимул за развитието на общинския облигационен пазар в страната.
Резултатите от изследването аргументират
заклю чението, че превръщането на общините в
структурни единици, носители на устойчив стопански растеж и развитие в национален мащаб, е едно от условията за приобщаване на българската
икономика към Европейския съюз. В реалните ико-
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номически условия обаче, съществуват малко алтернативи за общинско финансиране, които могат
да доведат до привличане на средства за инвестиционни проекти, осигуряване на дългосрочен устойчив растеж на местната икономика и формиране на благоприятен инвестиционен климат. Безспорно една от тези алтернативи е общинската облигационна емисия.
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PROBLEMS OF MUNICIPAL BONDS FINANCING IN BULGARIA
Desislava Stoilova
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
The paper is intended to study the current framework for development of municipal bond market in Bulgaria and
to suggest solutions for some of the impediments, constraints or lack of regulations that presently exist. Introducing
municipal bonds as attractive and flexible tool for financing municipal budgets and supporting municipal investment
programs implies setting up a new institution in Bulgaria, namely the municipal bond market. Local governments’
access to the capital market is presented as a fundamental precondition for increasing municipal financial autonomy and
fostering local economic development. Municipalities could use a developed bond market in order to realize significant
projects for improving public services quality, create favorable business climate, and attract private resources at the
local economy. Despite all challenges and concerns, issuers and investors are preparing to meet at the market. Solving
the problems that they face in their entirety and interaction, and facing the challenges would foster the successful
development of the municipal bonds market in Bulgaria.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ
КЛИМАТ И УСТОЙЧИВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМЕНО РАВНИЩЕ
Алекси Данчев - Университет Фатих, Истанбул, Турция
Георги Пухалев, Kатинка Михова - Лесотехнически университет – София
Важен фактор за оцеляването на фирмата в условията на нестабилен преход е социалния климат.
Проучванията по този въпрос показват, че този фактор играе съществена роля и за просперитета на фирмата в
дългосрочен план. Докладът представа резултатите от емпирично проучване на социалния климат в българския
бизнес чрез проучване на разработена от авторите система от основни показатели на социалния климат: взаимоотношенията в колектива, степента на доверие в йeрархичната структура на фирмата, както и позициите на
анкетираните по основни социални въпроси. Показано е, че социалният климат във фирмата е функция от
взаимоотношенията в колектива както и от икономическите условия, в които бизнесът функционира. Специална
част е отделена за проучване на устойчивото поведение на фирмата и условията за неговото поддържане. От
представения от авторите модел се вижда, че човешкият капитал играе основна роля във вероятността фирмата
да има устойчиво поведение. Социално-икономическия профил, очертан от събранните данни дава богат материал за иконометрични изследвания, при което могат да се тестват взаимозависимости, определящи различни
аспекти на социалния климат във фирмата.
Ключови думи: социален климат, устойчивото поведение
Key words: social climate, sustainable behavoir

През последните години значително нараства
интересът към изследване на социалния климат във
фирмата като важен фактор за оцеляването и в условията на новосъздаващите се пазарни условия.
Това до голяма степен се дължи на натрупания опит
в изследавателската практика по ролята на социалните фактори, както и очевидността да се използва ролята на така наречената „мека инфраструктура” за по-ефективно реализиране целите на развитие на фирмата в условията на несигурност и
съществени ресурсни ограничения.
Настоящият доклад е опит да се предложи методология за проучване на социалния климат в условията на сегашния български бизнес, която да
може да се ползва като основа за по-нататъшен
анализ. Изследването няма статистически представителен характер, но е показателно в много отношения и позволява да бъдат решавани редица
по-нататашни аналитични задачи. Както ще бъде
показано то дава интересна информация за състоянието на бизнеса у нас и условията за неговото
развитие.
Структура на проучването.
Под социален климат на фирмата се разбира
съвкупността от условия, които определят взаимоотношенията между членовете на фирмата. Тези
взаимоотношения се разглеждат в хоризонтално
направление – на едно и също равнище в йерархията на фирмата и във вертикално – взаимоотношения началници – подчинени. Такова разделение е
полезен начален аналитичен подход, защото дава
възможност взаимоотношенията да се разглеждат
в матрична форма, а това отваря вратата за прило-

жение на множество традиционни и съвременни изследователски методи.
Работата по настоящия материал се базира
на анкетно проучване на български граждани заети в различни сектори на стопанството и изпълняващи различни функции в йерархията на фирмите.
Данните бяха събирани с помощта на въпросник,
който бе констуриран по начин, които позволи обобщаването на информация по такива основни показатели на социалния климат като взаимоотношенията в колектива, степента на доверие в йeрархичната структура на фирмата, както и позициите
на анкетираните по основни социални въпроси.
Структурата на въпросника бе определена в съответствие с вижданията ни за факторите, които определят социалния климат на фирмата.
Анкетирани бяха досега общо 87 български граждани като събирането на данни продължава съобразно определената контролна квота като към сегашната квота включваща оразование, трудов стаж
и възраст се добавя положение в йерархията на
фирмата и сектор на стопанската дейност (въпроси досега включени във въпросника).
Основни методологични предпоставки за поручване на социалния климат в българската фирма.
Като се има предвид колко богата е съвременната методология на икономическия анализ става ясно, че е трудно да се даде пълна характеристика на социалния климат на българската фирма и
да се обхванат пълноценно всички тънкости на този климат. Затова при подготовката на въпросника
за събиране на информацията сме се стремили
да обхванем колкото се може повече особености в
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широчина като оставяме дълбочината за по-подробни евентуални нататъшни проучвания.
Поради сложността на социалните взаимоотношения на настоящия етап сме се концентрирали
на няколко основни компоненти на социалния
климат, докато на другите компоненти по технически причини е отделено значително по-малко
място, понеже смятаме това да бъде обект на понататъшни проучвания.
Очевидно е, че за да има добър социален климат в дадена общност е необходимо да бъдат налице редица фактори както от личен така и от обществен характер. Доказано е, че общност, която
се състои от егоистични натури по-трудно постига
целите си в сравнение с общности, в които преобладават натури с по-алтруистичен и общителен характер1 . От друга страна наличието на несигурност и рискови ситуцации в обществото създава
условия за по-лош социален климат противно на
очакванията за по-добър с цел взаимно оцеляване.
По тази причина е важно на първо място да се разграничат хоризонталните от вертикалните измерения на социалния климат.
В редица модели на фирмата показателите
за социалния климат в повечето случаи се използват като независими променливи, докато като зависими са различните показатели свързани с
крайния ефект от дейността на фирмата – оборот,
печалба, и др. Поради трудността от събиране на
подобна информация сме се концентрирали върху
някои основни показатели на устойчиво поведение,
защото в крайна сметка това интегрира много цялости ефекти от дейността на фирмата. Доколкото
в теорията на устойчивото развитие са възприети
няколко основни форми на капитал, по специално
човешки и технически капитали, нашите въпроси
бяха концентрирани върху оценката на равнището
на някои от тези форми. Накрая по традиция бе
снет социално-икономическия профил на анкетираните.
Хоризонтални измерения на социалния климат.
Първата част на събираните данни бе концентрирана около информацията за предпоставките за
измерване на компонентите на социалния климат.
Ще се разграничим между обществените и личностни предпоставки. Като основна обществена предпоставка за наличието на добър социален климат

смятаме отговорите на въпроса как се оценяват взаимоотношенията между хората в нашето общество (2.7.)2 , възможностите за намиране на изход
от затруднено положение, (което искренно не желаехме на анкетираните) (2.4) и наблюдаването на
случаи на измами на различни равнища, започвайки от най-близките и завършвайки с обществото като цяло (2. 8).
Личните качества на анкетираните като предпоставка за добър социален климат бяха оценявани чрез няколко въпроса като анкетираните трябваше да определят кои качества се ценят най-много
(2. 9.) и кои качества са най-неприятни (2.10).
Допълнително бяха задавани въпроси за това кои и
в каква степен според анкетираните са основни източници на ценности в обществото (2.11), степента на индивидуалната доверчивост (2.5) и възможностите за споделяне на проблем, който вълнува
анкетираните (2.6).
Вертикални измерения на социалния климат.
Вертикалните измерения на социалния климат
бяха измервани двупосочно - във възходящо и нисходящо направления на фирмената йерархия. Тази
част от проучванията бе изследвана чрез следните
въпроси: равнището на доверие в колектива (1.4),
равнището на доверие в началниците(1.6), равнището на доверие в целия управленчески апарат (1.7)
и равнището на доверие в подчинените (само за
менажери) (1.8). Проучването на този проблем изисква значително повече усилия, понеже налага обхващане на цялата управленческа структура, което
при начина по който бяха събирани данните е доста трудно. Смятаме, че е по-полезно изследването
на вертикалните измерения на социалния климат
да се извършва за определена конкретна фирма, а
не да се събират данни от различни фирми, понеже това не дава особено точна информация за агрегирани оценки.
Социален климат и устойчиво поведение.
Изследователската практика предлага множество показатели, които характеризират устойчивото развитие на макроравнище3 . По отношение
на микроикономическите единици устойчивото развитие като поведенческа постановка е сравнително нов проблем. По принцип, обаче и тук се прилагат същите подходи – непрекъснато подобряване

1 Като пример може да посочим проучването на Flora.C., (1995). Social capital and sustainability: Agriculture
and Communities in the Great Plains and Corn Belt, Research in Rural Sociology and Development, volume 6, pp. 227
-246. ag.iastate.edu/.../articles/social capital and sustainability.pdf
2 Цифрите в скоби показват номера на въпроса във въпросника.
3 Подобно виж: А. Ковачев – Устойчиво развитие: същност, насоки и политика, сп. “Управление и устойчиво развитие”, бр. 1-2, 1999,стр. 6-13, С.
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или поне запазване на същото равнище на основните форми на капитал: технически, човешки и природен 4 . Вижданията по този въпрос обхващат множество фактори. Така например в документите на
Българската Стопанска Камара сред условията за
устойчиво развитие на предприятията се посочва
„утвърдена вътрешна система за управление, която да интегрира целите и задачите на приетата
фирмена политика за превантивност, цялостната
организация на работа, прилаганите технологии, работното оборудване, работните места и управлението като цяло на човешките ресурси” (БСК, 2006).
Следвайки класическите виждания за устойчивост ще формулираме функция на устойчивото
поведение, която има следния вид:
SDF = f (Kt, Kh, Kn)
При която SDF означава показател за устойчиво поведение (състояние на фирмата),
Kt – технически капитал,
Kh – човешки капитал и
Kn – природен капитал.
Тази формула е доста обща и за фирмено
равнище е необходимо да бъде конкретизирана, отчитайки особеностите на бизнеса и възможностите му за устойчиво поведение. Поради информационни затруднения се ограничиваме с анализа на
техническия и човешки капитал като формулираме следните условия за устойчивост от първи
порядък:

∂SDF/∂Ki > 0
което означава, че под устойчиво поведение
ще разбираме такива поведение при което няма
влошаване на характеристиките за устойчиво развитие на фирмата.
Предлагаме този проблем да се проучва на
няколко равнища:
- оценка на общото състояние на фирмата,
което да дава отговор дали сред заетите в нея съществува впечатлението, че тя се развива устойчиво.
- проучване на условията и показателите, които характеризират възходящото развитие на фирмата, както и причините за нисходящи движения.
- проучване на състоянието на основните форми на капитал: технически, човешки и природен.
- социално-икономически профил на
анкетираните.
Аналитичните възможности в тази насока са
много. Традиционният метод е събирането на данни на фирмено равнище въз основа на предварително обособени показатели за измерване устойчи-
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востта на фирмата като цяло и на основните и форми на капитал, характеризиращи устойчивостта.
Това е най-добрият подход по принцип, но събирането на данни за неговото реализиране на практика е невъзможно поради нежеланието на фирмите
да предоставят нужната информация. Това налага
да търсим други подходи.
При положение, че точни показатели не могат
да бъдат събирани, се налага да прибегнем до вероятностни оценки, базиращи се на метода на максималното правдоподобие. За неговото прилагане
е достатъчно да се интервюират заетите във
фирмата, които да изкажат впечатлението си за
състоянието на една или друга форма от капитала
на фирмата, релевантен по отношение характеризирането на устойчивото развитие.
Следните групи въпроси бяха формулирани и
задавани на анкетираните: впечатление за общото
състояние на фирмата като една обобщена представа за устойчиво поведение, определяне на кои
показатели характеризират успеха или неудачите
на фирмата, какво да се разбира под просперитет
на фирмата и други. За да характеризираме състоянието на човешкия капитал проучихме впечатлението за повишаване квалификацията за последните 5 години и усещането за внедряване на нови
технологии във фирмата. Това позволява да се направи опит за очертаване на динамика в устойчивостта на основните форми на капитал на устойчивото развитие. С оглед на по-нататашния анализ
бе събирана информация и за размера на фирмите, в които работят анкетираните, както и за
отрасъла, към който те принадлежат.
Както се вижда от предлаганата структура за
събирането на информацията при наличието на достатъчен брой наблюдения, това би позволило прилагането на различни аналитични методи. На практика бяха извършвани различни опити за използване на подходящ аналитичен мотед.
Това, което първоначално изглежда интересно за по-цялостно обобщение на събраните данни
е прилагането на мултивариационни методи като
например факторен анализ на извадката. За нас
бе важно как цялостната информация оформена в
матричен вид се взаимосвързва от позициите на
факторния анализ. На този етап прилагането на
мултивариационен подход е затруднено поради недостатъчния брой наблюдения. Известно е, че при
анкетирането определена част от анкетите не може да бъде използвана поради неточности, изкривявания и непълноти5 . При наличието на сегашни-

4 Уитерел и Махер посочват, че в условията на глобализиращата се икономика, се налага въвеждането на
система от правила, които осигуряват устойчиво поведение за всички участници в бизнеса. Виж: Bill Witherell,
Maria Maher, (2001)
5 Този проблем се дискутира доста подробно в серия от статии обобщени от Фабригар (1999)
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те набюдения не е възможно да се определи матрицата на принципиалния компонент (Principal component matrix) по редица причини, поради което използването на този метод изисква допълнителни
проучвания.
На сегашния етап се ограничиваме с коментар на някои основни показатели, характеризиращи социалния климат в българската фирма, както
и резултатите от прилагането на Лоджит модел за
изследване на връзката между устойчивото поведение на фирмата и някои показатели на социалния климат.

обективни реалности, налагащи устойчиво поведение, в една или друга степен елементи на такова
поведение се наблюдават. Това поведение не може да се характеризира само с един показател,
доколкото то обхваща комплекс от характеристики.
Поради ограниченията, с които трябваше да се съобразяваме сме събирали информация за най-обобщената характеристика на устойчиво поведение, давайки си сметка, че това е стартова позиции към
по-нататъшни подробни изследвания.
Приемаме, че може да определим дадено поведение като устойчиво, ако е налице положителна
тенденция в развитието на следните фактори: общо състояние на фирмата, подобряване на квалификацията на заетите в нея и внедряването на нови
технологии. По отношение на общото състояние
на фирмата 13% от анкетираните (общо 87
отговора) са го определили като много добро, 53%
като нормално, 27% като средно, лошо (7%) и много лошо (0%) както това е показано на фигура 1.

Характеристика на основните показатели за устойчиво поведение и социалния климат в българската фирма.
Устойчивото поведение е категория, почти непозната за българския бизнес поради приоритетността на други задачи за оцеляването му. Независимо от това доколкото той функционира в някакви

5
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Фигура 1. Оценка на общото състояние на фирмите.
(1- много лошо; 2- лошо; 3- средно; 4- нормално; 5- много добро)
За определяне на връзката между така оцененото състояние на фирмата и основните форми
на капитал – човешки и технически бе съставен
Лоджит модел от типа:

Променливите са съответно:
FIRMSTATE = 1 ако анкетираният намира състоянието на фирмата на и над нормалното, и 0 в
противен случай.

HUMAN - равнище на човешкия капитал като
оценка за повишаване на квалификацията през последните 5 години (5-степенна скала)
TECHNICAL – равнище на техническия капитал като оценка, че фирмата внедрява нови технологии (5-степенна скала)
Вероятно това не е най-добрият подбор на
променливи, но при тестването на модела тази комбинация даде най-логични резултати, които позволяват да се направи анализ на някои съществени
закономерности. При положение, че
z = -0,224 + 0.561 HUMAN + 0.270TECHNICAL
(1,229) (0.338) (0.363)
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McFadden R2 = 0.127
най-съществено влияние на вероятността фирмата да бъде в нормално и над нормалното състояние (odds-ratio) оказва равнището на човешкия капитал (0,753), следвана от равнището на техническия капитал (0,310). Аналогични са и резултатите
по отношение на пределния ефект (вероятност за
подобряване състоянието на фирмата отнесено към
единица нарастване на вероятността за подобряване на съответната форма на капитал), който за равнището на човешкия капитал е около 4.46%, а за
равнището на техническия капитал 2,146%
Въпреки скромните резултати налице е връзка между вероятността за устойчивото състояние
на фирмата и основните форми на капитал, които
го определят: човешки и технически. Човешкият капитал има определено по-голямо влияние върху устойчивото поведение на фирмата, отколкото
техническия, ако приемем, че измерените показатели действително отразяват състоянието на тези
форми на капитал. Необходими са обаче още много
проучвания, за да се стигне до по-пълно обясняване на устойчивото поведение на фирмата и
факторите, които го определят.
Заключение
Стартът на създаване на методика за проучване устойчивото поведение на фирмата в условията на съвременния преход и факторите, които го
определят е даден. Събраната първоначална информация показа е, че социалният климат във фирмата зависи от взаимоотношенията в колектива както
и от икономическите условия, в които бизнесът
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функционира. По технически причини не може да
бъдат отразени и други много интересни аспекти
на проблема. Специална част бе отделена за проучване на устойчивото поведение на фирмата и условията за неговото създаване. Социално-икономическия профил, очертан в изследването дава богат
материал за иконометрични проучвания, при което
могат да се тестват взаимозависимости, определящи различни аспекти на социалния климат във
фирмата.
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EMPIRICAL STUDY OF THE STATE OF SOCIAL CLIMATE AND
SUSTAINABLE BEHAVOIR ON FIRM LEVEL
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ABSTRACT
Social climate is important factor for the survival for firms in the conditions of unstable transition. The studies in
this issue indicate that this factor plays substantial role for the prosperity of the firm in long run. The paper presents the
results of empirical study of the social climate in Bulgarian business by prepared from the authors system of basic
indicators of social climate: interrelations within the member of the firms, the level of confidence in the hierarchy, the
economic conditions in which business operates. Special part is devoted on studying sustainable behavior of the firm
and the conditions for its generating. The presented model shows that human capital plays basic role in the probability
the firm may behave sustainable. Socio-economic profile outlined by the collected data gives rich material for econometric studies and allows testing interrelations defining various aspects of social climate of the firm.
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КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ – ПРАВО ИЛИ ПРИВИЛЕГИЯ. (ИЛИ)
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Даниела Попова
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – Варна
Устойчивото развитие по своята същност е в тясна връзка с глобализацията. Както твърди Анна Недялкова,
“в определен смисъл те са страни на един и същ процес”. В този контекст би следвало, според нас, да се
разглежда и устойчивото развитие на човешките ресурси в организацията. Доколко културните различия намират място в рамките на една организация и дали те са право или привилегия на последната, ще направим опит да
изясним (в известна степен) с настоящия доклад.
Ключови думи: културни различия, устойчиво развитие, човешки ресурси (ЧР)
Key words: cultural differences, sustainable development, HRs.

Някои характеристики на новите процеси в световен мащаб
Глобализацията е обективно продължение на
конкретна историческа реалност и е повлияна от
редица фактори – цивилизационни, формационни,
научно-технологически, икономически и др. Както
отбелязва Анна Недялкова [8], “тя е съпътствана
от много противоречия, деформации и асиметрии.
И това е напълно естествено, тъй като се осъществява при изключително противоречиви обстоятелства”. Някои от характеристиките на новите процеси и тенденции в световен мащаб са:
• ускоряване темпа на протичащите глобализационни процеси на икономиката и развитието;
• интензивно развитие на научно-техническия
прогрес;
• поява на научен и технологичен авангардизъм на отделни страни;
• наличие на “технологична ножица” като ново териториално преразпределение на силите на
развитие и на конкуренция от нов тип;
• медийна и комуникационна революция, придружена с нов световен информационен ред;
• разширяване ролята на културата, чиито продукти се възприемат като новите стратегически ресурси на обществото [8];
• постигната гъвкавост в процеса на сближаване на различни гледни точки, в това число и на
идеологически такива.
Оказва се, че в новата реалност идеологията
е също толкова важна както по време на Студената
война между Изтока и Запада. Различното в тази
ситуация е осъзнатата необходимост от интегриране на усилията за търсене на допирни точки в
приемствеността на позитивния опит – следствие
от противоположни (в известен смисъл) по своята
същност съображения, намерили израз в идеите
на световния социализъм и съответно – световния
капитализъм. Това, според нас, ще рефлектира върху международните отношения в социално-иконо-

мически аспект, тъй като акцентите сега ще се изместят от тясното разбиране на различията (като
идеология и политика) към широкото такова (като
икономическа реалност и адаптивност на отделните общества). В резултат на тези закономерни процеси ще се създаде ситуация, при която социалноикономически обусловеното поведение на отделните държави ще предизвика поява на нова идеология и политика за постигане на приоритетите на
различните нации. В този двупосочен процес едва
ли асимилирането на културни символи ще бъде
водещият генератор на идеи за нови перспективи.
Според нас, по-скоро глобализацията способства
за обогатяване на отделните национални идентичности чрез запознаване с чуждото (другото). Нима
Димитър Димов със своите проникновени творби
“Поручик Бенц” и “Осъдени души” не е български
литературен класик, при все че засяга в по-голяма
част от творчеството си именно “чуждата” реалност, която оформя специфичната душевност на
епохата?! В исторически аспект може да се говори,
според нас, за разбирането на другостта като източник за рационално, социално-икономически обусловено поведение.
Преди повече от век Ренан предсказва, че:
“Нациите не са нещо вечно. Те имат начало и край.
Европейската конфедерация вероятно ще ги
замени” [1]. Но дали наистина е точно така?
Негативното послание, заложено в подобни изказвания не променя в крайна сметка идентичността,
защото, според нас, тя се отстоява, а не се пропагандира. Антоанета Алипиева счита, че т.нар. травмирана култура каквато е българската (по
Александър Кьосев) няма, а и не би могла да има
чувството за самодостатъчност, характерно за силните и доминиращи култури [1]. По наше мнение
това е малко преувеличено, защото културата едва ли би могла да се налага. Като всяко наследство,
тя би следвало да е осмислена и обогатена рационално с това, което е ценно в другостта, т.е. не
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бихме използвали думата “самодостатъчност” по
отношение на която и да е култура. Културните процеси са силно детерминирани от националните и
държавните различия и са силно повлияни освен от
своите, и от общите закони на развитие [7,8].
Културата не може да бъде ограничавана само до локални нрави и обичаи. Те открояват културни различия разбира се, но представляват само
“стандартизирани останки на културно своеобразие, принадлежащо на миналото и съхранено
във формата на живописен фолклор” [12]. Напълно
споделяме мнението на Христос Янарас, че е възможно някога местните носии, танци, специфична
народна музика, архитектура и живопис, както и
присъщите на ежедневието навици, да са въплъщавали и изразявали действителни културни различия, но на този етап, при коренна промяна на
културната “парадигма”, те по-скоро съхраняват
идентичност, намерила отражение в историческата памет на всеки народ.
Културата със сигурност предхожда етнографските си паметници и паметниците на изкуството.
Тя може да се дефинира реално като начин на
живот, такъв какъвто е към даден момент, според
потребностите на хората. Това, което създава различията в начина на живот, а оттам и в културата, в
контекста на исторически очертаните място и
епоха, “произвеждайки” и “възпроизвеждайки” разнообразието от културни формации, е общо установената в конкретно социално тяло специфика на
йерархизация на потребностите. Разбира се, йерархизацията се обуславя от повече или по-малко изразени критерии, но те са винаги всеобщо асимилирани в ежедневната практика и произтичат от всеобщо възприето осмисляне на действителността [по
12]. В този смисъл културните различия са опознаваеми и подлежат на управление от страна на
ръководството на организациите, тъй като са обективно обусловени като част от определен начин на
живот.
Приложение на теорията за устойчивостта на ниво организация
Устойчивото развитие неизменно се застъпва
в контекста на глобализма и през неговата призма
се разглежда самата глобализация [7]. Доколкото
теорията за устойчивостта разкрива съществени
страни на глобализацията, отнасящи се до потребности и начин на функциониране, тя може да бъде
проектирана и на ниво организация. Устойчивото
развитие като теоретичен модел на 90-те години
на XX век се налага с цел преодоляването на щетите и пораженията върху природната среда, нанесени от човешката дейност, и постепенно се разширява концептуално, като според нас е възможно да намери приложение и при управлението на
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човешките ресурси (УЧР) в няколко направления:
2.1. Първо, разглежданите в теорията за устойчивостта взаимоотношения между човека и обществото могат да се проектират в организацията
като релация “отделен служител (личност,
индивидуалност) – групи (екипи)”. В тази взаимовръзка се очертават конкретни контури на определено разбиране за човека, в което индивидуалната
и колективната идентичност се преплитат.
2.2. Второ, разбирането за стабилизиране на
икономическия растеж, съчетан с модели за социална справедливост може директно да се преформулира относно стратегическото управление на човешките ресурси като цел за постигане на баланс
между индивидуалните и колективистичните проекции в процеса на изява на културните различия
на отделните членове на организацията, в това число и на ръководителите й. Според нас е уместно
да говорим за стабилизиране на икономическия растеж на организацията при наличието на следните
предпоставки:
2.2.1. създаване на условия за изява на културните различия в “очертанията” на наложената
организационна култура.
Културата би могла да се разглежда като източник на консенсус [по 9]. Съществуването на всяка една организация предполага наличието на хора,
които са встъпили в обективно структурирани взаимодействия помежду си. Би следвало да подчертаем, че зададените социални връзки не са достатъчно условие за създаване възможност за различни и адекватни на външните обстоятелства и ситуации изяви на хората. Необходими са също така
действия и поведения, които се структурират вътрешносубективно и отразяват съгласувани желания и/или намерения. Съгласуването всъщност
предпоставя възникването и поддържането на едни или други нови форми на “съжителство” в рамките на организацията.
Следователно, самото съществуване на всяка една общност поражда възможности за разгръщане на разнообразни човешки изяви, като в рамките на тези нови и разнообразни дейности се съгласуват желания и се уточняват формите на “съжителство” между хората, които ще реализират съответни поведения в стремежа си да удовлетворят
своите нужди в процеса на работа. По този начин
социалната реалност постоянно се възпроизвежда
и “отново се досъздава и обогатява” [9] чрез различията на отделните индивиди в нея.
Разногласията или конфликтите, които възникват между общността (групите, екипите) и нейните
членове могат да бъдат овладени по пътя на свободните съзнателни действия и прояви на хората.
Обективните структурирани взаимодействия по
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необходимост, в определен момент, се договарят
субективно като лично или групово структурирани
обединения между отделните индивиди, “осъществявани на основата на морални образци, религиозни вярвания, всеобщи истини, на основата на широко привлекателни художествени образци и т.н.”
[пак там]. В рамките на общността всеки човек има
право и възможност да избере една начална точка,
която му позволява да изгради повече или по – малко
затворено в себе си ценностно пространство. Това
пространство е йерархизирано и ценностите на различните хора са подредени според придаваното им
конкретно значение, но са ситуирани като едно цяло по силата на съотношението между център и
периферия. Под равнището на това пространство
остава една обширна неценностна сфера, която е
извън очертанията на организационната култура и
може непрекъснато да се асимилира по един или
друг начин, без фактически да е възможно да бъде
премахната като действително присъствие. В този
смисъл, културните различия не са привилегия, а
право на всеки служител в дадена организация да
потвърждава всекидневно организационната култура като “актуално или потенциално присъствие на
ценности – под една или друга систематична форма – в живота на дадена общност” [9].;
2.2.2. непрестанни опити от страна на ръководството да се управляват културните различия по
изгоден за организацията начин, като не се засягат
личните интереси на отделните й членове.
Културата като актуален, динамичен начин на
живот, се формира в процеса на общуване, при
който отделните индивиди си поставят повече или
по-малко съгласувани вътрешносубективни цели.
Макс Вебер дава обяснение на този процес на взаимното ограничаване и взаимното зачитане на субективните цели. Според него свободната изява на
индивида не може да бъде отъждествявана с ирационалността и с пълната стихийност (импулсивност) на поведението, тъй като специфичните, неподдаващи се на контрол действия, тъждествени
на “слепите природни сили, са привилегия само на
лудия човек” [9]. Обратно, според Макс Вебер, найвисшата степен на емпирична свобода се свързва
с осъзнатите действия, които хората приемат за
рационални, т.е. “като извършени без физическа и
психическа принуда, извършени не под влияние на
диви страсти, афекти или в състояние на помрачаване на съжденията; рационалните действия са
именно тези, посредством които ние, хората, преследваме ясно осъзнатите от нас цели като при това прилагаме и най-адекватните, побиращи се в мярата на нашето знание и опит, т.е. съответстващи
на емпиричните правила средства” [2].
Свободата на човешкото поведение се огра-

ничава не само от принудата на природните закони,
а и от ирационални предразсъдъци, грешки,
заблуждения, субективен произвол, афекти и др.
По-горе изброените фактори не са целенасочени
усилия, т.е. те са неизбежни в една или друга степен и са причина да се търси осмисленото въздействие като се акцентира върху воденето от страна на ръководството на консенсусна политика по
отношение изграждането, поддържането и съобразяването с всеобщо валидна норма, която да приема културните различия в рамките на предварително очертани взаимни ограничения и зачитания
на ценностните приоритети на отделните членове
на организацията. При търсенето на консенсуса и
от двете страни, процесът значително се улеснява,
но в повечето случаи, според субективното ни
мнение, ръководителите са тези, които трябва да
организират и практикуват дейности, например като играта, при които да се ограничи до минимум
обективната принуда и да се “изтласка” настрани
субективният произвол, така че да се задейства регулативната функция на свободно (консенсусно) изработената норма. Както отбелязва Маркузе играчът се отдава на себе си и на собствените си приоритети като пренебрегва въздействието на външни фактори в определена степен. По този начин
хората могат да открият общовалидната норма, която е установена свободно въпреки културните им
различия. Разбира се това търсене на самия себе
си и на другите в “играта” е възможно да се приложи при определени ограничения, тъй като
ресурсите, с които разполага всяка една организация не позволяват изцяло разчупване на “абсолютния” детерминизъм, намерил отражение в организационната култура като принципна конструкция.;
2.2.3. непрекъснато обучение и предоставяне на възможности за самообучение в рамките на
работното време и др.
Според Маргарита Харизанова обучението е
“системен процес на придобиване на знания, умения и нагласи на работещите в организацията с цел
подобряване на работата и мотивацията”[10].
Необходимостта от непрекъснато обучение в съвременната организация е следствие от сложната
среда, която въздейства комплексно върху дейностите по управление на човешките ресурси. От една страна обучението “трябва да подпомогне балансирането на различните интереси и тяхната реализация” [пак там], а от друга – да ангажира, да
създава съпричастност у хората, без за това да се
налагат допълнителни разходи. Така ползите от
непрекъснатото обучение имат явен и неявен
характер, тъй като засягат няколко пласта на психологическата реалност в дадена организация. От
особено значение, според нас, е да се стимулира
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отстояването на публично изразена позиция от страна на обучаваните относно представена теоретична постановка или казус от практиката, а не да се
предлагат готови формулировки за конкретни проблемни ситуации.
Обучението и възможностите за самообучение подпомагат дейността на мениджъра, тъй като чрез тях се осигурява своевременно и качествено изпълнение на поставените за изпълнение
задачи; обогатяват се знания, умения и нагласи за
реализацията на по-сложни, по-отговорни и нестандартни задачи; разкриват се възможности за кариера; повишава се мотивацията и намалява текучеството на висококвалифицирани кадри [10].
Когато говорим за устойчиво развитие при УЧР
от особено значение е да отчетем положителните
резултати от обучението [пак там], а те са:
• усъвършенстване на трудовото представяне (като резултати и поведение) на членовете на
организацията;
• подобряване системата на организиране и
контрол (в това число – и на самоконтрол) чрез
обучение;
• съкращаване на времето за обучение на нови методи, техники или операции (в резултат на
непрекъснатото обучение);
• разширяване на квалификационно-образователната област;
• улесняване на приемствеността в организациите и стимулиране на “вътрешната промоция”
при отстояване на идентичност, доказани професионални качества, отговорност и лоялност;
• подобряване на организационния климат чрез
усъвършенстване на комуникациите между ръководители и подчинени, които в процеса на обучение преплитат в сложна мозайка индивидуалистични и колективистични нагласи с цел разширяване на своите контакти;
• увеличаване на удовлетвореността от труда;
• повишаване на ангажираността към организационните цели и на мотивираността за по-високи
трудови резултати;
• налагане на имиджа на организацията сред
клиентите й;
• осъществяване на квалификационна интеграция в екипите на организацията [5];
• реализиране на организационна социализация [5];
• създаване на усет към конкретната ситуация и осмислено действие при смяна на ценностни приоритети за адекватното отреагиране на възникнал проблем (при необходимост) и др.
2.3. Трето, застъпената идея в теорията за
устойчивостта относно създаване на максимална
заетост за трудоспособното население, както и за
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приобщаването на развиващите се страни към един
благоденстващ, “дори в перспективите си”, свят [7]
може да бъде възприета абстрактно като възможността на всяка една организация:
• да инвестира в човешките си ресурси с цел
развитие и оползотворяване на потенциала им;
• да се стреми към привличането на нови
членове, които да благоприятстват за поддържането на субкултури;
• да увеличава производителността на труда
чрез креативност и иновации;
• да “отглежда” конкуренция, с която да съизмерва собствените си постижения;
• да изучава потребителските предпочитания
и да отговаря максимално точно на очакванията на
своите клиенти и др.
В съвременните интерпретации устойчивото
развитие (УР) на практика обхваща различни аспекти от живота. Според Кофи Анан то (УР) представлява “координиране на ресурси и усилия за едновременно атакуване на всички проблеми, по цялото земно кълбо” [7]. В тази връзка можем да
обобщим, че устойчивото развитие изисква интеграция на човешките ресурси в променената ситуация, за да се реализират целите по съхраняване на
отличителната идентичност на организацията и се
постигне синергиен ефект.
Културата като механизъм за интеграция на човешките ресурси и като фактор за устойчиво развитие на организацията
Последователността при интегрирането и въвличането на човешките ресурси в дейностите по
установяване на устойчиво развитие в организацията е сила, която може да управлява човешките
действия. Социалните психолози смятат, че ключът към тази сила е обвързването [11]. Ако организационната култура, като един от механизмите
за интеграция, обвързва отделните индивиди, но не
пасивно, а с открито заемана позиция от самите
тях по отношение на ценностите, то са налице условия за активиране на автоматична и слабо обмислена последователност по отношение на първоначалното обвързване, т.е. веднъж след като индивидите са заели определена позиция, се поражда тенденция за придържане към поведение, което
упорито я потвърждава [по 11]. Според Александър
Фол “отношението към” е белег за култура. Той
счита, че “оставащото в нея след взаимодействието субект – обект е, може би, само осведоменост” [4], което извежда на преден план отново необходимостта от активно заеманата позиция и от
двете страни (в случая, когато говорим за човешки
ресурси). Разбира се, при интеграцията на усилия
да се открие начин да се изявява неудовлетворението като най-ценното отношение, което дадена ком-
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пания може да поддържа у служителите си (по
Дракър), е напълно допустимо да се получат несъгласувани действия и шум в комуникациите, но
дори и така, тази ситуация е за предпочитане, според нас, пред пасивното наблюдение на удовлетворение като “просто апатия” [3].
Тясно свързани с организационната култура
са и други проявления, които се дискутират в немскоезичната литература под общото понятие корпоративна идентичност (“Corporate Identity”)
[13].Macharzina посочва, че те създават представа
за насочено към личността съответствие на самата организация. Елементите на корпоративната
идентичност са визуалното оформление на артефактите (corporate design), комуникациите на организацията (corporate communications), поведението на последната (corporate behavior). Тези градивни части на организационната идентичност оформят в частност имиджа (corporate image), който организацията представя на обществеността, като по
този начин всъщност се осъществява интегрирането на човешките ресурси по пътя им към устойчиво развитие на организацията.
Заключение
Както и да определяме културата, повечето
антрополози поддържат тезата, че “тя има нещо
общо с тези аспекти на човешкото познание и
дейност, които идват от наученото от нас като членове на обществото, като се има предвид, че човек
научава много нещо, на което никога не са го учили изрично” [6]. Доколкото културните различия засягат въпросите за моралната ни отговорност към
другите и нашата толерантност, те са обект на непрестанни дискусии и едва ли сме успели изцяло да
засегнем проблематиката по уточняването на това
дали са право или привилегия, но все пак сме
убедени, че те могат да бъдат управлявани в организацията, така че да създават конкурентни предимства на последната и да предпоставят устойчи-

вото й развитие.
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CULTURAL DIFFERENCES – A RIGHT OR A PRIVILEGE. (OR)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION.
Daniela Popova
Varna Free University “Chernorizec Hrabar” – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
As a matter of fact, the sustainable development is in a close relation with the globalization. As Anna Nedyalkova
maintains, they are, in a certain sense, “sides of one and the same process”. According to us, this is the context in
which the sustainable development of the human resources (HRs) in the organization should be considered. The aim of
the paper is to make an attempt in clarifying our position to what extent cultural differences are important for the
organization and if they are a right or a privilege.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ И УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Преслав Димитров, Елизабета Евтимова
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Туристическите фирми, които предлагат продуктите на екологичния туризъм по правило неизбежно влизат в досег и взаимодействие със съществуващите защитени територии. Това налага, когато се прилага на практика концепцията на устойчивото развитие по отношение на защитените територии, непременно да се отчита и
тушира влиянието, което упражняват туристическите фирми: туроператорски, турагентски, хотелиерски и
ресторантьорски. Един приложим и изключително ефективен управленски инструментариум в тази насока е
управлението на нематериалните (невидимите) активи. Последните изграждат трите основни елемента на т. нар.
“интелектуален капитал” на всяка туристическа фирма, а именно: човешкия капитал (личните знания и умения),
структурния капитал (вътрешно фирмени механизми за взаимодействие като писмени инструкции и практики,
нематериални активи под формата на софтуер и пр.) и социалния капитал (доверие, споделяне и способност за
работа в екип). Посредством прилагане в организационното обучение, разглеждано като част от управлението
на нематериалните активи, на знанията и съществуващите “най-добри” практики за прилагане на концепцията за
устойчиво развитие, може да се постигне до голяма степен синхрон в стремежите за максимизиране на печалбите на туристическите фирми и опазване на природното богатство в защитените територии.
Ключови думи: управление на нематериалните активи; туристически фирми; устойчиво развитие; защитени територии
Key words: Intangible assets management; tourism firms, sustainable development, environmentally protected
territories

Туристическите фирми, които предлагат продуктите на екологичния туризъм по правило неизбежно влизат в досег и взаимодействие със съществуващите защитени територии. Това налага, когато се прилага на практика концепцията на устойчивото развитие по отношение на защитените територии, непременно да се отчита и тушира влиянието, което упражняват туристическите фирми:
туроператорски, турагентски, хотелиерски и ресторантьорски. В тази насока, основната теза, която
ще бъде защитена в настоящата разработка, е, че
управлението на нематериалните (невидимите) активи е един приложим и изключително ефективен
управленски инструментариум както за постигането на стратегическите цели на туристическите
фирми, така и за вграждането на основните постановки за устойчивото развитие в цялостното фирмено поведение. Посредством прилагане в организационното обучение, разглеждано като част от управлението на нематериалните активи, на знанията и съществуващите “най-добри” практики за реализиране на концепцията за устойчиво развитие,
може да се постигне до голяма степен синхрон в
стремежите за максимизиране на печалбите на туристическите фирми и опазване на природното богатство в защитените територии.
Почти парализиращото объркване в концептуално отношение относно термините “интелектуален капитал”, “управление на нематериалните активи”, “управление на знанието” и “организационно обучение” поставя под въпрос много стратегически инициативи, насочени към изграждане на не-

материалните активи на туристическите организации. Една от целите на настоящия материал е да
въведе известна структура по отношение на огромното пространство, обитавано понастоящем от знанието за управлението на интелектуалния капитал.
Основавайки се на близо едно десетилетие на изследвания на американски и канадски учени [4] [5]
[7] в тази на насока, настоящият доклад ще се опита да предостави практически модел, който да определя и свързва концепциите за интелектуалния
капитал, управление на знанието и организационното обучение и концепцията за устойчивото
развитие.
Предизвикателството пред ръководния
персонал. Днес все повече се разраства мнението
сред ръководния персонал на туристическите фирми в развитите страни, че интелектуалният капитал,
тоест общата сума на фирмените умения, знание
и опит, е жизнено важен за поддържане на
конкурентноспособността, оперативната способност на фирмата и пазарната стойност на капитала й, както и не на последно място на екологичната й съвместимост. При наличието на пазарни оценки на капиталовите пазари, за много компании от
туристическата индустрия, които надвишават многократно счетоводната стойност на техните активи,
инвеститорите и анализаторите търсят все повече
доказателства, че туристическите фирми полагат
усилия, за да запазят и подобрят приложението и
функционирането на техните “нематериални активи”. Много от тези оценки на капиталовите пазари
/предоставени чрез стойността на фирмените цен-
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Туристически фирми:
- Туроператори;
- Хотели;
- Ресторанти
- Места за развлечение и др.
ОТРИЦАТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТИВЕ

Ефективно управление на
нематериалните активи
(интелектуалния капитал):
НАМАЛЕНО
ОТРИЦАТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТИВЕ

Защитени територии

Фиг. 1. Намаляване отрицателното въздействие на туристическите фирми върху защитените територии посредством ефективно управление на нематериалните активи
ни книжа/ произтичат от “нематериалните активи
на знанието” или “интелектуалния капитал”, който
предопределя поведението и функционирането на
туристическата фирма. Много ранни опити обаче
за разработване и управление на “активите на знанието” са били поставяни на заден план и дори
проваляни, поради несигурността на това, какво
представляват всъщност “интелектуалният капитал”
и “управлението на нематериалните активи”, както и това, какъв подход трябва да бъде използван
за разработване на нематериалните активи на туристическата фирма.
Например изпълнителният директор на една
немска туроператорска компания, занимаваща се
с екологичен туризъм, заяви преди три години, че
неговата фирма трябва да се превърне в “обучаваща се организация”. Но той издава съответната
директива, без да обясни, как се свързва с бизнес
стратегията на неговата компания, какви очаква да
са крайните резултати или кой ще отговаря за ръководенето на полаганите усилия. В резултат на

това, всичко много скоро се срива. В рамките на
една година, концепцията за “управление на знанието” загуби доверие сред персонала и беше подложена на нескрит присмех из цялата компания.
Това е един пример за предизвикателствата, пред
които се изправя ръководството на туристическата
фирма в днешно време. Това ръководство трябва
не просто да схване концептуалната същност на
това, което представлява интелектуалния капитал
на тяхната фирма, но и също така да приложи необходимите лидерски умения за ефективно новаторство в тази област.
Елементи на интелектуалния капитал. За да
могат да интергират концепцията на интелектуалния капитал в бизнес стратегията на туристическите организации, ръководствата им се нуждаят от
определяне /дефиниция/ на тази концепция, което
да е ясно, подплатено с извършването на конкретни действия и достатъчно по обхват. В настоящата
разработка се прилагат следните три елемента /
компоненти/ на интелектуалния капитал:
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“Човешкият капитал” представлява знанието,
уменията и опита, притежаван от отделните служители и работници във фирмата. Той се състои,
както от явно концептуално знание, като например,
как да се изгражда /формира/ бюджет, как да се
използва системата на електронната поща или как
да се води търговия на туристическите борси; така
и от по неявно знание, като например, как да се
водят преговори и как да се сключи дадена сделка,
как да се състави рекламно съобщение или как да
се интерпретират данните от проучванията на пазара.Целта на управлението на човешкия капитал
е съответният туристически бизнес да разполага с
правилния набор, с подходящия “микс” от човешки
талант в подходящото време, за да може да реализира фирмената корпоративна стратегия. Човешкият капитал поставя въпроси относно настоящото
равнище на индивидуални, личностни умения, в
сравнение с конкуренцията: Откъде ще дойде, откъде ще се появи човешкият талант, необходим за
реализацията на плана на фирмата за следващите
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пет години? Как ръководството на фирмата ще
привлече, задържи и развие индивидите, съставляващи този “човешки талант”?
“Структурен капитал” в общи линии, представлява всичко онова, което остава, след като служителите или работниците от туристическата фирма се приберат по домовете си. Той включва явно,
подчинено на правила, знание, вградено в работните процеси и системи на туристическата организация или пък е закодирано в, представени в писмен
вид, политики, документация за обучение и споделена база от данни с най-добрите практики. Той
включва също така и интелектуална /индустриална/
собственост, призната посредством патенти и авторски права.
Определенията за интелектуалния капитал обаче обикновено пропускат един жизнено важен негов източник. “Социалният капитал” се представя
посредством способността на групи от хора да си
сътрудничат и работят съвместно и представлява
функция на доверието. Ефективните мрежи от

Интелектуален капитал

Човешки
капитал

Индивидуални
способности

Структурен
капитал

Социален
капитал

Капацитет за
сътрудничество

Процесите,
процедурите
системите

и
на

организацията
Фиг. 2 Ключови компоненти на интелектуалния капитал по У. Ивс, Б. Тори, С. Гордън [6, с. 87]
взаимоотношения, характеризиращи се с високо
ниво на доверие, представляват един ценен и доста често пренебрегван ресурс при създаването и
използването на знанието.
Социалният капитал е жизнено важен поради
следните три причини:

1. Намалява разходите при осъществяване на
сделки. Доверието прави съответни човешки мрежи и работни общности ефективни, защото в обстановка на професионално доверие, се постига побързо вземане на решения и тяхното изпълнение
се извършва с много по-голяма готовност и убеде-
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ност, както вътре във фирмените екипи, така и между съответните йерархични и организационни граници /нива/ - и по този начин спомага за намаляване на разходите за сключването на дадена сделка.
Доверието е жизнено важно за улесняването на споделянето и използването на новите знания. По този
начин важността на лидерските умения е един от
факторите, които не бива да се преекспонира при
успешното управление на интелектуалния капитал,
тъй като доверието започва да се гради “отгоре”
посредством ръководни кадри /ръководители/, които служат като ролеви ключови модели. Доверието
е изключително необходимо и когато се налагат
нови и дори, според някои, “радикални идеи” за
опазване на природните и антропогенни ресурси в
и около дадена защитена територия.
2. Произвежда знание /знания/ с високо качество. Хората са по-склонни да обсъждат оживено и да подлагат на критични анализи идеите си,
когато си вярват един на друг, отколкото когато
имат съмнения помежду си. Ако например, даден
хотел, се изгражда в границите на природен парк,
в близост до резерват или подържан резерват, то
липсата на пречиствателна станция от селищен тип,
може да доведе проблем със заустването на отпадните води на хотела. Проблемът би могъл да
се разреши, ако някои от персонала на туристическата фирма дръзне да предложи закупуването
и инсталирането на модулно пречиствателно съоръжение с максимална стойност 25-30,000 Евро.
Ако обаче същият член на персонала не смее да
отправи това предложение към своите ръководители или своите колеги, то под страх да не бъде наказан или да не бъде злепоставен от заради допълнителното оскъпяване на строежа, то той едва ли
би посмял да защити своята инициатива.
В една американските туристическа компания,
които разработват “паушални туристически пакети” се отчита факта, че ниското равнище на “социалния капитал” в разработването на туристическите продукти често пречи на проявата на сблъсъци
между отделните групи, натоварени с разработването им. Вместо това, критичните дискусии се провеждат “неформално” в коридорите, кафенетата
на административните сгради и дори в размяната
на електронни съобщения между отделни служители на една и съща компания. Това означава, че
тези идеи никога не са достигали до основния поток от работа на развойната група във фирмата,
работата й е имала тенденция да се ограничава от
обмисляне на индивидуални политики за благопристойно поведение, отколкото вземането на научно
обосновани решения. Липсата на доверие, както и
неспособността, колективното знание да се подлага на дискусия и критичен анализ, в дух на сътруд-

ничество, резултира в сериозни закъснения в изпълняваните продуктови проекти, както и в поставянето на много сериозни възражения от страна на
регулаторните органи.
3. Източник на неимитируемо конкурентно
предимство. Социалният капитал представлява
начина, по който хората работят заедно, обсъждат
значението и вида на милярдите решения и сделки,
които извършват заедно всеки ден. Той е крайно
обвързван и специфичен за групите, извършващи
дадената работа. Изключително трудно е да се имитират и копират високите равнища на доверие и сътрудничество /от едва организация в друга/. Това намира отражение в нарастващата тенденция, конкурентите да се опитват да наемат и привличат не
просто отделни личности, а цели екипи в такива области каквито са капиталното строителство и инвестиционния мениджмънт в хотелиерството. Това
пък води от своя страна до спонтанно придобиване,
както на човешки, така и на социален капитал.
Какво всъщност представлява “Управлението
на нематериалните активи в туристическата фирма”? Счита се, че интелектуалният капитал и управлението на нематериалните активи не са незаменяеми концепции. “Управлението на нематериалните активи” е по-оперативно, по-функционално
по природа и следва стратегическите решения за
това, в кои елементи от интелектуалния капитал
следва да се инвестира. Гореописаните три вида
активи на знанието съставляват именно интелектуалния капитал. “Управлението на нематериалните активи” описва дефакто управленските усилия
за това, тези активи да са постоянно в движение,
постоянно да се разширяват, споделят, продават
или използват, както и да генерират върхови бизнес резултати. /Виж Фиг. 3/
Същностна характеристика на знанието, представено под формата на нематериални активи, е,
че то генерира стойност за туристическата фирма,
само когато се използва ефективно на практика.
За разлика от финансовия капитал, съхраняването
на знанието като резерв, много рядко създава някаква икономическа стойност.
Управлението на нематериалните активи може да бъде разглеждано също като конкретно проектиране на процесите, инструментите, структурите и така нататък, с намерение, да се увеличи,
обнови, сподели или подобри използването на всеки един от трите елемента на интелектуалния
капитал, както и на непосредствените резултати от
това използване. За съжаление, сред много от туристическите фирми и фирмите, които предлагат
технологии за туристическата индустрия, концепцията за управление на нематериалните активи се
разглежда или като синоним на концепцията за уп-
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равлението на знанието, или пък се основава на
едно много тясно определение, на едно много тясно разбиране като чисто и просто прилагане на информационни технологии за разработването на
“структурен капитал”.
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Един често срещан пример е погрешното
схващане, че прилагането просто на споделени база данни /като интернет системите/ или осигуряването до използването на общи масиви от документи за създаването на знание и неговото използване.
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Фиг. 3 Интелектуалният капитал нараства при неговото използване
Макар, управляването на всеки един от елементите на интелектуалния капитал, да е от първостепенна важност, то рядко е достатъчно само по себе си. Управляването на интегрираната съвкупност
от човешки, структурен и социален капитал е ключа към ефективното изграждане на интелектуални
нематериални активи.
Интегриране на трите вида знание. Един от найчесто пропусканите аспекти на изграждането на интелектуалния капитал е фактът, че различните видове знание са взаимно зависими и оказват въздействие един на друг по отношение на стойността и приложението си в туристическата организация /Виж Фиг. 3/. По същия начин, по който ръководители на туристическите фирми отделят особено
внимание на това, какви пазари и туристически продукти ще инвестират своите финансови ресурси,

те трябва да внимават и при избора, къде и как да
инвестират в различните видове интелектуален
капитал. Инвеститорският избор трябва да отчете
взаимозависимостите между различните активи на
знанието и начина, по който си взаимодействат. В
случая трябва да се вземат предвид три важни
момента:
1. Да се избягва фокусиране само върху един
елемент от интелектуалния капитал.
2. Да се очакват и предчувстват промените във
взаимоотношенията между елементите на интелектуалния капитал
3. Да се търсят непреки инвестиции
В заключение може да се каже, управлението на нематериалните активи с цел съвместяването на постигането на стратегическите цели на
туристическите фирми и прилагането на концеп-
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Фиг. 4 Елементите /компонентите/ на интелектуалния капитал са взаимно зависими
цията на устойчивото развитие по отношение на защитените територии представлява проблематика от
конкретно естество, която тепърва следва да се разработва . Ограниченият формат на настоящата разработка позволява да се дадат само някои начални
постановки в тази насока, но те биха могли да послужат не просто за по нататъшно теоретизиране,
но и за конкретни практически резултати.
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INTANGIBLE ASSETS MANAGEMENT AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTALLY PROTECTED TERRITORIES
Preslav Dimitrov, Elizabetha Evtimova
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
As a rule, tourism firms, offering the products of the ecological tourism, get inevitably in touch and interaction
with the existing environmentally protected territories. This requires counting and softening the impact imposed by the
tourism firms: tour-operators, tourism agencies and hotel and restaurant companies, whenever applying the concept of
the sustainable development. In this direction, one applicable and exclusively effective approach appears to be the
intangible (invisible) assets management. The intangible assets for the three main elements of the so-called “intellectual
capital” of every single tourism company, i.e. the human capital (seen as personal knowledge and skills), the structural
capital (inter-firm’s mechanisms for interaction, such as: written instructions and practices, software and etc.), and the
social capital (seen as trust, sharing and ability to work in team). By utilizing in the organizational learning, seen as a
part of the intangible assets management, of the knowledge and the existing best practices, one can achieve synchronization between the pursuits of the tourism firms to maximize their profits and the protection and the conservation of
the treasures found in the environmentally protected territories.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)
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ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Вяра Кюрова
Югозападен университет “Н. Рилски”- Благоевград
Спецификата на хотелиерската дейност определя като една от основните цели на управленския процес
повишаване ефективността на туристическото обслужване. Целта на разработката е да се изследват резултатите
от процеса на обслужване на туристите в хотелиерска фирма по определени показатели, за да се направи оценка
на тяхната ефективност. От направеният анализ се достига до извода, че сегашната организация на обслужване
на туристите не е достатъчно ефективна.
Ключови думи:хотелиерско обслужване, входящ поток от заявки, време на обслужване, ефективност
Key words: hospitality services, incoming flow tails, time for servicing , effectiveness

Въведение
Туризмът се нарежда сред приоритетните отрасли в българската икономика. Това е една изключително сложна и динамична дейност, в която
преобладават услугите и на първо място сред тях хотелиерските. Не напразно съвременният туризъм
се характеризира като “промишлено хотелиерство” [2]. Хотелиерството е основата за съществуването и развитието на туризма [4].
През последните години у нас настъпиха значителни промени в хотелиерството, свързани предимно с формата на собственост. Приватизацията
в българския туризъм доведе до качествени промени в структурата на предлагане в
хотелиерството. Наблюдава се драстично нарастване на висококатегорийната хотелска база.
Едновременно с това сме свидетели на надпреварата на туристическите предприятия да прилагат
най – нови идеи в управлението. Повечето от тях
се отнасят до това как да се обслужват туристите
по-добре, как да се подобри ефективността на
процесите, съставляващи това обслужване [3]. При
създалите се нови пазарни условия само хотелиерските комплекси, които предлагат качествени и
разнообразни услуги ще успеят на пазара [5].
Предизвикателството за тях се състои в управлението на времето като стратегически фактор, тъй
като в сферата на услугите времето е критичен фактор за успех. Пълно задоволяване потребностите
на клиентите може да се постигне като непрекъснато се повишава качеството на предлаганите пакетни и допълнителни услуги при най-малки разходи и време.
Целта на разработката е да се изследват резултатите от процеса на обслужване на туристите
в хотелиерска фирма по определени показатели,
за да се направи оценка на тяхната ефективност.
Материал и методи
В процеса на разработване на статията са проучени материали, свързани с хотелиерското об-

служване. Анализът на потока от заявки и времето
на обслужване на клиенти в изследваната хотелиерска фирма се основава на данни, събрани чрез
метода на наблюдение. В проучването са приложени математически и статистически методи за осредняване и обработка на информацията. За установяване ефективността на обслужване на клиенти е използвана система от показатели.
Резултати и обсъждане
Първата и основополагаща особеност на туризма е неговия обслужващ характер. Важно значение за имиджа на хотелският комплекс и неговото управление имат проблемите по обслужването
на туристите[5]. Това означава, че в основата на
всички усилия е фокусиране на вниманието върху
най-важните процеси от позицията клиента с цел
най-пълно задоволяване на потребителските
изисквания. В тази връзка следва да отбележим,
че един от най-важните сектори в технологията на
хотелиерското обслужване е Фронт офиса, тъй като той има най-пряка връзка от една страна с всички останали звена, а от друга страна с гостите на
хотела. От тази гледна точка обект на задълбочен
анализ трябва да бъдат процесите, протичащи във
Фронт офиса.
Изследването включва три етапа като през
първия са събрани фактическите (експериментални) данни за потока от заявки и времето на обслужване. Посредством статистическата им обработка
и критерий за съгласуваност се потвърждава хипотезата за съгласие на данните с избраното теоретично разпределение. Вторият етап е свързан с определянето на числовите стойности на параметрите на входящия поток и времето на обслужване и
системата от показатели, характеризиращи ефективността. През третият етап се прави оценка на
ефективността на работа на администраторите във
Фронт офиса и предложения за подобряване на
дейността им.
В резултат на изследването са получени фак-
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тически данни за реда на постъпилите заявки от
клиенти и времето между постъпване на две заявки във Фронт офиса (вж. табл.1). От тези данни

може да се направи констатация, че заявките на
клиентите се регистрират по реда на тяхното
постъпване.

Таблица 1. Разпределение на постъпилите заявки във Фронт офиса

Заявка №

Час на постъпване на
заявката

1

10,28

2

10,35

3

10,40

4

10,48

5

10,54

6

10,59

7

11,10

8

11,19

9

11,24

10

11,32

11

11,42

12

11,48

13

12,11

14

12,26

15

12,33

16

12,38

17

12,46

18

13,52

19

14,08

20

14,13

21

14,21

22

14,26

23

14,37

24

14,42

Въпреки че информацията е значителна, тя не
може да се използва директно. Именно поради това е извършена групировка на изходните данни по
отношение на реда на нарастване и на тази база е
построена хистограма на времето за постъпване
на заявките в изследваните интервали от време (вж.
фигура1).
Както е видно от фигура 1, разпределението
на интервалите от време между появата на две съседни заявки е близко до показателното.
За определяне на стойността на параметъра

Време между две
заявки
0 мин.
7 мин.
5 мин.
8 мин.
6 мин.
5 мин.
11 мин.
9 мин.
5 мин.
8 мин.
10 мин.
6 мин.
23 мин.
15 мин.
7 мин.
5 мин.
8 мин.
6 мин.
16 мин.
5 мин.
8 мин.
5 мин.
11мин.
5 мин.

на входящия поток е необходимо да знаем средното значение на времето за постъпване на заявките,
а именно.

Τ = 7,87 минути
Следователно за параметъра на входящия
поток, т.е. средния брой постъпили заявки за единица време получаваме:

λ=

1
= 0,126
Τ
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16

14

13.61

Брой клиенти

12

10

8

6

5.63

4
2.33
2
0.95
0

7

14

22

29

Интервал от време (минути)

Фигура 1. Хистограма на времето на постъпване на заявки
Анализът на потока от заявки задължително
трябва да включва и проверка на хипотезата за съществуване на експоненциално разпределение. За
проверка на хипотезата е използван критерия на
Пирсън, приложен по правилото на Романовски,
т.е.:

ния:

На този етап ще направим следните уточнеПърво,

е критерия на Пирсън, който се из-

числява по формулата:

където: miе фактическия брой заявки, а m’i е
теоретично установения брой заявки;
Второ, според Атанасов теоретичния брой заявки се установява чрез равенството:
.
Трето, s=N-2 , където N е броя на интервалите.
Тъй като за критерия на Пирсън, приложен по
правилото на Романовски поучаваме 0,464, то можем да считаме, че наблюдавания поток от заявки
е експоненциален.
Специално внимание заслужава времето на
обслужване, тъй като то е една от най-важните ха-

рактеристики на работа на администратора от
Фронт офиса на изследвания хотел “ДиМарио”. В
резултат на изследването е определена продължителността на обслужване на всяка заявка по следните операции:
• попълване на регистрационна карта и проверка на документите;
• споразумение за начина на плащане;
• записване на данните в компютъра;
• заплащане на услугата от клиента;
• получаване на касова бележка и ключове.
В обобщен вид данните са представени в таблица 2.
Посредством хистограма е илюстрирано времето на обслужване на заявките на гостите на
хотела, установени по емпиричен път и е направено предположение за теоретичното разпределение
(вж. фигура 2).
Представената хистограма показва, че разпределението на обслужването на заявките от администратора във Фронт офиса е близко до показателното.
Тъй като средната продължителност на обслужването на една заявка

е 5 минути, то

за параметъра на времето на обслужване,т.е. средния брой обслужени заявки за единица време, определящ се чрез равенството

получа-

ваме 0,2 минути.
Аналогично можем да използваме критерия
на Пирсън, приложен по правилото на Романовски,
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Таблица 2. Разпределение на времето на обслужване на клиентите от администратора
във Фронт офиса
Клиент
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Начален час

Краен час

10,28
10,35
10,40
10,48
10,54
10,59
11,10
11,19
11,24
11,32
11,42
11,48
12,11
12,26
12,33
12,38
12,46
13,52
14,08
14,13
14,21
14,26
14,37
14,42

10,33
10,39
10,44
10,54
10,58
11,03
11,18
11,23
11,28
11,41
11,46
11,52
12,23
12,32
12,38
12,42
12,50
13,04
14,12
14,21
14,26
14,30
14,41
14,47

Общо време за
обслужване
5 мин.
4 мин.
4 мин.
6 мин.
4 мин.
4 мин.
8 мин.
4 мин.
4 мин.
9 мин.
4 мин.
4 мин.
12 мин.
6 мин.
5 мин.
4 мин.
4 мин.
12 мин.
4 мин.
8 мин.
5 мин.
4 мин.
4 мин.
5 мин.

Време за обслужване
(по реда на нарастване)
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
6 мин.
6 мин.
8 мин.
8 мин.
9 мин.
12 мин.
12 мин.

14
12.87
12

Брой клиенти

10

8

6

5.78

4
2.59
2
1.17
0

2

6

10

14

Интервал от време (минути)

Фигура 2. Хистограма на времето на обслужване

на Пирсън, приложен по правилото на Романовски,
за да проверим достоверността на предположението за близостта на емпиричното до показателно-

то разпределение. Установяваме, че стойността на
критерия е 0,515. Основното следствие от това е,
че времето на обслужване може да се счита за

Изследване и анализ на хотелиерското обслужване

Въз основа на проведеното наблюдение е
установено, че: клиентите на изследвания хотел са
ограничен брой; обслужването на заявките се извършва по реда на тяхното постъпване; администратора от Фронт офиса не отказва обслужване на
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заявките на клиентите и те са готови да изчакат
определено време. Следователно, подходящо е да
се избере едноканална система за масово обслужване с изчакване.
Изследване и оценка на ефективността на

Таблица 3. Показатели за ефективност на обслужващата система

№ по
ред

Показател

1

Вероятност в системата да няма
заявки Ρ o

2

Вероятност за чакане

3

4

5

Формула

π

Ρo = 1 − ρ

0,37

π = 1 − Ρo = ρ

0,63

Τ чак. =

1
µ (1 − ρ )

Вероятност в системата да има
опашка Ρ оп.

Ρ оп. = ρ

2

Средна

2
κ оп. = ρ
1− ρ

Средно време за чакане на опашката

Τ чак.

κ оп.

дължина

на

опашката

функциониране на Фронт офиса може да се осъществи чрез използването на система от показатели, представени в таблица 3.
Данните от таблица 3 ни дават основание да
отбележим, че значението на вероятността в обслужващата система да няма заявки е 0,37. Очевидно е, че средно 37% от времето на работната
смяна администратора от Фронт офиса ще бъде
свободен поради липса на клиенти. Въпреки тази
констатация, резултатите убедително показват, че
39,69% от случаите е наложително гостите на хотела да изчакват, за да бъдат обслужени.
Интерес представляват и основните фактори,
определящи ефективността на обслужващата
система, които са свързани със средното време
за чакане и средната дължина на опашката.
Установяваме, че престоят на клиентите, изчакващи да бъдат обслужени е сравнително голям.
От изложеното до тук се налага изводът, че
сегашната организация на дейността във Фронт
офиса, едно от най-важните звена на изследвания
хотел, в значителна степен е неефективна. Според
нас за повишаване ефективността е наложително
съкращаване на времето за изчакване за обслужване на гостите. Защото промяна на организацията в посока бързина на обслужване е основна пред-

Стойност

13,5
0,3969

1,07

поставка за създаване на устойчиво конкурентно
предимство на хотелиерската фирма.
Заключение
Въз основа на анализа се налагат следните
обобщаващи изводи:
Първо, ефективността на хотелиерската
дейност по отношение обслужването на туристите
надеждно може да се оцени посредством система
за масово обслужване с изчакване.
Второ, сегашната организация на обслужването на клиенти от служителите във Фронт офиса
на хотел “ДиМарио” не е достатъчно ефективна.
Трето, за повишаване ефективността на процеса на обслужване е наложително предприемане
на мерки в посока на съкращаване на времето за
изчакване за обслужване на гостите на хотела и
по-добро уплътняване на работното време.
Четвърто, според автора промяна на организацията в посока бързина на обслужване предполага създаване на устойчиво конкурентно предимство на хотелиерската фирма.
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RESEARCH AND ANALYSIS OF THE HOSPITALITY SERVICES
Viara Kyurova
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
The specification of the hotel activities is to determinate as main of the main purposes of the manage process to
rising the effectiveness of the tourist services. The goal of this work is to research the results from the process of
attending tourists in one hotel by definable indicators, and as a result of that we can make a rating for their effectiveness. From deep analyses we cam make the following decision, that the present organization of attending tourists is not
enough effective.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В
УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД
Станка Ринкова
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Все по-необходими са радикални промени в организацията и функционирането на съвременните общества,
разглеждани от гледна точка на теорията за устойчиво развитие. Във времето на технологичната, информационната и структурната реформа, многократно нараства ролята на човека в глобалната икономика . Нарастващо е
значението на човешките ресурси за конкурентосопособността на икономиката на всяка страна и за икономическият й растеж.
В разработката се разглеждат тези проблеми и се посочват редица негативни тенденции във възпроизводството на човешкият капитал в последните години. Доказва се необходимостта от усъвършенстване на механизмите за държавно регулиране на процесите на количествено и качествено възпроизводство на човешките ресурси.
Посочват се сравнителни данни за това възпроизводство в развитите европейски страни в епохата на икономиката на знанието.
Ключови думи: човешки ресурси; икономически растеж; човешки, социален интелектуален капитал, професионално-квалификационни и образователни стандарти
Key words: Human resources, economic growth, human social and institutional capital, professional qualification
and educational standards

Теоретична постановка
Със своите продуктивни възможности,със способността си да се труди, единствено човекът е в
състояние да направлява развитието и да управлява съединените средства за производство. ”Само
човешките ресурси могат да произвеждат икономически резултати”-пише Питър Дракър. В резултат на бързото развитие на научно-техническият и
социален прогрес в края на ХХ век бе постигнат
висок икономически растеж,особено в някой развити страни. В основата на този прогрес стоят науката и образованието като основни движещи сили
на икономическият растеж. Технологичните промени изискват ново качество на човешките ресурсинови знания, квалификации и компетентност,интелектуални и социални умения у човека. Икономическият прогрес сам по себе си е недостатъчен
за да гарантира човешкото развитие тъй като в определени случай обществото заплаща висока икономическа,социална и екологическа цена.
Човешкото развитие е процес на разширяване на индивидуалните възможности за избор, които може и да се променят . Основните елементи
на човешкото развитие, които се извеждат от Доклада за развитие на човешките ресурси приет с
Програма на ООН през 1990 г. са - доходи на глава от населението, информация за изхранването,
образованието, детската смъртност, околна среда,
справедливост, равнопоставеност, здравословен
начин на живот, придобиването на знания и достъп
до ресурси за достоен стандарт на живот. Концепцията за човешкото развитие е по-широка от тази
за икономическото развитие, тъй като последната

се основава на ръста на БНП,което нарастване не
винаги праволинейно осигурява повишаване на стандарта на живот. Нека си припомним за т. н. “парадокси” на БНП. Човешката личност в досега преобладаващо прилаганите в икономическите анализи
икономически концепции е включена в понятието “
развитие” само като част от производствения процес, т. е. като средство,а не като цел на това развитие. Относно същността на понятието “човешки
ресурси” няма да се спираме подробно. Приемаме,че това са хора събрани на едно място, за
да извършват колективен труд и да участват в създаването на продукт,постигайки по този начин целите и резултатите на предприятието. Като съвкупност от свойства тяхното качество характеризира
възпроизводството на хората в системата на социалните отношения. Алфред Маршал използва термина качество на човешките ресурси за да характеризира едно от материалните условия за
производство. А Иозеф Ференц разглежда това качество като неотменно условие за оптимума на
населението. Нов тласък в изучаването на човешките ресурси дават М. Блауг, Т. Шулц и други представите на т. н. Чикакска школа,които в понятието
качество на човешките ресурси включват здравето,
образованието и квалификацията. Към тези свойства бихме добавили раждаемостта, заболяваемостта,сключените бракове,разводите. и др. Човешките
ресурси са част от елементите и условията на възпроизводството на всеки продукт. Субектът на човешките ресурси е именно човешката личност.
Посочените по-горе свойства са неотделими от жизнената дейност на хората, населяващи дадена те-
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ритория и характеризират способностите им да реагират на природните,технологичните, икономическите и социалните условия, като ги приспособяват
за своите потребности. . Тези свойства могат да
се развиват както в рамките на стабилният тип възпроизводство на населението,така и да доведат до
неговото изменение.
Човешкият фактор е социален феномен, които изразява възпроизводството на качествата на
личността и функционирането на човека в системата на обществените отношения. Той има две прояви форми-на личността и на работната сила. Първата форма - това е социализацията на човека, а
втората е икономическата форма-работната сила.
Последната е съвкупност от способностите, които
са придобити, но и те са елемент на човешката
личност.
Човешките ресурси са важни активи, които
притежава всяко предприятие. Това обяснява и
вниманието, което се отделя в теорията на човешкият капитал. В нея икономическите процеси се
обясняват на принципа на рационалното поведение
на човека. Тя е създадена върху аналогията между
процесите на формиране на физическият капитал
и на работната сила. Човешкият капитал се разглежда като съвкупност от знания, навици, способности и мотивация на личността, представляващи
източник на бъдещи доходи и изгоди. . При равни
други условия, той е толкова по-голям, колкото са
по-високи образователното и квалификационно
равнище. /Тази теория е създадена от Т. Шулц, Х.
Бекер, В. Вейсборд,Дж. Минцер и А. Хансен
Количеството на човешкият капитал може да намалява под въздействието на физическото и моралното износване и да се увеличава в резултат на
извършени инвестиции в областта на подготовката,
образованието, здравеопазването, миграцията, възпитанието на децата.
В условията на научно технически прогрес натрупването на човешки капитал се извършва с изпреварващи темпове в сравнение с натрупването на
физически капитал. Инвестициите в човека се превръщат във важен инструмент в икономическата и
социална политика на индустриално развитите
държави. Тези инвестиции се превръщат в източник на икономически растеж и като средство срещу бедността и безработицата.
От проведените изследвания за индикаторите
на човешкото развитие в релацията “БВП-човешко
развитие” с най-висока корелационна зависимост
са се оказали:очакваната продължителност на живота,висшето образование,равнище на шансовете,способност за управление,стимули на заетите да
участват в печалбите.
В средата на ХХ век се създават предпостав-

ки за появата на теорията за човешкия /нематериалния/ капитал, вкл. в връзка с икономиката на
знанията. Тя приема човешкия капитал за много
ценен ресурс, често по-важен от природните ресурси и натрупаното богатство. Свързана е с разширеното тълкуване на националното богатство,
според което към нематериалните му форми спадат натрупаните знания, материализирани в нови
технологии и вложенията в здравето на човека.
Следователно в човешкия капитал се включват и
притежаваните от индивида запаси от здраве, знанията и уменията използвани за производство на
икономически блага. За други учени той включва
още моралните ценности на фирмата, културата
на труда и общия подход към работата. За трети
това са запасите от знания, здраве, умения
навици,способности, мотивация, които съдействат
за повишаване на производителността и доходите.
Оттук може да направим обобщеният извод, че човешкият капитал е съвкупността от физически и
умствени способности на човека, използвани при
производството но икономически блага и той не може да бъде собственост на фирмата за разлика от
физическият капитал. Човешкият капитал е въплътен в самия човек и не се отделя от своя носител.
Но той е “капитал” защото елементите му, които
посочихме по-горе имат продължителен срок на
ползване и са условия за получаване на ползи и
изгоди от своя носител. Технологията на производство на човешкият капитал е различна от тази на
физическият. Самият собственик на човешкият капитал участва със собствен труд в производството
на съзидателните способности на които той става
носител. Той участва като страна в процеса на
обучение, лечение, в процеса на потребление на
социалнокултурни блага. Това производство е свързано със създаването на условия за функциониране на работната сила и на възпроизводството на
обществени блага. В производството на човешкият
капитал участват много и различни по своя социален и икономически статус агенти. В това производство участват всички отрасли и подотрасли на
социално-културната сфера. Така човека се превръща в актив /богатство/, който притежава способност да генерира доходи в бъдеще време, които
някои автори считат, че са израз на амортизацията
на първоначалната стойност на човешкия капитал.
Тук е мястото да отбележим, че при определени
икономически условия, количествените и качествени параметри на човешкият капитал може да не
могат пълноценно да се приложат. Това е ситуацията когато при по-високо образование по-високи доходи не може да се реализират. Възможна е и другата хипотеза,когато специалист с висше образование е безработен или упражнява нискоквалифи-
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циран труд.
Един от актуалните теоретически и значими
за практиката у нас проблеми е този –за това –кой
и как да се осигурява финансирането на производството на човешки капитал. Отговорът е конкретен
и зависи производството на кои елементи на този
капитал се разглежда. Например за образованието,
което е смесено обществено благо,на въпроса как
да се разпределят “тежестите “ на финансирането
му, то ние считаме че правилният отговор е ако си
изходи от това -кои потребява ползите и изгодите
от него. А последните са достояние, както на цялото общество,така на фирмите и отделният потребител /особено що се отнася до професионалното
образование/. От тези позиции трябва да се осигуряват финансовите ресурси за образование от държавата,от фирмите и от отделният индивид.
Производството на човешкият капитал е непрекъснат процес за чието производство няма вододел между свободно и работно време, тъй като неговият носител със собствен труд участва във формирането му. И изводът ни може да бъде, че и свободното време е своеобразен ресурс за възпроизводството на човешкият капитал. Човешкият капитал при изразходването му не се унищожава, а се
запазва и се възпроизвежда на основата на натрупания опит, знания, умения и пр. Например натрупаните знания морално остаряват, както и техният
носител физически остарява. Но натрупването и
прилагането на знания е един непрекъснато възобновяващ се процес и притежаването им от индивида може да бъде основа за прибавянето на нови
елементи към производството на човешки капитал.
Това е една от особеностите на технологията на
производство на този капитал. При потреблението
на материални блага,пределната полезност
намалява, то тук положението е обратно-с увеличаването на потребеното знание се мултиплицира
възможността за потребяване на ново такова. В условията на ресурсна недостатъчност, човешкият капитал може определено да изиграе ролята на мощен катализатор за преодоляване на всяка социална и икономическа криза.
Институционални икономически аспекти на възпроизводството на човешките ресурси в България
Социално-икономическите промени в страната са неразривно свързани с развитието на човешките ресурси, като важен фактор за формиране на
новите стопански субекти. Тенденцията на постоянно намаляване на населението в страната, влошената възрастова структура и отрицателният естествен прираст са в тясна връзка с проблемите
на качественото възпроизводство на човешките
ресурси.
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Комисията по развитието на човека към ООН
използва група от показатели за измерване равнището на развитие на човешките ресурси, в резултат на което се изготвят ежегодни доклади в над
100 страни в света. Един от основните индикатори
е този за Индексът на човешкото развитие /ИЧР/.
Той измерва напредъка на развитието на човека в
три направления:продължителност на живот, степен на образование и равнище на жизнен стандарт.
От няколко години български експерти от НСИ и
Програмата за развитие на ООН /ПРООН/ (www.
undp. bg) са модифицирали методиката за изчисляване на ИЧР за областно и общинско равнище и
у нас / след 2000г/
За повишаване качеството на човешкия капитал е необходимо да се създадат законодателните
основи на система от приоритети за увеличаване и
подобряване качествата на човешкия капитал у нас.
Защото само устойчивият му ръст е способен да
осигури преход на страната в слединдустриалният
й стадии на развитие. Но без активното участие на
държавата като институции и ресурси, то това е
невъзможно. Необходима е държавна политика за
повишаване качеството на човешкия капитал на национално и регионално ниво на планиране чрез
законодателно, административно и икономическо
регулиране. За повишаване качеството на човешкия капитал са нужни институции, които осигуряват своевременна и адекватна реакция на стопанската политика и на обществото при изменяне структурата на работната сила и на предлагането й.
Съществуващите сега институции не отчитат настъпващите промени и продължават да поддържат
дисбаланс между образованието и пазара на труда.
Необходимо е създаването на ефективни и устойчиви връзки между работодатели, образователни структури и населението и бърза адаптация на
трудовата сфера към икономическите промени.
Устойчив икономически растеж е невъзможен, ако
държавата не участва чрез създадени икономически механизми за осигуряване на съответствие между търсената подготовка на кадри и предлаганата
такава.
Ако накратко се спрем върху количествените
и качествени параметри на работната сила през
2005 година,то ще установим следното. Икономически активното население /работната сила/ е
49.6% от населението на 15 и повече навършени
години. Икономически активните лица на възраст
15-64 навършени години са 3227. 9 хил. души, а
коефициента на икономическа активност за тази
възрастова група е 62.2%. Разпределението на заетите лица по икономически сектори е следното: в
услугите-56. 9%,индустрията-34.4% и в селското
стопанство—8-7%. Безработните през четвъртото
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тримесечие на 2005 г. са 328 хил. души което е
9.9% от икономически активното население достатъчно ефективно да осъществи подбор и условия за качествено възпроизводство на човешките
ресурси. Например, участието на бизнеса в продължаващото професионално и е с 1.9% по –малко от 2004 г.
Но от данните на проведено национално изследване “Бизнесбарометър” на екип от УНСС е
видно, че 48.7% от анкетираните български предприемачи оценяват качеството на работната сила
като ниско, 11% като много ниско и едва 1.5%
като много високо. Една от основните причини за
тази ситуация е нарушената връзка между образованието и бизнеса и образователните институции
да не подготвят работна сила с качества необходими на бизнеса. Считаме,че и българският бизнес
не успява образование е по-скоро символично.
Стабилността на “мостовете” между бизнеса и образованието е показателна за това доколко всички
страни работят за постигане на общата цел-конкурентна работна сила, конкурентна икономика и устойчив растеж и по-широк път за влизане в европейското икономическо семейство.
България е в очакване през 2007 година да
стане пълноправен член на ЕС. Европейският съвет приема в Лисабон през м. март 2000 г. Стратегия за развитие на съюза. В нея се очертават дългосрочни тенденции в развитието на ЕС, които постепенно трябва да се превърнат в стратегии на отделните страни, негови членки. Съгласуването и координирането на стратегиите трябва да се извърши по отношение на изграждането на общества на
знанието, премахването на бариери за свободно
движение на стоки и капитали, подобряване на бизнес климата и създаване на среда, която го
подкрепя, подобряване на показателите по заетостта и формиране на навици за обучение през целия живот.
В четвъртият доклад на Европейската комисия за изпълнение на Лисабонската стратегия са
посочени основните индикатори за конкурентноспособността за развитите страни –ЕС,САЩ и
България. Тук ще се позовем само на тези, които
са пряко свързани с човешките ресурси. Например
производителността на труда на едно заето лице у
нас е 37% от тази в ЕС-15 и 52% от ново присъединилите се 10 страни през 2004 г. По заетост
на цялото трудоспособно население от 15 до 64 г.,
у нас тя е 51%, в ЕС-15 е 65%, а в ЕС-10 е 57%.
Брутният вътрешен продукт като покупателна способност на глава от населението –у нас е 26% от
ЕС-15 и 49% от ЕС-10. Брутните вътрешни разходи за изследвания и развитие като % от БВП-у нас
са 0.5%, в ЕС-15 са 1.9% и в ЕС-10- 0.7%.

Разбира се тези индикатори са достатъчно
показателни за да установим “къде сме ние” и още
повече, за да се предприемат необходимите мерки за преодоляване постепенно, но с устойчиви темпове на различията.
В настоящето изложение макар и на кратко
ще се спрем на проблема “доколко Икономиката
на знанието” има почва у нас. Има разбиране, че
за бъдещият икономически растеж и развитие на
страната ни в рамките на глобалната икономика,
определяща и централна роля ще изиграят
нововъведенията, повишаването на производителността на труда и вложеният капитал. С други думи тази нова икономика на знанието е тази, която
може да смекчи кризите на прехода и да катализира ускореното развитие. Новата икономика или икономиката на знанието е основана на производството, разпределението и използването на знанието, а нейната инфраструктура е световната информационна мрежа. Към тази икономика се отнасят отраслите на образованието, науката /производството на фундаментални знания и иновации,
информационните технологии и маркетингови
услуги/ и още управленските и иновационни елементи на всички отрасли на икономиката. . Днес
икономиката на знанието реализира доста по-високи темпове на растеж в сравнение с традиционните отрасли -средно два пъти по-високи /около 2025%/. Тя влияе върху традиционните отрасли чрез
създаването на условия за тяхната модернизация
и съществено повишавайки производителността на
труда им Тук ще посочим няколко основни аспекта
на развитието на “ икономиката”основана на знанието и целите на развитието й.
- икономиката на знанието трябва да се превърне в политически приоритет за страната за да
може тя да се приближи по-бързо до развитите
страни.
- прилагането на “продукта” на тази икономика ще създаде възможност за повишаване на
конкурентноспособността на традиционните отрасли
- тя е средство за диверсификация на стопанството
- стимулатор за създаване на експортният потенциал на страната
- осигурява формирането на новата информационна и институционална пазарна инфраструктура
Но за всички тези цели е необходима да се
разработят мерки за поддържане и стимулиране
на развитието на секторите на икономиката на знанието,създаването и разпространението на иновациите, пазарите на ИКТ и съвременната система
на образование. А това предполага: оптимизиране

Проблеми на възпроизводството на човешките ресурси в ...

на ресурсите за качествено възпроизводство на човешките ресурси, използването на ИКТ в икономиката, социалната сфера и управлението и развитието на информационните и телекомуникационни пазари т. е. създаване на - инфраструктура
на инфраструктурата
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Елементите на Икономиката на знанието имат
мултиплициращ ефект. Формира се постепенно
иновационна среда която включва предприемачеството,технологиите и ефективното управление на
финансовите и човешки ресурси

PROBLEMS ON THE REPRODUCTION OF THE HUMAN RESOURCES
Stanka Rinkova
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
One if the main problems nowadays are the problem about the society development and the radical changes of its
organization and content, viewed through the Theory of the Steady Development.
The role of the man in the Global Economic is increased in the time of technological, informational and structural
reform. That is why the human resources have been very important for the economic competition and the economic
growth for the last few years.
It is important to improve the mechanism of the State regulation and the process of the qualitative and quantities
reproduction of the human resources. There is some data about the European Countries, which is analyzed. The accent
is on one of the elements of the reproduction of the human resources-the professional education.
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УСТОЙЧИВОСТ НА ГОРСКИ МАСИВ ПРИ ПОЖАР
Любен Еленков
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
В доклада се цели да се разкрият допълнителни резерви в зависимост от рисковата ситуация за устойчивостта на гората във водосборната зона на река Благоевградска Бистрица. Необходима е творческа активност за
въвеждане на нови технически и организационни мероприятия за всеки конкретен случай. Това зависи от релефа,
вида н а гората, инфраструктурата и разработения оперативен план.
Ключови думи: устойчивост, горски масив, пожар, оперативен план, мероприятия
Key words: stability, forest massif, fire, operational plan, activities

Задача на изследването
Основната задача на това изследване е да разкрием уязвимите места за възникване на горски
пожари и предварително се предвидят и изпълнят
профилактични мероприятия технически и организационни, гарантиращи устойчивостта на горския
масив. Информация за състоянието на терена, природните му дадености, инфраструктурата и други
компоненти ни дават Географските информационни системи ( ГИС ). Предвидените в Закона за
горите; Наредба N 30; Наредба N 6; лесоустройствените проекти с противопожарното устройство на
горите и в други нормативно-технически мероприятия да се отразят в ГИС. От направения анализ е
нужно да степенуваме рисковите участъци по важност и стратегическа особеност. При възникнал пожар да може да прогнозираме неговото развитие
на базата на събраните множество фактори с помощта на ГИС. Да определяме мястото на командния пункт, на наблюдателните постове и маршрутите за движение на подвижните постове, опорните пунктове, водоизточниците, депата и др. технически решения.
Изследване
Изследваната територия - водосбора на река
“Благоевградска Бистрица” е с 206 000 дка. със
северни ветрове. Релефът е изразително планински с дълбоко разчленение и голям наклон. Преобладават склоновете със северно и южно изложение.
По- високи и по- стръмни са (до 1200 m денивелация) склоновете с южно изложение. Река „Бистрица”
тече в западна посока, в която се понижава надморската височина. Климата е прохладно- континентален с планинско влияние, по- ниски във височина температури и увеличаване на валежите.
Ветровете във връзка с формата и направлението
на долината са преобладаващо западни, като тяхната скорост с изключение на откритите места е
сравнително ниска 2-3 m/s. през топлото полугодие,
при антициклонното състояние на атмосферата, те
имат изразен денонощен ход.

Благоевград е врязан периферно в територията на водосбора фиг.1
Статистиката доказва, че основен причинител
на горските пожари е човека 98%. Там, където той
работи, живее, обитава и се придвижва в гората е
потенциалната пожарна опасност. От проучването
е видно, че ако в първия половин-един час от възникването на пожара не се открие и локализира той
прераства в стихиен в зависимост от метеорологичните условия и нанася огромни щети. Бързината
от съобщението за пожара, придвижването и локализирането му е решаваща за изхода на горския
пожар.
Няма да се спираме на класическите познати
технически мероприятия, предвидени в нормативните документи и традиционните мерки, които взема местното лесничейство и Националното управление на горите. Но мога дебело да подчертая, че
тези мероприятия, изискващи се нормативно, половинчато се изпълняват в последните години. Нека
се има в предвид и това, че до 1997г. тогавашното
ръководство - Комитетът по горите, разполагаше с
всякакъв вид техника: трактори, булдозери, камиони както и с работници, така че можеше своевременно да реагира при пожар с жива сила и техника,
както и подготовката за почистване на минерализованите ивици, просеки предварително, но след
реформите, всичко се разпадна [ 7 ].
Превенцията на горските пожари включва следните основни задачи:
• Откриване причините за пожара.
• Оценка и прогнозиране на риска.
• Профилактични мерки - оборудване на
терена.
• Наблюдение
• Управление на риска.
Причините за горските пожари са добре дефинирани места на терена - това са: периферните
градски зони, там където има масово събиране на
хора (хижи, хотели, ресторанти, дискотеки, къмпинги, ваканционни селища и др.), пътища, водещи през гората, туристи, пастири, горски работ-
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ници, дървообработващи предприятия и др. Пожар
може да възникне навсякъде, където има горими
материали, но вниманието трябва да бъде насочено,
там където човек обитава дадена територия, та било то и временно.
Оценка на риска - ГИС дава възможност да
се анализира огромна информация от данни с голяма точност. Наслагване на слоеве със специфична информация, касаеща откриване на природните дадености - подпочвени води, растителност, изкуствени и естествени водоизточници, релефа на
местността, пътищата, изградени опорни пунктове,
депа и всички други климатични фактори, касаещи
оценката на риска от пожар. Може да се въведе и
специфична информация, характерните особености, настъпили в последния момент и всяка информация касаеща оборудването на обекта. Съчетаването на слоевете дава възможност да се създаде пространствен модел - да се направят изводи
за степенуване на риска, дава възможност да се
дефинират рисковете, да се прогнозира развитието на пожара и неговото правилно управление. Дава
възможност да се получи информация в реално време и да се вземе адекватно решение.
Оборудване на терена - терена трябва да бъде оборудван и окомплектован с подходяща техника и изградени технически съоръжения, гарантиращи бързото придвижване и разгръщане на силите
и техниката.
пътищата - да могат да се придвижва противопожарната техника, водоноски и др. до опорните
пунктове и стратегически места. Площадка за маневриране и разгръщане на техниката за предпочитане да бъде до водоизточник, това ще представлява опорен пункт. Пътя трябва да се поддържа в
добро състояние в рисковите месеци. Както от значение е бързината на съобщението, така е важна и
бързината на придвижване и разгръщане на техниката до огнището на пожара.
водоизточници - на територията трябва да са
отразени чрез ГИС всички водоизточници и да се
направят съответните приспособления за водоснабдяване там, където има възможност. Решения за
водоснабдяване подробно е дадено [8,9] от подземни води, естествени и изкуствени водзоизточници и
др. Там, където терена не позволява да достигне
техниката, поради сложния релеф, но има възможност за устройване на резервоари за вода с водопровод е от съществено значение да бъдат изградени.
противопожарни депа - на стратегически места се изграждат депа с необходимата техника и се
зареждат през пролетно-летния сезон
наблюдение - наблюдението може да се осъществи от подвижни патрули, като в състава им

могат да се включат горски и общински служители,
полиция, пожарникари, жандармерия, временно създадена група от граждани за рисковите месеци.
Придвижването им се осъществява с мотори,
джипове, леки автомобили и др. Те охраняват точно определен сектор. Другия начин за наблюдение
е класическия - от наблюдателни вишки - изграждат се на подходящи места с голяма видимост.
През рисковите дни и месеци е възможно да се
ограничи влизането на гражданите в гората.
Моторните превозни средства, които влизат в гората задължително трябва да имат искрогасители
и на ауспуховата тръба защитен екран от допир на
суха трева [10].
мини метеорологични станции - на подходящи места, посочени на картата, поставени на 2m
височина, на открито място, подвижните мини метеорологични станции със съответната апаратура
ще подава информация за изменението на метеорологичните елементи, особености по време на
пожар в командния пункт или при диспечера през
определено време, с включване на часовников механизъм с реле. Те могат да се монтират в момента на пожара, или предварително със затоплянето на времето.
GPS - чрез този уред се определят точните координати в дадения момент на местността ( на терена ). Може да се очертае с него огнището и фронта на пожара и автоматично да се предаде в командния пункт или на съответния диспечер. Той се
носи от определено лице, което е мобилно и с голяма бързина може да се отзове на мястото на
пожара и от него да се снемат всички необходими
координати. По този начин чрез диспечера правилно ще се насочат придвижващите се сили към огнището на пожара. Той може да бъде монтиран на
всички противопожарни автомобили и МПС, обслужващи или имащи отношение към горските
пожари. Изпаднал в рискова ситуация противопожарен автомобил, може да бъде открит бързо и да
му се окаже съответната помощ. GPS може да се
монтира на вертолет и той да очертае границите
на огнището и фронта на пожара.
управление на риска - команден пункт
За правилното и ефективно ръководене на борбата с огнената стихия е нужно на терена да се
избере при, сложен пожар, подходящо място с голяма видимост за команден пункт. Ръководителя
на пожарогасенето да създаде щаб за управление
на силите и средствата. Той определя тактиката за
средоточаването и въвеждането на силите и средствата в зависимост от обстановката (климатичните фактори, релефа, площта на пожара и др.) и
силите с които разполага. Определят се секторите
и участъците за пожарогасене със съответните ръ-
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ководители, те поддържат непрекъсната връзка с
щаба и помежду си. Оборудвани с GPS по всяко
време се знае къде се намират на територията и
това дава възможност за добра координация с ръководството на командния пункт. Приоритет за защита и гасене се дава на военните обекти, хотели,
хижи, ваканционни селища и др. обекти, намиращи се в гората или в периферията й, там където
има опасност за живота на хората. На отчет се водят всички сили привлечени за участие в пожарогасенето. Провежда се инструктаж за безопасността им и се поставят задачи за изпълнение, на всяка сформирана група се назначава отговорник. Към
щаба има тилова група, която следи за пристигналите и напусналите мястото на пожара, обезпечава храната и водата на участвалите в пожарогасенето. Цялостната информация с най-големи подробности за терена ще я има в командния пункт и
при диспечера от ГИС, и визуалното наблюдение
за развитието на пожара ще даде възможност за
ефективното управление на силите и средствата.
Ръководител преценява за въвеждане на допълнителни сили, диспозиция, дислоциране, изчакване на
подходящ момент, например след 18.00 часа или
сутрин до 10.00 часа, когато стихва пожара и тогава да се щурмува със свежи сили. Досегашната
практика при сложен пожар, командването да се
осъществява от непосредствена близост до огнището на пожара и ограничената видимост в гората
е неефективна. Ръководителят на пожарогасенето
не може да добие представа за действията на
бойците и развитието на огнената стихия.
Изводи
В работата се изследват възможностите за
разкриване на причините за възникване на горски
пожар и дефиниране на рисковите обекти. С използването на Географските информационни системи се анализират огромно количество данни с
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голяма точност. Това ни дава възможност да използваме природните дадености, особено релефа
и водоизточниците. Изграждането на технически съоръжения - пътища, опорни пунктове, наблюдателни вишки, команден пункт и др. Основната цел на
това изследване е да се намерят ефективни технически и организационни решения и с използването
на ГИС да се анализират достатъчно данни и да се
предприемат правилни и точни решения, с което
да се намали времето за въвеждане на силите и
средствата, да се намали времето за гасене, да се
намалят унищожените горски площи.
Предварителната подготовка по изучаването
на местността на карта и на терена от оперативния състав е от решаващо значение за изхода от
горския пожар.
Оборудването - екипировката на дадена територия и противопожарната техника, изисква много
средства, но е многократно по-евтино от нанесените щети следствие на горските пожари.
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ABSTRACT
This report reveals supplementary resources according to risky situation of forest stability in the catchment area
of river Blagoevgradska Bistritza. A creative decission for introduction of new technical and organizational activities is
necessary in each specific case. It depends on the type of forest, lay, infrastructure and developed operational plan.
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УСТОЙЧИВОСТ НА СГРАДИТЕ И ХОРАТА ПРИ ПОЖАР
Любен Еленков
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Разглежда се устойчивостта и безопасността на сградите и намиращите се в нея хора от задимяване и
висока температура при пожар. Недопускане на деформация на строителните конструкции и сигурна евакуация
на хората е основното, което трябва да се осигури в условията на пожар. Отдимяването дава възможност за
своевременното откриване огнището на пожара и неговото локализиране.
Ключови думи: устойчивост, отдимяване, строителни конструкции, пожар
Key words: resistance, smoke, building constructions, fire

Въведение
Всяка сграда - висока или ниска със своето
вътрешно обзавеждане - хотел; ресторант; зрително заведение; увеселително; търговски обект и др.
с обитаващите я хора представлява потенциална
пожарна опасност по всяко време на денонощието.
От изследванията в тези сгради, включително и производствените е видно, че доста случаи при пожар
загиват много хора, поради това, че са събрани на
малка площ в затворен обем. Проучването доказва,
че 80% от жертвите са следствие на задушаване
от продуктите на горене ( дима и високата температура). От оцелелите, голям процент заболяват поради вдишване на токсичните вещества. Много сгради се срутиха за това, че носещите конструкции
деформират от високата температура. В промишлените обекти от вредностите отделящи се при пожар се поврежда електрониката и киповската
апаратура. При горенето си отделят хиляди токсични
съединения и когато се вдишат с високата температура загубата на координация се увеличава няколко пъти, а задушаването и натравянето се ускоряват.
Изследване
Сградите са специфични за себе си като обект,
предназначение, вътрешно обзавеждане и др. Това
означава, че трябва да се подхожда индивидуално,
да се търси решение за сигурността и безопасността на хората, намиращи се в сградата и защитата
на носещите и преградни конструкции.
Изискванията, на които трябва да отговаря една сграда при пожар са:
• Своевременно отваряне и задействане на пожарната вентилация(ПВ).
• Обездимяване на пътищата за евакуация
• Включване на аварийното осветление
• Отвеждане на дима и топлината (ОДТ) чрез
пожарната вентилация [4]
• Запазване на носещите и преградни конструкции от деформация следствие на високата температура

• Понижаване температурата в сградата като
се вдухва свеж въздух от кота “ 0” [7]
• Достъп на оперативните служби до огнището но пожара и локализирането му, зависи от ОДТ
• Оразмеряване на димните отвори [5]
• Определяне производителността на ПВ [3]
• Автоматичната пожарогасителна и известителна инсталация да са свързани успоредно с ПВ
• Ограничаване разпространението на дима в
съседни помещения, коридори и стълбищна клетка - използване на защитни завеси ( въздушни или
водни)
• Ограничаване (локализиране) на високата
температура и пламъците излизащи през прозорците на сградата, посредством водна или въздушна завеса от външната страна на сградата с мобилни устройства, които реализират защитната завеса от съседния по-долен етаж.
Вътрешното обзавеждане (интериора) на сградата, (коридорите и помещенията) в резултат на
специфичните особености на учреждението, апаратура; техника; складови помещения; офиси и др.
води в някои случаи до горене на малки площи с
минимално горимо натоварване до загазоване на
големи обеми със силно токсични вещества.
На много от сградите не е предвидена пожарна вентилация, налага се при нужда принудително
да се разкриват отвори в най-високата кота.
Практиката показва, че в жилищните блокове ПВ е
в трагично състояние, люковете са блокирани, за
да не влиза студен въздух в сградата и не се обръща внимание на грозящата опасност от задушаване.
Запълването на помещението или стълбищната клетка с дим и висока температура започва
от най-високата кота. При неработеща ПВ задимяването се пренася в съседни помещения - коридори, когато достигне нивото на технологичния отвор - врата прозорец и др. и загазова евакуационните пътища. Високата температура може да деформира носещите и преградни конструкции, всичко това застрашава сигурността на хората в сгра-
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дата.
Отвеждането на дима и топлината успешно
се контролира от изправна, работеща ПВ. Тя може
да бъде устроена по два начина: принудителна с
вентилатор и гравитачно. Избора се прави от предназначението на сградата, помещението, горимото натоварване и обитаващите я хора. И в двата
варианта ПВ да се задейства автоматично от АПИИ
и от самостоятелен електроизточник. Гравитачното
отдимяване се осъществява от последния етаж на
сградата.
Люка за ОДТ особено в хотелите и помещенията за масово събиране на хора, като увеселителните и зрителни заведения, когато са под кота
“0” да се предвиди комбинирано автоматично
включване на принудителната и гравитачната ПВ.
Ако ПВ е монтирана на тавана на стълбищната клетка или помещението (цеха), отвора за отдимяване трябва да се изведе с комин пресичащ покрива и да бъде покрит за непопадане на влага върху съоръженията. Комина да е двустранно измазан,
за да защити таванското помещение от високата
температура и задимяване. При монтиране на вертикалната външна стена на ПВ трябва да се съобразяваме със стрехата, за да не се запали и да
пречи на отдимяването. За предпочитане е и в този
вариант чрез комин до бъдат изведени продуктите
на горене. В този случай ще се получи димна възглавница (мъртва зона) между тавана и люка. Една
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от причините за клеясване, ръждясване и блокиране на ПВ ключалката и въртящите се части са изложени на атмосферни условия.
Недопустимо е човешка намеса за ръчно отваряне на ПВ или разбиване на отвор за отдимяване при сложен пожар. Автоматичното и своевременно включване на ПВ може да окаже решаващо
значение за евакуацията на хората и устойчивостта на сградата. За това тя трябва да заработи по
четири начина:
• Блокировка с автоматичната пожаро-известителна инсталация
• Самостоятелен, независим ел. източник съгласно наредба № 2
• Ръчно - дистанционно
• От акумулаторна батерия
Решение за контрол на ПВ
Люка, показан на фиг. 1 - ПВ6 е постоянно
затворен от резето но електромагнитната ключалка 1 докато не се задейства от автоматичната пожароизвестителна инсталация (АРП), от бутона за
аварийно отваряне (БАО) или не се дръпне ръчката 4 в случай, че е спрял тока. По такъв начин се
задейства ключалката било ръчно или автоматично.
През ролките 3 минава стоманено въже 2, което е
6мм и свързва ухото на ключалката с ръчката 4 за
аварийно отваряне посредством въже, което вертикално минава през тръба 5. Блокконтактите 7 са

Фиг. 1
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нормално затворени през тях минава електрически ток и се захранват сигналните лампи, които светят с червена светлина докато не се затвори люка.
По този начин се контролира непрекъснато състоянието на ПВ (отворена или затворена). Принудителната вентилация може да се включи с отваряне на
люка.
На фиг. 2 е показана електромагнитната
ключалка. Тя е монтирана върху стоманена основа 9. Резето 12 е направено от стомана с добри
феромагнитни качества, като шийката му е с диаметър 15мм. Стоманата е нарязана с резба М10мм ,в която се навива месинговия стержен 4.

Така сглобени двата детайла се вкарват във вече
монтираната втулка 10, а тя се закрепва след като
е сложена бобината 7, която е навита върху гетинаксовата макара 6. След като стерженът се подаде от втулката, върху него се нанизват ограничаващата шайба 5 и пружината 3. На свободния край
на стержена също е нарязана резба М-10мм върху,
която се навива ухото 1 и в напречния отвор се поставя шплента 2. Ограничителят 11 дава възможност на резето да се движи напред и назад. Капакът
8 е от ламарина и предпазва детайлите на ключалката от нараняване и замърсяване.

Фиг. 2
Системата с бутона за аварийно отваряне
(БАО) на люка от дежурния, (камериерката) е показана на чертеж 3 и действа по следния начин:
Бутонът свързва веригата на електромагнитните ключалки 1 ЕК и 2 ЕК на съответния ПВ, следствие на което той се отваря. В същия момент нормално отворените блок-контакти ( БК 1,2,3,4 ) се
затварят и светват червените контролни лампи 1
КЛ и 2 КЛ на съответната ПВ, докато люка не се
затвори. Непрекъснатият контрол за наличие на оперативно напрежение се осъществява от зелената

лампа 3 КЛ, която свети непрекъснато. Когато се
задейства АПИИ се включват контактите АРП и тя
сработва автоматично системата за отваряне на
ПВ.
Оперативното напрежение на схемата се осигурява от мрежов трансформатор (ТР-220/24V), което се включва в мрежата 220V през автомат 1АВ
с вградена токова защита. Изправянето на вторичното напрежение на трансформатора 24V се осъществява от четири диода тип Д 247, свързани с
двупътна схема “Грец”.

Фиг. 3

Устойчивост на сградите и хората при пожар

За по-голяма сигурност при отпадане на мрежовото напрежение (спиране на тока) в схемата е
предвидено и захранване от акумулаторна батерия.
При спиране на тока, релето за напрежение (
РН ) затваря контактите си и включва помощното
реле РП към акумулаторната батерия. То сработва и затваря контакта си РП, С което включва акумулаторната батерия като захранващ източник.
Зареждането на батерията се осъществява от
същия токоизправител с помощта на автомат 2 АВ,
а напрежението но клемите се контролира с
волтметър. От батерията може да се предвиди и
резервно аварийно осветление в сградата.
Заключение
Точното определяне на количеството на отделящия се дим и топлина, оразмеряване на димните отвори и своевременното и сигурно отваряне и
задействане на ПВ намалява пожарната опасност
в сградата и безопасността на хората за
евакуиране. Възможността чрез ПВ да бъде спасен човешки живот и защитени конструкциите на
сградата от деформация и разрушаване, компен-
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сира многократно вложените средства за изграждането и. Ако вземем в предвид и защитните завеси водни или въздушни, за ограничаване разпространението на ОДТ в съседни помещения, стълбищната клетка, етажи от външна и вътрешната страна това ще даде добра устойчивост на сградата и
хората при пожар.
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FIRE RESISTANCE OF BUILDINGS AND PEOPLE
Luben Elenkov
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
This report concerns the stability and safety of building and people inside with respect to smoke and high
temperature during fire. Non-admission of deformation of building constructions and evacuation of people are the main
activities that shall be provided in fire conditions. Smoke presence affords an opportunity for the localization of the
place of fire origin in due time..

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОНА НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Бойко Колев
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Гоцеделчевския район е живописно разположен в една изключително красива природна мозайка — части от
Пирин, Западни Родопи, Славянка и Стъргач планина, долината на Средна Струма и Гоцеделчевската котловина,
в съчетание с множеството лековити минерални извори и наличие на ценни културно-исторически забележителности с национално и международно значение. Това го превръща в уникален обект на изследване. Районът се
характеризира със своите разнообразни природни условия и ресурси, защитени природни обекти и територии,
църкви и манастири, археологически обекти, архитектурно-етнографски забележителности, музеи и социалнодемографски условия.
Реализирането на съвременна, надеждна и гъвкава технология за управление и стабилизиране развитието
на екологичния и селски туризъм в региона е основната цел на представената разработката. Същността на
програмната й реализация се изразява в:
• създаване на релативна база от данни за събиране и съхранение на разнообразната информация на възможните туристически дестинации;
• разработване на многовариантни предложения за краткосрочен туризъм, в зависимост от конкретните
изисквания на потребителите;
• създаване на тази основа на информационна система за управление и стабилизиране развитието на екологичния и селски туризъм в региона.
Разработената информационна технология за подпомагане управлението и устойчивото развитие на туризма в района на Гоце Делчев може да се приложи в произволен район от територията на страната.
Ключови думи: управление и устойчиво развитие на туризма, релативна база данни, информационна система,
информационна технология.
Key words: management and stable development of tourism, relatively database, information system, information
technology.

Увод
Районът на Гоце Делчев (1367 км 2) се намира в Югозападна България и заема най-южните погранични територии с Гърция. Той включва общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча
като обхваща 58 селища, в т.ч. 2 града (Гоце Делчев
и Хаджидимово, с население 83339 жители по данни от 1995 г.). Живописното разположение на
Гоцеделчевския район върху една изключително красива природна мозайка — части от Пирин, Западните Родопи, Славянка и Стъргач планина, долината на Средна Струма и Гоцеделчевската котловина,
в съчетание с множеството лековити минерални извори и наличие на ценни културно-исторически забележителности с национално и международно значение го прави уникален сред останалите обекти
на изследване, включени в проекта РРОЕЗТ. Община
Гоце Делчев се утвърждава като територия със стабилно икономическо развитие през последните
години, като се очаква още по-голям подем след
откриването на новия Граничния контролно-пропускателен пункт с Република Гърция. Ръстът на инвестициите и развитието на частната инициатива е
висок. През 1998 г. в Гоце Делчев е създаден (с
финансова помощ от Британски Ноу Хау Фонд)
Туристически информационен център в сградата
на общината. Той функционира и понастоящем, но

е необходимо неговото разширяване и развитие.
През 1997 и 2001 г. са правени инвентаризации
на туристическите ресурси на общината (вкл. селата), които се нуждаят от известно осъвременяване
с цел обезпечаването с информационни и рекламни материали на община Гоце Делчев. За привличане на нови туристи и развитие на туризма като
икономически отрасъл в региона възниква необходимост от създаване на съвременна и надеждна
програма за създаване и управление на база данни за развитие и управление на туризма, която
включва данни за:
Налични селски квартири, семейни хотели и
ресторанти;
Природни, исторически, археологически и архитектурни забележителности;
Туристически атракции - занаяти, фолклорни
празници, традиции и обичаи.
Целта на настоящата разработка е реализирането на съвременна, надеждна и гъвкава технология за управление и стабилизиране развитието
на екологичния и селски туризъм в региона. Същността на програмната й реализация се изразява в:
Създаване на релативна база от данни за събиране и съхранение на разнообразната информация на възможните туристически дестинации;
Разработване на многовариантни предложе-
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ния за краткосрочен туризъм, в зависимост от конкретните изисквания на потребителите;
Създаване на тази основа на информационна
система за управление и стабилизиране развитието на екологичния и селски туризъм в региона.
Обект и методи
Уникалното съчетание на разнообразен релеф
(от 430 до 2709 м), благоприятен климат (с планинско-средиземноморски черти) и лечебни минерални извори представлява изключително ценен
комплекс природни дадености с възможност за конкурентно включване на Гоцеделчевския район в туристическо предлагане. Голямото природно богатство благоприятства развитието на екологичен и устойчив туризъм. За разнообразяване престоя на туристите могат да се организират комбинирани еднодневни и полудневни пешеходно-познавателни
маршрути до атрактивни природни забележителности. Има отлични условия за практикуване на
различни рекреационни дейности около водоемите
и в горска среда: слънчеви и водни бани, любителски риболов, организиране на излети с пикник, спортуване за здраве, събиране на диворастящи плодове и гъби, наблюдаване на диви животни в естествената им среда и т.н. За балнеоложка профилактика могат да се ползват откритите басейни в
Огняновски минерални бани, местността Топлика
и с. Мусомища. Специфичният микроклимат в планинския курорт Попови ливади позволява комбиниране на екологичния туризъм с климатолечение и
профилактика.
Термоминералните извори в банския курорт
Огняново, лековити за широк диапазон заболявания,
в съчетание със специфичния микроклимат и изградената модерна база на профилакториум “Огняново” са добра основа за развитие не само на
вътрешен, но и на международен медицински
туризъм. Наличието на интересни природни феномени, множеството реки и водоеми, пълни с риба,
голямото богатство и разнообразие на растителни
и животински видове, в т. ч. значителен брой ендемити и реликти, и наситеността на защитени обекти и територии с уникална природа благоприятстват развитието на хоби-туризма /спелеология, трекинг-турове, спортен риболов и гребни спортове,
ботанически и орнитоложки експедиции, чист екотуризъм в Народния парк и резерватите и др./.
Добрата дивечоразвъдна база и натрупаният опит
в Горско стопанство - с.Сатовча позволява развитие на международен ловен туризъм. Природните
красоти на Пирин, Западните Родопи и Славянка
са един от основните фактори за голямата атрак-
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тивност на района като цяло.
В периода (1994 – 1998 г.) община Гоце
Делчев и Търговско-промишлената палата са партньори в проекта РЕМДЕП, реализиран с подкрепата на Британски Ноу Хау Фонд. Основен резултат
на проекта е проучването на възможностите и приоритетите и разработването на стратегия за икономическото развитие на общината и стратегия за развитие на туризма в региона. Община Гоце Делчев
е включена в проекта ПРЕСТ (Проект за устойчив
туризъм в Пирин и Рила (1994–1997 г.)), финансиран също от Британски Ноу Хау Фонд.
В резултат от изпълнението на ПРЕСТ през
1997 г. е създадена регионалната туристическа организация Пирински туристически форум (ПТФ), на
която община Гоце Делчев е съ-учредител.
Създаването на бази от данни и реализирането на програми за управлението им се разглеждат
от Азълов, 1991 и Владимиров, 2001. За създаване на базата данни, в която да се съхранява информацията необходима за функционирането на
програмата, е избрана средата на MS Access MS
Access, 2004. Предимствата на тази среда са, че
тя е лесна за разработка и управление, със съвременен графичен дизайн, с много вградени функции,
които предоставят една отлична възможност за
работа. Самата база се съвместява в един файл с
разширение MDB, което също много спомага за
лесното и използване. Драйверът за нея се разпространява безплатно от Microsoft и е известен като MDAC или Microsoft Data Access Components.
Обикновено се разпространява с Internet Explorer.
Някои алтернативни подходи са предложени от
Владимиров, 2001.
На фиг. 1 са представени таблиците и връзките между тях. Те дават детайлна представа за
структурата на базата данни, както и за нейната
функционалност. Основната таблица е TotalExcursion. От нея има връзка към таблицата за номенклатурата на клиентите и към DetailExcursion, в която се записва програмата за екскурзията. От там
се връзва с посетените туристически обекти и с
хотелите за нощувка.
Програмата се инсталира от TripHandbook чрез
стартирането на файла THbSetup.exe. Протича една стандартна инсталация, в която се указва къде
да се инсталира програмата, както и къде да се
позиционира стартиращия shortcut. При успешно
приключване на инсталацията TripHandbook може
да се стартира от указаната от потребителя
позиция. Със стартирането му ще се покаже стартовия (главения) екран (фиг. 2.).
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Фиг. 1. Структура на базата данни

Фиг. 2. Стартов екран на приложението
Резултати и обсъждане
Стартовият екран е показан на фиг. 2. От него последователно се извикват всички други екрани и функции включени в програмата. Ето защо е
много важно да се избере начин за тяхното извикване, който да предоставя добра видимост и пространно разположение, което бързо да се запомня
от потребителя. Този ефект е постигнат чрез използване на меню, композирано от прозрачни бутони, на които кратко и еднозначно са определени
функциите на програмата, като следва:
Поддържане на номенклатури. Тази функция
представя първоначалното попълване на данните,
без които е невъзможно използването на програмата. За удобство на потребителя особено след натрупване на по-голям обем от данни са представени още две функции за улеснено търсене на конкретни данни. Това са филтриране и позициониране.
След като сме попълнили необходимите данни в
номенклатурите можем да преминем към въвеж-

дането към друга номенклатура, която съзнателно
е изнесена в отделно меню, поради сложността на
връзките и големият обем необходима за въвеждане информация, а именно – номенклатурата на
хотелите.
За да достигнете тази функция трябва да се
избере от главния екран посредством натискането
на бутона “ХОТЕЛИ”. Поради по-големия си обем,
данните в тази функция се въвеждат в две папки.
Данните за екстрите (условията), които предоставя
хотела, както и видовете стаи с техните екстри, се
въвеждат на отделен екран. Това става като се натисне бутона “Добави” под всяка от двете таблици.
Ако се натисне бутона “Добави” под таблица “Екстри на хотела” ще се появи екран за помощ от номенклатура. От него може да се избере съответната
екстра, която трябва да добави. Ако тя не присъства там, ще се наложи да се отиде в главния екран и
от там да се избере меню “Номенклатури”, да се
въведе там, а после отново да се върне в “Хотели”
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и да се добави. Ако се натисне бутона “Добави”
под таблица “Стаи” ще се представи екран за тяхното въвеждане. На този екран може да се избере
от полето за избор “Вид стая” типа на стаята. При
избор автоматично се попълват от номенклатурата броя легла в стаята. След това в полето “Цена
за едно легло” се попълва цената за едно легло, в
следствие на което автоматично се изчислява базовата цена на стаята. Това е цената без никакви
екстри. За да се добавят екстри в стаята трябва да
се натисне бутона “Добави” под таблица “Екстри в
стаята”. Ще се покаже екрана за избор от номенклатура и от там ще се избере съответната екстра.
За да се изчисли общия брой стаи в хотела, както и
общото число на леглата, трябва да се въведе
стойност в полето “Общ брой такива стаи в хотела”. За да се потвърдят всички въведени данни трябва да се натисне бутона “Избор”. Това действие
ще добави този тип стая към избрания хотел и ще
ни върне към предходния екран. Там ще видим, че
този тип стая се е добавил в таблицата “Стаи”, а
броят на стаите и броя на легата в папка “Основни
данни” се е актуализирал.
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Ако от главния екран се избере функцията
“Нова екскурзия” ще се отвори екран, на който данните се въвеждат последователно на стъпки, като
преминаването от стъпка на стъпка става посредством бутоните “Напред” и “Назад”.
При стъпка “Основни данни” се задават основните параметри, въз основа на които се определя броя стъпки, както и ценовите групи за тарифиране на туристическите услуги. Тук се въвеждат началото и края на екскурзията, като разликата в дните се пренася автоматично в полето “Брой
нощувки”. Именно броят на нощувките определя и
броя на междинните стъпки – стъпките, в които се
определя дневната програма. Когато се позиционира върху полето “Име на клиента” може да се избере клиента като с функционалния клавиш F3 или
с иконката “Помощ от номенклатура”(1). От появилия се екран за помощ от номенклатура можете да се избере клиента, а ако не е въведен с натискане на бутончето до полето “Име на клиента”(2), където може да се въведе новия клиент, а
след това да се избере по познатия начин (фиг. 3).

Фиг. 3. Екскурзии
Следващата стъпка е свързана с определянето на дневната програма. Броят на тези междинни
стъпки се определя от броя на дните на екскурзията.
Те са еднотипни и няма никаква разлика във функционалността и логиката на изпълнение. В нея се
избира вида на хранене от полето за избор “Вид
хранене”. За да се избере хотела, в който ще се
нощува се позиционира върху полето “Нощувка в”
и се стартира помощ от номенклатура. В полето
“Начало в” се задава началният час на дневната
програма. Чрез бутона “Добави”, който се намира
под таблица “Забележителности” се добавя нов туристически обект за посещение в дневната програ-

ма. Началното време се изчислява на базата на
зададеното време за започване на програмата или
от предходно посещение на забележителност, като се вземе в предвид и времето за достигане на
туристическия обект. Времето и цената се взимат
директно от номенклатурата на туристическите
обекти. В горния десен ъгъл се вижда калкулирана
цената за дневната програма. В нея се включва цената за храненето, нощувката и таксите за посещенията на туристическите обекти, ако има такава.
Чрез натискането на бутона “Напред” поетапно
стъпка по стъпка се достига до последната стъпка.
В нея се калкулира крайната цена на екскурзията,
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записва се името на екскурзията, както и бележки
по нея. С натискането на бутона “Запис” се запаметяват окончателно всички данни за екскурзията
и се връщаме в основния екран. За да се види информация за издадената вече екскурзия трябва да
изберем от “СПРАВКИ” функцията “ПРЕГЛЕД НА
ЕКСКУРЗИИ”.
При влизане в този екран, за да се ограничи
забавянето при визуализацията на всички екскурзии,
които с течение на времето биха набъбнали до внушително число и това би забавило драстично работата на програмата се представя времеви критерий (1), който значително намалява броя на изведените екскурзии. Този критерии също така улеснява търсенето на конкретна екскурзия и може да
се възприема като филтър. Трябва да се въведе
период “От дата” до “до дата” и да се натисне бутона “Визуализация”. Визуализираните екскурзии
се намират в таблица, като в таблица са изведени
дневните програми за избраната екскурзия. В таблица са представени туристическите обекти за кон-

кретния избран ден. Този вид таблично представяне на данните дава много добра видимост и възможност за по-лесно боравене с информацията.
При натискане на десен бутон на мишката върху
някоя екскурзия ще се появи контекстно меню с
две опции – “Изтриване” и “Печат”. При избор на
“Изтриване” се изтриват данните за маркираната
екскурзия. При избор на “Печат” ще се визуализира справка за информацията за избраната екскурзия. От тази справка може да се разпечата информацията на хартиен носител. Броя на отпечатванията е неограничен. Имайки тази справка клиента
може винаги да знае кога и къде ще се намира в
периода на цялата екскурзия и ще разполага с точен график на посещенията. Отпечатването става
от стандартен диалогов прозорец, в който трябва
да се избере принтера като устройство и да натиснете бутона “Print”. Там можете да изберете броя
копия и от коя до коя страница да е разпечатката
(фиг. 4).

Фиг. 4. Справки и печат

Фиг. 5. Готови екскурзии
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Следващата справка е представена на фиг.
5. Тази справка абсолютно припокрива “Прегледа
на екскурзиите” с разликата, че тука се визуализират готовите, предварително запазени екскурзии.
Поредната функция е “Създаване на нова екскурзия от готова”, която се извиква от контекстното меню на предварително избраната екскурзия.
При нейното избиране се появява екран, в който се
въвеждат условното име на екскурзията, периода,
в който ще се проведе, клиента и основни бележки.
Клиента може да се избере с помощ от номенклатура, която се извиква след като се е позиционирал върху полето “Име на клиента”. След попълване на необходимите данни и натискането на бутона “Запис” от избраната записана екскурзия се
създава нова, която ще може да се види от справката “Преглед на екскурзии”.

441

Визуализирането (фиг. 6) става като се въведат “От дата” и “до дата” и се натисне бутона
“Визуализация” (1). Клиентите се появяват в горната таблица (2), а ползваните от тях екскурзии са
представени в долната таблица (3). При предвижване върху друг клиент данните в долната таблица
се променят и показват неговите екскурзии. В тази
справка са включени две функции за печат. Едната
е “Преглед на избраната екскурзия” (5). Това е познатата справка за екскурзиите. Предимството на
представянето и тука е, че улеснява потребителя
да я разпечата направо от тук, а не да я търси в
“Преглед на екскурзии”. Втората функция е “Печат”
(4). Тя подготвя за разпечатване данните на клиента и ползваните от него екскурзии, като дава детайлна представа за данните подредени прилежно
по датата на посещение в обратен ред (фиг. 7).

Фиг. 6. Клиенти

Фиг. 7. Печат.
Заключение
Разработен е конкретен научно-технически и
приложен проблем, отнасящ се до разработване
на информационна технология, подпомагаща развитието и управлението на туризма в района на
Гоце Делчев.

Реализирана е съвременна, надеждна и гъвкава система за създаване и управление на база
данни, както и за управление развитието на екологичния и селски туризъм в региона. Програмната
реализация е концентрирана както върху разработване на система база данни за събиране и съхра-
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нение на разнообразна информация за възможните туристически дестинации, така и за разработване на многовариантни технологични предложения
за краткосрочен туризъм, в зависимост от конкретните изисквания на потребителите.
Технологията е универсална и може да се приложи в произволен район от територията на Бъл-

гария, ако е налична необходимата за пълноценното й функциониране базова информация.
Литература
1. Азълов, П. 1991. Бази от данни, изд. “Техника”.
2. Владимиров, С. 2001. Визуално програмиране
и Web дизайн, лекции.
3. Microsoft Access Professional. 2004. Софтпрес.С.

INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT AND STABLE
DEVELOPMENT OF TOURISM IN GOZE DELCHEV REGION
Boyko Kolev
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
Goze Delchev region is situated in a very beautiful natural mosaic – parts of Pirin, West Rodopa, Slavjanka and
Stargach mountains, the middle Struma valley and Goze Delchev hollow, in combination with many healthy thermal
sprigs and cultural and historical landmark with national and global importance. These transform the region in unique
subject of studying. Unique nature and resources, protected natural objects and territories, churches and monasteries,
archeological objects, architecture and ethnographic landmarks, museums, social and demographic conditions, could
characterize it.
The main aim of the study is to develop a modern, reliable and flexible information technology for management
the development and sustainability of the ecological and country tourism in the region. The realization of this technology includes:
Creating a relatively database for collecting and saving highly varied information for possible tourism destination;
Developing multivariate offers for short time tourism in dependence of users requirements;
Creation on these bases an information system for management the development and sustainability of the ecological and country tourism in the region.
The suggested work is universal and could be applied not only for Goze Delchev district but also for random
region of Bulgarian territory.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ТУРИСТИЧЕСКИ КАРТИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ГИС
Пенка Кастрева
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Картите традиционно сe изполват да дават информация за пространството. Сега понятието за карта е
променено и подобрено с ефекта на бързо напредващите технологии. Понастоящем картите са цифрови и се
определят като геоинформационен модел на действителността. Въпреки това информацията за туристическите
места, която се представя чрез традиционните карти е ограничена и не винаги съвременна. Това е причина да се
търсят различни източници за достъп до актуална туристическа информация. Създаването на национална туристическа информационна система е най-съвременният начин за получаването на информация за туристическата
дейност у нас.
В този доклад е разгледана възможността за употребата на ГИС в планирането и управлението на туризма,
като едно от най-важните средства на информационните технологии. Представят се за разглеждане процесите на
съставянето на туристическата карта до създаването на ГИС за нуждите на туризма.
Ключови думи: туризъм, туристически карти, ГИС
Key words: tourism, tourist map, GIS

Туризъм, географски данни и Интернет
Туризмът, като най-близка научна област се
отнася към географската наука. Туристическата
дейност е свързана с пътуване за целите на почивка, отдих, развлечения, култура, нови и различни
приключения и др. Понякога термините “туризъм”
и “пътуване” са взаимнозаменими и имат подобни
дефиниции.
Туризмът е водещ източник за доходите на
всяка страна. Много страни зависят от разходите
направени за пътуване от чужденците като източник за облагане с данъци или като източник на доходи за предприятията, които предлагат услуги на
пътуващите. Следователно развитието на туризма
може да се разглежда като една стратегия използвана, както от организации независими от държавата, така и от държавни агенции подпомагащи отделни региони с национална значимост. По тази
важна причина се отделя все по-голямо внимание
на устойчивото икономическо развитие в областта
на туризма.
Устойчивият туризъм е едно ново понятие и
се явява продължение на концепцията за устойчиво развитие, която бе дефинирана на конференцията в Рио през 1992г. Той е резултат от грижите
полагани за опазване на застрашените райони на
планетата като цяло, и в частност тропическите
гори. В същото време обаче това понятие третира
и урбанизираните райони, селата, културното и архитектурно наследство - следователно обхваща пообширна проблематика в сравнение с екотуризма.
Освен това устойчивият туризъм има за цел не само влиянието върху туристите по време на пътуването им, а също и формирането на култура за опазване на ресурсите в туристическите центрове.
България е една от първите държави в света,
която прие и използва насоките за дейности, свързани с развитието на устойчив туризъм и с биоразнообразието на Конвенцията за биологично

разнообразие. На тяхна основа правителството разработи и планира Националната стратегия и плана
за действие за развитие на екотуризъм. С предприемането на тези важни стъпки, България прие
предизвикателството да бъде една от водещите
страни на стария континент в областта на природозащитата и на устойчивото развитие.
Промените настъпили у нас и света в социалната, икономическата и културна област през последните години повишиха консуматорите на туризма в огромни мащаби. От друга страна се повишават и усилията на страните да привличат все повече туристи. По тази причина за регулиране на този
процес е необходима предварителна прогноза за
развитие и планиране на туристическата дейност.
За да се осъществи изучаването, планирането,
прогнозирането, регулирането и управлението на
туризма в цялостното му многообразие (алтернативен, устойчив, селски туризъм, специализиран
туризъм, хоби, екотуризъм и др.) и сложност се
изисква големи количества информация, която да
бъде бързо обработвана, с непрекъснат достъп до
нея и винаги да е в актуален вид. Един такъв подход,
доказал своите възможности в различни приложни
области е използването на Географските информационни системи (ГИС).
През последните години Интернет предлага
много предимства на туристическата индустрия –
от резервация на хотели и транспортиране до визуализация на дестинацията, придружена с пълна информация за всички туристически интереси. Едно
от главните предимства на Интернет е представянето на големи количества информация в реално
време за всяко възможно пътуване. Днес туристите имат възможност действително да “посетят”
предварително обектите на техния туристически интерес посредством туристическите карти. Предоставяйки туристическа информация чрез картографската наука съвместно с най-новите технологии,
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може да се постигне по-добър, по-бърз и най-точен начин за комуникация с потребителите. Днес
карти има навсякъде и във всякакъв вид – на хартия,
на компютърния екран или Интернет страница.
Туристически карти
Има установена връзка между туризма и
пространството. Планирането на всяка туристическа ваканция е немислимо без използване на картографски материали за избор и уточняване на туристическите маршрути, дължината на преходите
и намиране на места за нощуване. За удобство на
туристите и работещите в областта на туризма има
непрекъсната нужда от пространствена информация. Засега картите са най-класическият начин за
получаване на информация за туристически пътувания за почивка, забавления, бизнес, здраве и т.н.
Туристическите карти са картографски продукти, използвани масово от широк кръг потребители. По целия свят, както и в България има направени много туристически карти, но е трудно да се
каже, че има достатъчно стандарти за тях. Възможностите, които дават компютърните, Интернет и други информационни технологии позволиха карти да
правят хора без картографско образование. Тези
карти разбира се съдържат информация от която
се нуждаят туристите, но често пъти тя е неточна,
объркваща и лишена от картографско представяне.
Няма ограничение за класовете туристически
карти, които могат да бъдат създадени чрез групирането им съгласно доминиращото предназначение. Билич и Васмут (1984) са класифицирали
туристическите карти по основно предназначение
в три големи групи: обзорни, маршрутни и план –
схеми на градовете.
Обзорните карти от своя страна се подразделят по административно - териториален принцип на
географски райони като континент, отделна държава, област, община, туристически комплекси (планински или морски курорти).
Маршрутните (пътни) карти съдържат определени маршрути за предвижване на туристите към
определената територия. Основното им съдържание са пешеходни, водни, автомобилни, железопътни и най-често срещаните комбинирани маршрути.
План-схемите (указатели) на градовете съдържат местоположението и взаимното разположение
на улици и обекти в съответния град. Наред с легендата за използваните условни знаци на гърба
на картата има допълнителна информация с имената на улиците.
Обикновено туристическите карти и схеми се
издават във вид на портативни и удобни за пътешествие брошури. В България има издадени от различни картографски фирми карти на почти всички
черноморски и планински курорти, национални и

природни паркове, пътни карти на цялата страна и
Европа, план-схеми на всички големи градове на
страната. Повечето карти са публикувани и в Интернет.
Туристическите карти и схеми се оформят с
художествени знаци, рисунки и фотографии.
Употребата на условните знаци специално се
разглежда тук, тъй като те наистина са най-ефективния начин за картографска комуникация с
неспециалисти, каквито са туристите. От друга
страна трябва да се подчертае, че с развитието на
международния туризъм е необходимо условните
знаци да се унифицират с оглед четимостта на картите независимо от произхода на производителите
и на потребителите. Най-оптималното решение за
една туристическа карта е картографските знаци
да са прости, лесно да се построяват от картографите и в същото време да дават по-възможност
подробна и най-точна информация. Картографските
знаци се представят, както е известно от теоретичната картография [5] чрез техните визуални характеристики – размер, форма, цвят, ориентация, текстура (структура), градация.
Днес, широкото използване на съвременните
компютърни технологии, съчетани с методите на
космическото картографиране оказаха огромно
влияние върху съвременното равнище на картографията и промениха в известна степен и традиционното разбиране за понятието карта. А с въвеждане на геоинформатиката в картографията,
днес картата се разглежда като геоинформационен
модел на действителността (Берлянт, 2000).
Планирането на туристическите ваканции става по-лесно и по-точно с използване възможностите на интерактивните (мултимедийни) карти. По своята същност интерактивните карти [1] са картографски модели в цифрова среда, които съдържат
допълнителна мултимедийна информация за картографските обекти и позволяват тя да се визуализира при посочване на обектите, както и да се представя различна част от пространството и съдържанието на модела. Като визуална информационна
система интерактивните карти получават все пошироко разпространение при пътуване с автомобил. Някои от тях снабдени с GPS, компютърен картографски модел и тематична информация за различни обекти практически предоставя неограничени възможности и удобства за пътуващите туристи.
Oт туристически карти до туристически ГИС
Въпреки, че традиционните карти отпечатани
на хартия ще продължат да ни служат и в бъдеще
[5], те имат един съществен недостатък, който ограничава тяхното приложение. Отпечатаните карти не могат да предоставят повече информация от
изобразената върху тях посредством условните зна-
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Условен знак
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Описание

автобусна спирка

такси

бензиностанция

паркинг

банка

поща

информация

болница

хотел

ресторант

музей

църква

пристанище

манастир

природен резерват

пещера

туристическа хижа

мотел

къмпинг

минерална баня

историческа
развалина

граница на
защитена местност

Фиг.1 Пример за често използвани знаци в туристическите карти
ци и пояснителните надписи. Затова пък ГИС имат
средствата да обединяват графичните и атрибутни
данни и да представят информацията от картата
заедно с мултимедийни данни (снимки, видео и звукови файлове). В действителност потребителите на
ГИС могат да бъдат ограничени само от тяхното
собствено въображение. Поради бързото развитие
на ГИС и други информационни технологии много
и различни области на науката започнаха да ги
използват, за да представят собствените си бази
данни.
Затова, ако пренебрегнем тези факти и поддържаме изцяло традиционните средства използвани досега в областта на туризма, няма да можем да отговорим на изискванията на новото време – да се предоставя и обработва повече и покачествена информация за кратък срок за нуждите
на потребителите и заетите в туристическия сектор.
Например, в България, само една малка част от

хората, които имат картографско образование и
умения за работа с ГИС изработват качествени туристически карти. Няма данни такива специалисти
да се използват за работа в туристически компании и организации.
ГИС технологията не само ни предоставя визуализиращи методи и средства за представяне на
картографска и неграфична информация. Методологията на картографските приложения в съчетание с мултимедийната технология е да ни позволи
бързо да се събира картографска и друга географска информация от различни източници и да предостави директен достъп до нея. Най-важното предимство и основа за изграждане на ГИС са цифровите картографски модели, подобрени с различни
изображения и анимации.
Предимствата на цифровите карти в сравнение с отпечатаните върху хартия са дадени по-долу:
• графичната точност при нанасяне на под-
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робните точки от ситуационните елементи е значително по-висока;
• изображението може да променя мащаба
си взависимост от гъстотата на подробностите и
цветовете;
• съдържанието на картата може непрекъснато да се актуализира;
• унифициране информацията за всички
потребители.
Всички тези възможности на ГИС целят попълно информиране и взаимодействие с потребителите.

Една туристическа ГИС може да ни даде по
най-бързия начин определен вид информация чрез
използване на WWW мрежата. Това на много места вече е направено, без да е необходимо да се
използват специален хардуер и сложен софтуер.
Има редица примери за успешни туристически ГИС
[Basaraner, Selcuk, 1999], [Karanikolas, Sarafidis,
2006] за отделни градове, курортни комплески, планински територии или национални информационни
системи в областта на туризма.
Всяка областна или общинска администрация

Фиг.2. Един реален пример за изградена туристическа ГИС за територията на гр. Солун
в България може да изгради много лесно и бързо
ГИС туристическо приложение, за да помогне на
туристите да получат всякакъв вид информация за
интересуващите ги обекти в района. Както е известно и регламентирано със закон за кадастъра и
имотна регистрация [ЗКИР] специализираните карти са основа за създаване на всички информационни системи. Специализираните карти от своя
страна използват кадастралните карти като основно графично съдържание. На този етап, вследствие дейностите по проекта “Кадастър и имотна регистрация” голяма част от територията на страната е обезпечена с цифрова кадастрална информация, която може да послужи за изграждане на национална ГИС в туризма.
Разработването на едно подобно приложение
в областта на туризма ще има главната задача да
визуализира картографската информация с подхо-

дящи картографски методи. От една страна ГИС
приложението трябва да представя туристическата
карта (графичната база данни) винаги в осъвременен вид с достатъчно подробна и точна информация. От друга страна приложението трябва да бъде
функционално и да не изисква специални познания
за системата от потенциалните потребители.
Например, туристите да могат да добавят или премахват данни като картни слоеве, да получават описателна информация за обектите чрез посочване
върху картата (като имена на улици, автобусни
линии, театри, музеи, болници, хотели, хижи и др.),
да откриват обекти, да мащабират картата (т.е да
увеличават или да намаляват изображението), да
преместват изображението, да променят видимостта на слоевете и т.н. Специално внимание трябва
да се обърне на възможността за автоматична промяна размера на условните знаци в различните ма-
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щаби на картите в ГИС среда. Графичният мащаб
на картата трябва да се показва по всяко време и
при всяка “zoom” операция на потребителя.
Както се вижда, изискваните операции за едно ГИС туристическо приложение притежава всяка
динамична карта, създадена с някои от известните
ни на пазара ГИС софтуерни продукти. Затова не
би възникнал софтуерен проблем при представянето на картографската информация за туристическите обекти и места на България във формата
на карта.
Възможности за проектиране на ГИС за туризма
у нас
Картографски процедури
До тук, целта на това теоретично изследване
беше да се покаже необходимостта от картографиране състоянието на туристическия сектор у нас
и от изграждане на информационна система. По
нататък ще бъде показана една гледна точка за съдържанието на бъдещата специализирана карта (туристическите обекти) и подробната информация за
тях, изграждащи туристическата база данни.
Въпросът за мащаба на туристическата карта представена в ГИС във вид на различни графични слоеве е свързан с необходимостта от постигане на определена подробност и точност в изображението на различните обекти и от разнообразието на тематичните карти, които ще бъдат използвани като основни при създаването й. Под степен
на точност и подробност на ГИС трябва да се разбира точността на цифровите модели на плановете или картите (графичната информация). От изследвания [Павлов, 1999], се показва, че необходимата точност на базата данни на ГИС зависи единствено от мащаба на картната основа и точността
на преките геодезически измервания при създаване на оригинала.
Теоретически, графичните данни за ГИС се
основават на дигитализирани данни от фотограметрични или космически снимки, преки измервания и
най-използваните картографските източници – съществуващите отпечатани топографски карти.
Използването и обработването на съществуваща
графична картографска информация ще бъде найчесто срещания случай за получаване на необходимия цифров картографски модел за ГИС в планирането и управлението на туризма. Авторът
счита, че за основа на графичната база данни може да послужат като източник за изобразяване на
общогеографските елементи съществуващи топографски карти в мащаб 1:5000, а за тематичното
съдържание - изработени туристически карти в мащаби до 1:5000, 1:10 000 и по-дребни, както и
новосъздадените кадастрални карти, които вече об-
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хващат територията както на селищните, така и на
извънселищните територии.
Естествено, за туристически карти на градовете и курортните комплекси (наречени още плануказатели) задължително ще трябва да се използват кадастралните карти в мащаб 1:1000. Това задължително условие произтича от факта, че кадастралните карти съдържат всички обекти и граници
разположени върху земната повърхност. Известно
е, че основните кадастрални данни са данните за
границите на поземлените имоти и собствеността
върху тях. Някои от тях пряко са свързани с разположените върху тях туристически обекти. За целите на туристическата карта графичната информация може да се генерализира, тъй като не е необходимо да бъде с подробностите на кадастралната карта и няма да служи за извършване на точни
картографски измервания, освен за измерване на
разстояние с цел ориентиране по картата.
Координатната система и картографска проекция представляват най-важните характеристики
за една карта. Промяната на изходните данни
(елипсоид, параметри на елипсоида и координатно
начало на проекционната координатна система) изглежда много проста задача за който и да е ГИС
софтуер. Употребата на картните проекции обаче
не е просто нещо и изисква специални теоретични
познания за избор на подходящата картна проекция за изобразяваната територия.
Както се подразбира, географските информационни данни за туристическите обекти структурирани в отделни графични слоеве ще са комбинация от различни картографски източници. Тези карти
са в различни мащаби, координатни системи, картни проекции и точност на изображението. Това налага тяхното привеждане в единна координатна система, която да е в съответствие, както с новите
изисквания предизвикани от навлизането на новите
технологии в картографирането, така и от неизбежните процеси на глобализация. Въведената съвременна геодезическа система, наречена “Българска
геодезическа система 2000” напълно отговаря на
тези изисквания. Тя е основана на геодезическата
референтна система GRS80 (Geodetic Reference System), която определя: фундаменталните геодезически параметри, геодезическата координатна система
ETRF-89, височинната система, геодезическата проекция (в случая конформната конична проекция на
Ламберт) и Международната система за разграфка
и номенклатура на картните листове [2].
Съдържание и структуриране на базата данни за
туристическа ГИС
Структурата на данните въведени в информационната система предназначена за туризма трябва да бъде стандартизирана, за да бъде приложи-
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ма върху който и да било туристически район в
България. За да бъде унифицирана информацията
считаме, че трябва да обхваща следните групи
данни:
• Картни листове, координатна мрежа и геодезическа основа;
• Топографски и други геоинформационни
данни за летища, морски пътища, магистрали, пътища от републиканската и междуселищна пътна
мрежа, достигащи до туристическите обекти и места;
• Кадастрални данни засягащи туристическите обекти и имотите в които те попадат;
• Административни граници (на общини, землища, населени места);
• Местоположения на населени места и обща информация за тях (население, език, религия,
социално-икономическа структура и др.)
• Хидроложки данни: географско местоположение на речна мрежа, езера и водоеми и др.;
• Национални паркове, резервати, защитени
зони и природни забележителности;
• Исторически места (музеи, гробници, исторически разкопки и руини, църкви, джамии и свещени места, архитектурни паметници и др.)
• Спортни и рекреационни места (минерални
бани, термални извори, морски плажове, места за
плуване, лов и риболов, санаториуми, балнеосанаториуми, профилакториуми, паркове и места за
отдих.);
• Туристически обекти за настаняване- хижи,
хотели, мотели, къмпинги, и др.;
• Обекти за обслужване - ресторанти, кафенета, барове, дискотеки, увеселителни заведения
и др.;
• Болници, медицински центрове, аптеки, полицейски участъци, пощенски и банкови клонове,
важни търговски центрове и др.;
• Обекти за култура и изкуство –театри, кина,
галерии и др.;
• Туристически и други информационни
офиси.
Трябва да се отбележи, че горепосочените данни могат да се структурират в отделни графични
слоеве групирани според начина на тяхното картографско изобразяване с точкови, линейни или
площни условни знаци. Те от своя страна могат да
се подразделят в повече слоеве според категориите на обектите, функциите, които ще изпълняват,
процедурите и моделите за обработка, анализ и
прогноза на данните.
Едновременно с картографското представяне
на туристическите обекти и места във вид на местоположения и направления за туристите е много
важна и описателната (атрибутна) информация за
тях. Туристическата информация [Воденска, 2005]

на този етап не е обединена в обща система и не
може да се ползва пълноценно поради ведомствения й характер и ограничен достъп.
Чрез подробната описателна информация системата ще може да отговаря на запитвания на потребителите и да анализира данните за тях. Обикновено тези запитвания посредством въведеното име,
се отнасят до визуализиране на местоположението на обектите, получаване на по-подробна словесна информация за тях и представяне на фотографски изображения свързани с повече подробности за туристите.
Важни туристически данни са тези характеризиращи туристическата дейност (заетост, приходи, брой легла и др.) и данните за туристите (брой,
националност, доходи и др.). Този тип данни са свързани със статистическа отчетност и са много динамични. Въпреки тяхната променливост и зависимост от туристическия сезон те могат да служат
за прогноза и анализ на данните за вземане на важни решения, свързани с дейността на конкретния
туристически район.
Информацията за туристическите подробности може да се представя и чрез фотографии или
кратки видеоклипове за обектите.
Внедряването на една система става в няколко последователни етапи. Действителното изграждане на системата започва по време на реализиране на пилотните проекти, чиято цел е да се определят проблемите, които може да възникнат в същинския процес на изграждане и управление на
ГИС, както и да се намери подходящото им решение. На този етап се разработват прототипи на базата данни и на приложенията.
Най-важната част от изграждането на системата е попълването на базата данни. Могат да се
посочат някои важни стъпки при проектирането й
(Arctur & Zeiler 2004): определяне на информационните продукти, които ще се произвеждат (туристически карти, информационни бюлетини и др.); определяне на основните тематични слоеве; определяне на мащабните редове на всеки тематичен
слой; определяне структурата на таблиците и начин на описание на атрибутите и др.
Етапът на реализиране на прототипа следва
да се счита като първата стъпка в процеса на пускането в действие на системата. Той трябва да служи като база за тестване на процедурите и техническите спецификации преди цялостното разгръщане на системата. Следващата стъпка е публикуването на туристическата информация в Интернет
пространството.
Заключение
Съществуването на туристически ресурси и
туристически места е най-важният елемент за раз-

Туристически карти и туристически ГИС
витието на туризма в една страна. Основната характеристика на туристическите ресурси на България се състои в това, че въпреки малката територия на страната те са много разнообразни. Традиционните елементи от облика на България като туристическа страна са благоприятната природна среда на нашата страна, която осигурява реални възможности за ефективно използване на биоклиматичните ресурси за отдих, лечение и профилактика.
От друга страна, древното ни културно наследство,
самобитният фолклор и традиции, оригиналната
българска кухня в комбинация с екологично чистата ни природа и богатството на термалните води
са нашите акредитиви към съвременния свят и
Новото хилядолетие.
Както е видно от Интернет страниците, по-големите хотели на известни в страната ни курортни
и туристически комплекси имат собствени Интернет
страници, които рекламират тяхната дейност и предоставят възможност за резервация и настаняване.
Тази информация обединена с информацията на
всички туристически агенции в страната заедно с
туристическите карти, могат да положат основата
за изграждане на национална туристическа ГИС.
Очевидно е, че от гледна точка на наличие на туристическа информация имаме всички необходими ресурси – богата и съвременна графична база
данни, по-голямата част от която е в цифров вид
(наличната кадастрална информационна система
и оцифрени топографски карти от различни мащаби) и изобилие от данни за много туристически обекти и места. Необходимо е тя да бъде събрана и
обединена, съхранена и представена със средствата на новите информационни технологии. От световния опит и опита у нас, който имаме в изграждането на успешни информационни системи (например в областта на кадастъра) със сигурност можем да твърдим, че една туристическа ГИС ще по-
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добри туризма у нас и представата за България
като туристическа страна пред света.
Не е възможно на този първи етап от настоящото обсъждане за съдържанието на туристическата карта и информационна система предназначена за туризма да се направи обзорна преценка и
да се предполага постигане на пълнота и
изчерпателност. Освен това туристическата информация е много динамична, а това ще изисква постоянното й обновяване. Затова считаме за напълно
в реда на нещата, че в хода на създаването на подобно ГИС приложение, а по-късно и при практическото му използване, то ще може да се променя
и допълва. За разработването му разбира се е необходима волята и обединяване силите на държавни и общински административни органи и множеството туристически агенции и фирми работещи в
тази област. И накрая е необходимо да се подчертае, че не е без значение и създаването и обсъждането на проекто-наредба, която да регламентира изграждането и използването на национална туристическа ГИС.
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TOURIST MAPS AND TOURIST GIS
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ABSTRACT
Maps are traditionally used to provide information about space. Nowdays, the concept of map has changed and
inproved with the effect of the rapidly advancing technology. At present, maps are digitally produced and defined as a
geoinformatinal reality model. In spite of that, the information about touristical places which is presented by conventional maps is limited and not always updated. That’s why the new technologies offer different resources and methods
to access information about tourist places. One of this ways is the creating of the National touristic information system
- the only and the most contemporary manner for obtaining information about touristical activities in Bulgaria.
This paper discusses the possibility of using GIS for touristical planning and management as one of the most
important tools of information technology.The process from starting a tourist map to the creation of tourist GIS is
tabled here for discussion
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КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Гергана Желязкова - Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Славея Желязкова - Икономически университет – Варна
Разглеждат се принципите на устойчивото развитие приложени към туризма. Охарактеризира се развитието на туризма в България през последните 5 години, сравнява се с други туристически дестинации и се установява доколко той отговаря на критериите за устойчивост. Правят се препоръки за бъдещото развитие на туризма
в България с оглед постигането на неговата устойчивост.
Ключови думи: туризъм, устойчиво развитие
Key words: tourism, sustainable development

Туризмът е една от водещите индустрии по
света, която стимулира развитието и промяната и
като такава тя може да стане основа за устойчивостта им. Постигането на устойчиво развитие на
туризма е дълъг и непрекъснат процес, при който
се наблюдава и отчита влиянието му върху
икономическата, социалната, културната и екологичната среда и се предприемат коригиращи
действия, с които се поддържа помежду им дългосрочен баланс.
Целта на доклада е оценка и сравнение на туризма в България с други туристически дестинации по група показатели за устойчиво развитие.
Концепцията за устойчивото развитие приложена
към туризма
За първи път приложението на принципите на
устойчивото развитие към туризма се разглежда
на официален форум в Lanzarote през 1995, където е организирана конференция за “Устойчив туризъм”. В изнесените доклади1 основно се разглеждат екологичните, социалните, културните и икономическите аспекти на развитието на туризма. Като
резултат от работата на конференцията са приети
следните два документа: “Декларация за устойчив
туризъм” и “План за действие за постигане на устойчиво развитие на туризма”.
Декларацията включва осемнайсет принципа
за развитие на туризма, така че той да се включи в
глобалната стратегия за устойчиво развитие. В първия принцип се дава формална дефиниция на устойчивото развитие на туризма. Според тази дефиниция развитието на туризма трябва да се основава на критериите за устойчивост, т.е. той трябва
да е екологично поносим в дългосрочен план, икономически осъществим и печеливш, етично и социално справедлив за местните общности. Приоритет при развитието на туризма трябва да бъде
опазването на културното наследство, естествените природни ресурси особено в тези туристически

обекти, където те са засегнати неблагоприятно от
развитието на туризма или има голям риск за тях.
Изтъква се необходимостта от планиране и управление на развитието на туризма, като по този начин се ограничава стихийното му развитие. Препоръчва се удължаването на туристическия сезон с
крайна цел целогодишен туризъм и развитието на
алтернативни форми на туризъм. Изисква се създаването и прилагането на етичен кодекс за устойчиво развитие на туризма. Формиран е специален комитет, на който е възложена подготовката
на глобален етичен кодекс на туризма. Първоначално разработеният вариант е представен за обсъждане на страните-членки на Световната туристическа организация към ООН. Получени са повече от 70 писмени коментари и препоръки от страните-членки и др. организации. Окончателният вариант на Глобалния етичен кодекс на туризма (ГЕКТ)
е представен и одобрен на срещата на Генералната
асамблея на ООН през октомври 1999 г. В Santiago.
Официалното приемане на ГЕКТ от Генералната
асамблея на ООН става на 21.12.2001 г. с резолюция A/RES/56/212. Според генералния секретар
на Световната туристическа организация ГЕКТ дава рамката за отговорно и устойчиво развитие на
туризма, за минимизиране на негативното въздействие на туризма върху околната среда и културното наследство и максимизиране на ползите от развитието на туризма за резидентите на туристическите дестинации. Той включва 9 члена, които определят “правилата на играта” за туристически дестинации, правителства, туроператори, пътнически
агенции, работещи в сферата на туризма, а и за
самите туристи. Съгласно тях туризмът трябва да
допринася за разбирането и уважението както между хората така и между различните общества, трябва не само да бъде потребител на културното наследство на човечеството, но и да спомага за разрастването му. Последният десети член – изисква
прилагането на принципите на ГЕКТ – като по този

1 Aronsson, L., The Development of Sustainable Tourism, London, CONTINUUM, 2000.
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начин залага в кодекса механизъм за принудителното му налагане. Туризмът се прокламира като
фактор за устойчиво развитие, като дейност, която
е от полза за страната и обществото-домакин, която се развива при изпълнение на задълженията и
спазване на правата на ангажираните в сферата
на туризма.
В “Планът за действие за постигане на устойчиво развитие на туризма” се предлагат на тези страни, подписали декларацията, специални
стратегии за развитие на туризма с оглед на това
увеличения капацитет и повишеното качество на туристическия продукт да не бъдат в ущърб на околната и социалната среда, а напротив да оказват
благоприятно въздействие върху тях.
С оглед стимулиране на туристическите компании да следват принципите за устойчиво развитие,
Световният комитет за пътувания и туризъм разработва екологична класификация на туристическите компании в съответствие с т.нар. програма
“Зелена планета”. Включването на компанията в тази класификация е при условие спазване на принципите за приспособяването на туризма към околната среда, обобщени в Агенда (дневен ред) 21 за
туристическата индустрия. Основните изисквания
към туристическата индустрия, представени в
Дневен ред 21 могат да бъдат обобщени до следните основни направления: ефективно използване
на енергийните източници; поддържане на високо
качество на питейната вода и разумното й използване без разхищение; минимизиране на отпадъците от туристическата дейност и по възможност
рециклиране; пречистване на отпадъчните води и
предотвратяване директното им изхвърляне и замърсяване на околната среда; ограничаване на
вредното влияние на транспорта върху околната
среда; разумно използване на земята – планирано
застрояване и благоустрояване – без загрозяване
на пейзажа; включване в туризма най-вече на местна работна сила; предлагане на туристически услуги – ориентирани не само към чуждестранните
туристи, но и към местните; коопериране на усилията на туристическата индустрия с тези на местната власт, а също и правителството с цел получаване на туристически продукт, отговарящ на принципите на устойчивото развитие.
Влияние на туризма върху икономическата, социалната и екологичната среда
Развитието на туризма оказва както положително, така и негативно въздействие върху икономическата, социалната и екологичната среда. Постигането на устойчивост се свързва с минимизиране
на отрицателните и максимизиране на положителните ефекти.
Положителните социално-икономически пос-
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ледствия от туризма са повишаване на броя на потребителите на стоки и услуги, откриване на работни места, по-високи приходи от преки и косвени
данъци, развитие на инфраструктурата. Приносът
към местната икономика е съществен дори и към
едно по-специфично нейно неформално направление улични търговци, артисти, екскурзоводи и др.
Част от отрицателните ефекти на туризма се дължат на неговата сезонност, като временна заетост
и свързаните с нея несигурни доходи, проблеми с
капацитетните възможности за търговците на
дребно. Повишените разходи за публичния сектор
за полицията, пожарната, здравеопазването и пр.
са друга част от проблемите. Дългосрочните икономически ефекти зависят и от типа на региона в
който се развива туризма. В селските райони туризмът се разраства относително бавно, което допринася за по-лесното му интегриране с местната
индустрия. Ако се развива бързо положителният
ефект изтича от региона по посока на големи доставчици на стоки и услуги от други региони и страни.
Една от причините за това, е че региона или страната-домакин въобще не предлага търсените стоки или защото те не отговарят на стандартите се
налага да ги внесе. Другият начин на изтичане е от
износа, когато чуждестранните компании, инвестирали в местния регион прибират обратно печалбите си. Пакетите, в цената на които е включено
всичко, в зависимост от типа на туризма, създават
малко или дори никакви възможности за печалба
на местните хора. Повишеното търсене на стоки и
услуги води до увеличаване на цените, което непропорционално нарасналите доходи на местното
население не могат да го компенсират. Негативен
ефект при това не само икономически могат да
окажат и повишените разходи за развитие на инфраструктурата и данъчните облекчения, целящи да
привлекат нови компании или просто да им помогнат да се развиват. Тези разходи често са за сметка на други важни направления като образование,
здравеопазване и др. Инфраструктурата облагодетелства и местното население чрез повишаване
качеството, обхвата и честотата на обществения
транспорт, комуникациите и др. От друга страна в
географски план развитието на инфраструктурата
може да доведе до промяна в ландшафта. Действията на туристите също могат да повлияят на околната среда. Въпреки, че много други индустрии причиняват много повече щети не трябва да пренебрегваме изхабяването, разрушаването на природните блага и замърсяването на околната среда от
туризма. Главният въпрос при осигуряването на дългосрочна устойчивост е опазването на ресурсите
на региона. Обаче в туризма, както и в много други
индустрии решенията за бъдещите дейности са с
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оглед на получаване на краткосрочни икономически резултати, а това би довело до преексплоатиране на ограничените природни и културни ресурси
(например нарушаване на естественото равновесие на екосистемите или разрушаване на културното наследство). Възможно е туризмът да допринесе за съхраняването на околната среда, като я
предпази от нелегален дърводобив, набези на бракониери и др. Това може да стане със създаването
на алтернативна заетост на местното население,
така че те вече да не се нуждаят от тези допълнителни доходи. Практиката показва, че колкото повече семейства, прехранвали се с тези нелегални
дейности, се отказали от тях за сметка на алтернативната заетост в туризма, толкова повече се е
засилвала нетърпимостта към предишните вредни
навици и под въздействие на обществения натиск
все повече хора са следвали примера им.
Негативното влияние на туризма върху социо-културната среда се появява най-вече когато присъствието му е доминантно. Местните хора изпитват
все повече затруднения да вършат ежедневната си
работа. Пълни паркинги (проблеми с паркирането),
задръствания на пътните артерии и службите от
публичния сектор (нарастват злоупотребите с
лекарства, употребата на наркотици, нелегалната
употреба на детски труд и други престъпления).
Други негативни следствия са сблъсъкът на
културите, загубата на местната идентичност и промяната на ценностите. Сблъсъкът на културите се
поражда от разликите в икономическото развитие
на регионите, стила на живот, различните модели
на потребление на стоки и услуги включително и
забавления, безгрижното и арогантно отхвърляне
на местните традиции и морални ценности, следването на поведение, което самите туристи биха
приели за недопустимо в родните си места. Културните различия могат да породят конфликтни взаимоотношения между туристите и местното население. Обаче вместо проява на апатия или раздразнение и антагонизъм, поведението на местното население, особено онази част, която е била в
пряк контакт с туристите може да последва примера им и да имитира поведението им в стремежа да
бъдат като тях. За загубата на идентичност допринасят нагаждането на местните традиции, ритуали
и фестивали, стандартизирането на стоките и услугите към очакванията на туристите. Освен негативно туризмът има и благотворно влияние върху
социо-културната среда. Сблъсъкът на културите
може да инициира промяната им (незадължително
унифицирането им). Срещата на хора от различни
култури води до взаимното им опознаване и разбиране и от там към толерантност и търпимост към
различията и до понижаване на напрежението в све-

товен и регионален мащаб.
Фактори за приспособяването на туризма към региона
Търсенето на туристическите продукти и
услуги, притежаваните икономическа, социална и
културна структура и природните условия са определящите фактори при вземането на решение какъв тип туризъм ще се предлага в региона. Той
може да стане основа за устойчивото развитие, ако
едно добро управление го превърне в ниско консумиращ потребител на ресурси. Обаче развитието
отвъд капацитета на региона го превръща в една
индустрия, саморазрушаваща се със скоростта на
изчерпването и унищожаването на ресурсите вместо да е работеща със скоростта на възобновяването им. Ето защо бавният темп на развитие на туризма се препоръчва. През последните години в
България по-скоро се наблюдава точно обратната
тенденция в предпочитанията. Най-общо подходящият темп на развитието е онзи, при който той се е
интегрирал социално и културно в региона. Съществени фактори за определяне пределния брой на туристите са степента на приспособяването на туризма към региона и типа на самия регион. В селските и в малките райони особено ако туризма се
развива за сметка на другите индустрии, туристите лесно започват да доминират над местното
население. Това води до пренаселване и конфликти между тях и от друга страна прави региона икономически уязвим. Начините да се повлияе върху
броя на туристите могат да се сведат до регулиране на капацитета на заведенията за настаняване;
концентриране на маркетинга върху специфичните сегменти; определяне на степента на пространствено разпределение на туризма или степента на
концентрация; определяне на степента на хоризонтално или вертикално развитие, т.е. развитие съответно посредством увеличаване броя на компаниите (множество малки компании) или техният
размер. Местоположението на туристическата база трябва да е съобразено с местните интереси.
Така ще се избегнат множество конфликти по отношение правото за ползване на земята, достъпа
до природните ресурси и др. За постигане на повисока степен на търпимост между местното общество и туристическата индустрия, тя трябва да
го обвърже икономически и социално: да се осигуряват колкото може повече работни места за местното население и възможности да се възползва
от създадената база за почивка, възстановяване и
забавления. Предлагането на специфични туристически продукти и услуги изисква по-високо специализирано ниво на знанията и уменията на работната сила. Ето защо трябва да се създадат подхо-
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дящи условия за обучение на местното население.
Туризмът, който е планиран така, че приоритетно
да използва ресурсите на региона, осигурява заетост за населението му, подобрява обслужващия
сектор е одобряван и подкрепян от местното
население.
Показатели за устойчиво развитие на туризма и
приложението им към анализа на туризма в
България
През последните години усилията на множество международни организации (Световната туристическа организация, Световния комитет за пътувания и туризъм, Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (OECD) и др.) са насочени към създаване на система от показатели, които да определят напредъка на страните по пътя
на постигането на устойчиво развитие на туризма.
Те са полезни при планирането и управлението на
развитието на туризма както на национално, така
и на регионално равнище. На тяхна основа могат
да бъдат сравнявани различни туристически дестинации относно прилагането на принципите на
устойчивостта. Системата от показатели за устойчиво развитие на туризма, които OECD предла-
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га се състои от показатели2 , характеризиращи
туристопотока, туристическата база, транспорта,
използван от туристите, икономически аспекти на
развитието на туризма и взаимодействието между
туризма и околната среда. Световната туристическа организация разглежда две групи показателифундаментални и специфични. Първата група характеризира интензивността на туристопотока, приноса на туризма за местната икономика, удовлетвореността на туристите от предоставяните им услуги и местните жители от развитието на туризма
в техния регион, управлението на отпадъците, капацитета на туристическата база и др. Втората група показатели са специфични за различните типове дестинации.
Общото между показателите за устойчиво развитие на туризма, предлагани от различни световни или национални туристически организации е, че
те оценяват икономическите, социалните и екологичните аспекти на развитието на туризма. В таблица са представени конкретни показатели за оценка на тези аспекти на развитието на туризма, които могат да бъдат използвани и при международни сравнения.
На основата на част от предложените показа-

Таблица 1. Показатели за устойчиво развитие

Групи показатели

Показатели за
икономическите
аспекти на
развитието на
туризма

Показатели за
социалните аспекти
на развитието на
туризма
Показатели за
екологичните
аспекти на
развитието на
туризма

Предложени конкретни показатели*
Брой реализирани нощувки в средствата за подслон
Индекси на сезонните колебания на реализирани нощувки
Среден брой реализирани нощувки от едно лице
Среден приход от една реализирана нощувка
Относителен дял на приходите от туризъм и пътувания от приходите по
текущата сметка на платежния баланс
Относителен дял на брутната добавена стойност, създадена в туристическия
сектор от общия обем на БДС, създадена в икономиката
Брой легладенонощия в експлоатация
Процент на заетост на легловата база
Относителен дял на заетите лица в туризма
Индекси на сезонните колебания на заетостта в туризма
Съотношение между реализираните нощувки от нерезиденти и резиденти
Относителен дял на отпадъците, генерирани от туристическата индустрия
Относителен дял на водата, използвана от туристическата индустрия
Относителен дял на електроенергията, използвана от туристическата индустрия
Площ на туристическата база
Население, изложено на шум от туристическите обекти

* Не се изчерпват всички възможни, а тези, които са значими, лесноразбираеми и е принципно възможно
набавянето на информация за тях и изчисляването им, дори ако не е налична в статистическите публикации.

2 Laimer, P., P. Ohlbock, Indicators Measuring the Sustainability of Tourism, 7th International Forum on Tourism
Statistics, Stockholm, Sweden, 2004
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тели3 се анализира развитието на туризма в България за периода 2000-2004 г. като се прави сравнение с други туристически дестинации и се търси
отговор на въпроса дали то може да се характеризира като устойчиво.
През периода 2000-2004 г. в България се наблюдават високи темпове на нарастване на броят
на реализираните нощувки от чужденци. Средният
темп на прираст е 18,6 %, а най-голям ръст е реализиран през 2003 г. спрямо 2002 г. – 29,6 %.
Това е на фона на ясно изразената низходяща тенденция след 2000 г. на реализираните нощувки за

другите разглеждани туристически дестинации.
След резкия скок през 2000 г. (особено за Испания
– 45,8 %) следва отлив на туристопотока, който
води до по-малък обем на реализираните нощувки.
Единствено за България и Италия в края на разглеждания период броят на реализираните нощувки
от чужденци е по-висок в сравнение с 2000 г. –
като за Италия нарастването е само с 0,6 %, а за
България е с 99,3 %, т.е. имаме почти два пъти
нарастване на броят на реализираните нощувки.
Този ръст на реализираните нощувки от чуж-

Таблица 2. Динамика на реализираните нощувки от нерезиденти в средствата за подслон

Страни
България
Гърция
Испания
Италия
Кипър
Португалия
Франция

Темпове на прираст на реализираните нощувки от нерезиденти в
средствата за подслон, %
спрямо предходната година
спрямо 2000 г.
2000 2001 2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004
18,0 19,7 14,0
29,6
12,7
19,7
36,5
76,8
99,3
12,0 -6,1
-7,2
-1,3
...
-6,1
-12,9 -14,1
...
45,8 -1,0
-4,6
-1,3
-4,0
-1,0
-5,6
-6,9
-10,6
10,8 4,5
-0,8
-4,1
1,1
4,5
3,7
-0,5
0,6
4,3
7,6 -15,5 -11,8
1,1
7,6
-9,1
-19,8 -18,9
2,8
-2,2
-0,4
-1,0
-1,0
-2,2
-2,6
-3,5
-4,5
0,8
0,5
2,7
-8,4
0,4
0,5
3,3
-5,4
-5,0

денци за България не е реализиран само за сметка на по-пълното използване на легловата база в
рамките на активния туристически сезон или удължаването на сезона, а се базира на бързото раз-

растване на легловата база чрез построяване на
нови хотели и други средства за подслон.
Запазването на тази тенденция ще доведе до

Таблица 3. Брой, капацитет и използване на средствата за подслон

Показатели
Средства за подслон
Легла
Легладенонощия в експлоатация, хил.
Заетост на легловата база, %

2000
836
136 026
33 052
25,9

прекомерно застрояване, вследствие на което ще
се влоши качеството на предлаганите туристически услуги поради струпването на голям брой туристи на ограничена територия. Особено неблагоприятно е въздействието върху околната среда. От
една страна се унищожава природата, увеличава
се рязко потреблението на водни и енергийни
ресурси, от друга - замърсяването значително се
увеличава, особено ако не се вземат мерки за поефективно управление на отпадъците. Това увеличено потребление може да доведе до недостиг към
определен момент и преминаване към режим на

2001
839
128 588
34 648
27,1

2002
914
143 707
36 038
28,5

2003
1059
158 865
38 667
32,0

2004
1306
190 040
42 016
33,7

ползването както за местното население, така и за
туристите, т.е. от една страна се проявява негативно въздействие на твърде ускореното развитие на
туризма в социален аспект, а от друга отново се
влошава качеството на туристическите услуги.
Всичко това е в разрез с принципите за постигане
на устойчиво развитие.
Силно изразения сезонен характер на туризма е друга пречка за постигането на устойчивото
му развитие. Негативното въздействие може да се
търси както в икономически, така и в социален план.
Сезонният характер на туризма е причина за не-

3 Показателите за екологичните аспекти на развитието на туризма за България не са изчислени поради
липса на публикувана информация, необходима за изчисляването им.
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пълноценното използване на легловата база. Нетния
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за курортите с национално значение превишава
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50% само за Слънчев бряг, ММЦ-Приморско и
Златни пясъци. Най-ниска заетост има легловата
база на зимните ни курорти Пампорово и Боровец.

Таблица 4. Структура и използване на легловата база в курортите с национално значение
през 2004 г.

Курорти
Общо
Албена
Боровец
Дюни
Елените
Златни пясъци
Пампорово
ММЦ- Приморско
Св. Константин и
Елена
Слънчев бряг

Структура на
леглата в
средствата за
подслон
100,0
14,4
3,2
3,0
3,6
28,8
3,2
1,2

Структура на
легладенонощията
в експлоатация
100,0
21,7
6,0
4,1
1,8
24,3
4,9
0,9

Среден брой Среден брой
Заетост на
денонощия в реализирани
легловата
експлоатация нощувки на 1
база, %
на 1 легло
легло
84,2
186,5
45,2
84,2
281,4
29,9
92,3
347,2
26,6
82,8
252,2
32,8
36,2
91,0
39,8
87,5
157,8
55,4
65,4
287,6
22,7
78,1
133,0
58,7

10,3

9,5

81,0

173,0

46,8

32,3

26,8

89,3

154,7

57,8

Невъзможността да се осигури достатъчна заетост на легловата база, така че да направи икономически ефективна експлоатацията й през цялата
година е причина средния брой денонощия в експлоатация на едно легло да не надвишават 95, т.е.
средно повече от три четвърти от времето през годината легловата база в курортите с национално
значение през 2004 г. не е била в експлоатация.
Това се обяснява с особено кратката продължителност на активния туристически сезон в България.

За периода 2000 - 2004 г. тя е 4 месеца (юни,
юли, август и септември). За сравнение за Гърция,
Испания и Кипър е 6 месеца, за Италия е 5 месеца.
За разглежданите туристически дестинации – единствено за Франция и България е 4 месеца, но за
България амплитудата на сезонните колебания е
значително по-голяма като разпределението на туристите по месеци е много по-неравномерно в сравнение с другите страни.

Таблица 5. Индекси на сезонните колебания на реализираните нощувки от нерезиденти изчислени за
периода 2000-2004 г.
(Проценти)

Месеци
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

България Гърция
Испания Италия
Кипър
Франция
21,4
6,8
57,7
37,1
32,3
38,4
20,9
8,6
62,3
52,7
39,0
42,2
16,1
14,7
75,4
61,3
55,4
57,0
16,4
44,8
80,5
85,2
77,9
67,2
78,6
136,3
108,1
114,8
127,5
98,9
190,7
186,4
126,5
153,9
139,1
130,5
290,2
226,6
165,2
206,5
165,1
258,5
303,5
235,5
171,3
186,6
175,2
243,0
195,7
213,1
133,9
149,4
155,2
111,7
41,1
105,5
105,7
84,5
137,9
67,4
12,1
11,9
59,8
35,6
60,2
40,5
13,4
9,7
53,6
32,4
35,2
44,7
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Сезонността на развитието на туризма има и
своя нежелателен социален ефект – тя предизвиква и сезонните колебания на заетостта в сектора.
При условие, че голяма част от туристическите
обекти не се експлоатират целогодишно – работната сила се наема само сезонно. Това води до
нарастване на безработицата след приключване на
активния туристически сезон, рязък спад на жизне-

ния стандарт на сезонно заетите. С цел постигне
на почти целогодишна заетост една част от работещите в сферата на туризма са принудени да мигрират от летните към зимните курорти и обратно,
което въпреки че им осигурява доход, им причинява неудобството да живеят голяма част от годината извън постоянното си местожителство в повечето случаи при лоши битови условия.

Относителен размер на сезоннит
колебания,%

250
200
150
100
50
0
-50

България
Италия

Гърция
Кипър

Декември

Ноември

Октомври

Септември

Август

Юли

Юни

Май

Април

Март

Февруари

-150

Януари

-100

Испания
Франция

Фиг.1 Относителен размер на сезонните колебания на реализираните нощувки от нерезиденти
Таблица 6. Динамика на приходите от туризъм и пътувания, отразени в платежния баланс

Страни
България
Гърция
Испания
Италия
Кипър
Португалия
Турция
Франция

Темпове на прираст спрямо
Темпове на прираст спрямо
предходната година
2000 г.
2000 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
32,6
-7,2
11,0
21,4
22,5 -7,2
3,0 25,0
53,1
21,2
1,9
0,4
-7,7
9,0
1,9
2,3 -5,6
2,9
10,3
5,5
-1,9
4,4
3,8
5,5
3,4
8,0
12,1
11,9
-3,2
-2,6
-2,1
3,7 -3,2
-5,7 -7,7
-4,2
17,4
6,8
-10,3
-8,2
-1,8
6,8
-4,2 -12,0 -13,6
15,4
7,1
-0,5
-4,0
7,8
7,1
6,5
2,3
10,3
70,3
8,5
-2,7
31,4
10,5
8,5
5,5 38,7
53,2
12,6
1,1
1,5
-5,4
1,5
1,1
2,7 -2,9
-1,4

Туризмът е значителен генератор на валутни
приходи за страните, които го развиват, т.е. бързото му разрастване има благоприятен икономически ефект, но е доказано, че то не може да бъде
неограничено, т.е. съществува едно оптимално
равнище, прескачането на което води до рязък спад
на качеството на предлаганите туристически услуги и последващ отлив на туристите от тази туристическа дестинация. Тогава се наблюдава негативния ефект, особено за икономиките, които са раз-

вили силна зависимост от приходите от туризма.
Степента на значимост на туризма за икономиката на съответната туристическа дестинация на национално равнище може да се оцени чрез следните показатели: относителен дял на приходите от
туризъм и пътувания от приходите по текущата
сметка на платежния баланс и относителния дял
на брутната добавена стойност (БДС), създадена
от туристическия сектор от общия обем на БДС.
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Таблица 7. Относителен дял на брутната добавена стойност, създадена в сектор “Хотели и
ресторанти” от общия обем на БДС, създадена в икономиката

Страни
България
Гърция
Испания
Италия
Турция
Франция

2000
2,11
6,87
6,94
3,51
3,17
2,34

2001
2,03
6,93
6,71
3,53
3,77
2,35

От разгледаните страни в България туризмът
има най-малък дял от общия обем на произведената БДС – около 2 % и въпреки удвояването на броя
на реализираните нощувки за разглеждания период – относителния дял се изменя съвсем незначително и то в посока намаление (само през 2003 г.
има нарастване). За целия разглеждан период има
реален ръст на БДС, създадена в сектора, но този
ръст е значително по-малък от ръста на туристопотока. Това показва, че ефектът за икономика-

2002
1,97
7,13
6,68
3,48
3,54
2,25

2003
2,07
7,25
6,60
3,45
3,25
2,23

2004
2,05
7,57
...
3,36
...
2,11

та от бързото развитие на туризма е неоправдано
нисък, което също би оборвало твърдението за устойчивост на развитието на туризма. Гърция, която
има спад на туристопотока реализира по-голям реален ръст на БДС, създадена в туризма в сравнение с България. Страните, които в миналото са имали голям ръст на туристопотока (Испания и Италия)
реализират съвсем незначителен реален ръст на
БДС, а за някои от годините дори и спад на БДС.

Таблица 8. Верижни индекси на физическия обем на брутната добавена стойност, създадена в
сектор “Хотели и ресторанти”

Страни
България
Гърция
Испания
Италия
Турция

2000
105,2
105,4
102,5
108,0
117,3

2001
103,4
106,3
99,9
102,6
109,9

Относителният дял на приходите от туризъм
и пътувания от приходите по текущата сметка на
платежния баланс за България през разглеждания
период е около 13 %, като този резултат е близък
до стойностите на Португалия, Турция и Испания.
Двойно по-висок относителен дял имат приходите

2002
102,8
106,1
101,3
99,0
100,9

2003
107,4
107,5
100,7
99,6
96,9

2004
102,9
109,3
...
98,7
...

от туризъм за Гърция и Кипър. По-незначителна е
ролята на туризма като източник на валутни приходи по текуща сметка на платежен баланс за Италия
и Франция, където относителният дял е между 6 %
и 7 %. През разглеждания период за България приходите от туризъм имат голямо значение за час-

Таблица 9. Съотношения на приходите от туризъм и пътувания

Страни

България
Гърция
Испания
Италия
Кипър
Португалия
Турция
Франция

Относителен дял на приходите от
туризъм и пътувания от приходите по
текущата сметка на платежния баланс, %
2000
14,0
24,1
15,1
7,8
40,2
12,1
13,1
6,6

2001
11,8
25,1
14,9
7,3
33,3
12,3
14,5
6,4

2002
12,6
26,3
14,3
7,1
31,7
12,3
14,0
6,7

2003
13,9
23,0
14,4
7,1
29,5
11,6
17,9
6,4

2004
13,2
21,5
14,2
7,0
26,1
11,9
17,0
6,1

Съотношение на туризъм и пътувания:
кредит и дебит
2000
1,99
2,03
5,03
1,76
4,69
2,36
4,55
1,73

2001
2,13
2,20
4,69
1,75
4,69
2,59
4,67
1,68

2002
2,14
4,03
4,37
1,58
3,71
2,71
4,44
1,66

2003
2,21
4,45
4,38
1,52
3,43
2,75
6,21
1,56

2004
1,66
4,48
3,72
1,74
2,78
2,84
6,32
1,43
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тичното компенсиране на отрицателното салдо на
търговския баланс. Неблагоприятно въздействие
обаче оказва паралелното нарастване на разходите на българите за туризъм и пътувания в чужбина.
За България съотношението на приходите от международен туризъм и разходите на българите за
туризъм в чужбина е едно от най-ниските от разглежданите страни като се доближава до това на
Италия и Франция. Неколкократно по-високо е това
съотношение за Турция, Гърция и Испания, като
тенденцията за Турция и Гърция е да се увеличава,
а за Испания да намалява.
Направеният анализ на развитието на туризма в България сравнено с други туристически дестинации показва, че то не е в съответствие с принципите на устойчивото развитие. Препоръчително
е да се забави темпа на растеж на туризма като за
това считаме, че е необходима държавна намеса.
Трябва да се спре прекомерното застрояване в курортите с национално значение. Необходима е държавна политика за определяне и регулиране степента на пространствено разпределение на туризма или степента на концентрация. Трябва да се стимулира развитието на алтернативни форми на туризъм като по този начин ще стане възможно из-

ползването на материалната база целогодишно, а
не само в 25 % от времето. Така от една страна
ще се увеличи възвращаемостта на инвестициите,
а от друга- ще се намали негативният ефект на
сезонните колебания на заетостта на работната сила в туризма. Добре би било да се работи по привличане на повече българи да почиват в националните курорти, вместо да търсят по-евтини чужди
дестинации.
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ABSTRACT
The principles of the sustainable development applied to the tourism are discussed. Bulgarian tourism development in the last five years is chatacterised compared to other tourist destinations in order to find out if it fulfils
sustainability criteria. Recommendations for the future Bulgarian tourism development are made for achieving sustainability.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

СТАБИЛНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА
БАЛНЕОТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Мария Станкова
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Настоящата разработка е опит за изследване на трендовете и проблемите на развитието на балнеотуризма
в България. Вниманието е насочено към ефектите от spa и wellness програмите, в комбинация с традиционни
източни терапии и използване на модерни технологии като хидротерапия, ароматерапия, хромотерапия.
Актуалните тенденции в балнео, spa и wellness туризма са резултират в повишаване на физическото и
ментално състояние на индивидите. Туристическите организации могат само да спечелят с въвеждането и предлагането на тези специализирани програми. Същевременно, разглеждането на проблематиката повдига и редица
въпроси, относно професионалната квалификация и специализирана подготовка на кадрите, модернизирането
на използваните технологии и маркетирането на продукта.
Ключови думи: стабилност, иновативност, балнеоресурси, spa-туризъм
Key words: stability, innovation, balneal-tourism, spa-tourism

Балнеологията като наука изследва минералните води, техните физико-химични свойства и физиологичното им въздействие върху човешкия
организъм. Лечебното приложение и профилактичното действие на минералните води са обект на
балнеолечението като раздел на балнеологията.
Балнеологията и балнеолечението са комплексни
научни дисциплини, обединяващи познания от областта на химията, физиката, геологията, хидрологията, метеорологията, физиологията и съвкупност от клинични и функционално-морфологични
медицински дисциплини, интегрирането на които
има за цел да изясни същността и лечебното значение на минералните води.
От своя страна, минералните води представляват сложен, многофакторен химико-физиологичен комплекс с многостранно действие върху човешкия организъм. Срещат се предимно като
естествени, излезли на повърхността води, с особена ценност за балнеологията, поради относително по-малките им технически и икономически изисквания при експлоатация. Класифицирането на минералните води обаче е сложен проблем, разясняването на който трябва да се основава на пълно и
точно характеризиране на химичният им състав,
на физичните им качества и на преценката на тяхното физиологично и лечебно действие, установено по клиничен и експериментален път1 .
При подбора и извеждането на критериите за
оценка на минералните води от многото данни, характеризиращи химичния им състав и физични
свойства, значение имат именно онези, които определят физиологичното и лечебно им въздействие,
както и генетичния им тип. За целта най-често се
използват общото съдържание на разтворените във

водата вещества (или още обща минерализация),
йонният състав, газовият състав и наситеността на
водата с газове (разтворени и спонтанни газове),
съдържанието на лечебно-активни микрокомпоненти (минерални и органични), радиоактивността на
водата, активната й реакция, характеризирана чрез
величината pH и нейната температура. Влиянието
и механизмът им на въздействие върху организма,
както и методите за лечение, показанията и противопоказанията за използване при тяхното външно
и вътрешно приложение в курортна и извън курортна среда са предмет на балнеолечението. В това
комплексно въздействие, наред с балнеолечебните процедури (бани, пиене на минерална вода,
инхалации, плакнения, гаргари и пр.), важно значение имат настъпващите изменения в социално-битовата среда на болния (смяната на обстановката,
почивката, лечебното хранене, хигиенния режим,
климатичните промени и пр.). Тази изходна постановка предполага прилагане на методи, които позволяват да се използват както водите като цяло, така и само отделните им действащи съставки. Аспект, за който допринасят експерименталната и клинико-физиологична балнеология, спомагащи за определянето на физиологичните, биологичните и лечебните повлиявания на организма от балнеологичните фактори (за да не се правят косвени заключения за лечебният им ефект въз основа само на химичния им състав).
В основата на механизма на действие на балнеолечението лежат сложни рефлекторни и хуморални въздействия върху човешкия организъм.
Съвременната медицина отнася балнеолечението
към средствата за активно функционално, възстановително неспецифично лечение. Въз основа на

1 Лозанов, Е., Х. Тишкова, Д. Терзийска, Туристически ресурси в България, С. 2001
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клиничните и експерименталните изследвания, балнеолечението се прилага при различни болестни
състояния в определени стадии и фази на заболяването. Без обаче да надценява лечебните възможности на водите като способ за неспецифична терапия, която може да замени медикаментозното
лечение, а напротив – да предвижда умелото им
комбиниране.
Общите показания за прилагане на балнеолечението се отнасят до заболявания на сърдечносъдовата система (без рязко изразени явления на
сърдечна недостатъчност), хипертонична болест
(при отсъствие на изразени кризи и поражение на
мозъчните, сърдечните и бъбречните съдове), ревматизъм в неактивна фаза при затихване на острите явления и заглъхване на процеса в ендомиокарда, възпалителни и травматични заболявания на
централната нервна система (при заглъхване на острия период, а в по-късни стадии – при необходимост от възстановяване на отпадналите функции),
функционални заболявания на нервната система
(изтощеност, неврози), заболявания на стомашночревния тракт, заболявания на женската полова
система, кожни заболявания, интоксикации с тежки метали и пр. Като противопоказания се отбелязват всички инфекциозни и възпалителни заболявания в остър стадии, туберкулоза в активна фаза,
злокачествени новообразувания, хронични заболявания на бъбреци с нарушаване на функцията им,
изразена артериосклероза на съдовете и др.
Балнеотуризмът е традиционен елемент от
имиджа на България като туристическа дестинация.
Традицията да се използват лечебните качества на
водата, климата и калните находища е положена
от обитавалите преди хилядолетия днешните български земи тракийски племена. Известни като изкусни лечители, траките познавали лечебните качества на минералните извори и изграждали оброчища в близост до такива. И в по-късните епохи
традициите се запазват, а “свещените извори на
Тракия” добиват известност в Древния свят2 .
Малко са страните в Европа, които могат да
се конкурират с България по изобилие и многообразие на термоминерални води с различен физикохимичен състав и калолечебни находища.
Проучени са над 550 находища с 1600 минерални
извора с общ дебит от 4900 л/сек. Техният брой се
е увеличил през последните няколко години като
резултат от големия икономически интерес, проявяван към минералните води и от хидроложките и

геоложки проучвания, обогатяващи и разнообразяващи балнеологичния потенциал на страната с някои особено ценни и по-слабо застъпени балнеологични свойства. Преобладават слабоминерализираните минерални води – 66,7%, минерализираните
води – 14,4% и газовите води, чийто процент е 17,9.
По своя химичен състав термоминералните води
са особено разнообразни – слабоминерализирани
хидротерми, сулфидни, хлорно-натриеви,
възкисели, съдържащи флуор, желязо, арсен и пр.
минерални води. Ценен природен ресурс са големите запаси на страната от висококачествена лиманна лечебна кал и лечебен торф. Освен това има
и значителни количества беитонитова глина, чиито
лечебни качества са неоспоримо доказани. С особена важност трябва да се подчертае факта, че повечето от балнеологичните ресурси се намират в
много благоприятни в климатично отношение
райони, което до голяма степен позволява по време на балнеолечението да се провежда и съпътстващо климатолечение3 .
България има над 600 минерални извора, чийто състав на водите е идентичен или дори превъзхожда най-известните в света балнеолечебни курорти като например Баден-Баден и Виши. Голяма
част (около 80 %) от минералните води в България
са акрототермални – слабоминерализирани,
термални, радиоактивни и богати на олигоелементи4 . Новоразкритите води в Северна България представляват значително минерализирани термални води с богато съдържание на сероводород, поради
което оказват специфично въздействие при редица
заболявания. Йодо-бромните води по Черноморското крайбрежие и потенциалните резерви от високотермални и значително минерализирани води, богати на сулфиди и въглероден двуокис, по южното
Черноморие, допълват богатата гама от разнообразни и високо ефективни специфични минерални
води. В сравнение в останалите държави в Европа,
притежаващи балнеоресурси, разкритите в страната находища се отличават с висока температура,
което позволява прилагането им (темперирани) във
вани или басейни при редица хронични възпалителни процеси или дегенеративни заболявания (на опорно-двигателния апарат, гинекологични заболявания,
чернодробно-жлъчни и бъбречни заболявания и пр.),
преди всичко поради значителен противовъзпалителен и болкоуспокояващ ефект.
Най-разпространените минерални води – акратотермалните – са с доказани от векове лечебни

2 Каназирски, Г., Верин, Туристически справочник на България, С., 1934
3 География на България, Монография, София: БАН, 2002
4 към която група се отнасят находищата в Горна Баня, Панчарево, Княжево, Банкя, Вършец, Панагюрище
и редица балнеолечебни извори по северното черноморско крайбрежие (Добринище и пр.)
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свойства. Те намират както външно, така и вътрешно приложение чрез инхалации и иригации.
Поради слабата минерализация, техните съставки
се резорбират много добре от организма, имат поголямо осмотично действие и извеждат от организма редица остатъчни елементи. Особено ефективни са при смущения и възпалителни процеси в отделителната система, гинекологични заболявания
и проблеми на опорно-двигателния апарат – увеличават количеството на отделената от бъбреците
урина, изменят киселинно-алкалното равновесие на
организма и спомагат за елиминирането на бъбречните конкременти5 . Акратотермите оказват лечебно и профилактично действие и със съдържанието на олигоелементи. Много от тях са радиоактивни, при това със значителна радоиактивност
(Наречен, Момин проход, Хисар, Стрелча, Пчелин
и др.), която е особен стимулатор на клетъчните
функции, засилва функциите на жлезите с вътрешна секреция, намалява алергичните реакции, изменя тонуса на вегетативната нервна система, на сърдечно-съдовата система, както и причинява други
положителни промени в организма.
В последните години в света се наблюдава ново отношение към профилактиката и активната
почивка. Популярността на балнеоцентровете в
Европа се възражда, преди всичко поради факта,
че наред с традиционните методи на лечение се
предлагат и целебни терапии от различен характер.
В днешни дни се предлага продукт, запазващ здравето на здравите хора. Анализите показват, че нарастващата продължителност на живота в икономически развитите държави увеличава интереса и
подхранва значението на балнеотуризма. Нараства
и ролята на възрастните хора като потребители на
този специфичен туристически продукт.
Средно годишно в България пристигат над
15 000 туристи от Гърция, Франция, Германия,
Италия и Русия, чиято цел на посещение е свързана с балнеотуризма и балнеолечението в курорти
като Девин, Хисар, Велинград. Разнообразният планински релеф, обширната брегова ивица, близостта до Средиземно море и благоприятното географско разположение на страната създават отлични
биоклиматични условия и уникални (или рядко срещани) природни съчетания за комплексно въздействие върху човешкия организъм. Значително е предимството на България в климатично отношение в
сравнение с традиционно възприетите туристически страни, развиващи балнеотуризъм на Балканите,
в Западна Европа или по Средиземноморието. Броят
на слънчевите дни е с 18-20 % по-голям от регис-
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трираният в Централна, Северна и Северозападна
Европа. Планините ни се явяват защитни прегради
за силните северни ветрове, облачността по
Черноморието е с 10-30 % по-малка в сравнение
с тази по Атлантическото крайбрежие и дори в някои зони по Средиземноморското крайбрежие, валежните количества са по-малки с 26-65 %, съответно през пролетните и летните месеци. Страната
е защитена същевременно и от горещите ветрове
от африканските пустини и от ураганната сила на
дълбоките средиземноморски циклони.
Балнеолечението като специализирана форма на лечение и свързаният с него балнеотуризъм
в България са с дългогодишни традиции. В балнеоцентровете работят добре подготвени специалисти,
използват се налични и допълнителни лечебни
ресурси, като богатата гама от лечебни и възстановителни туристически програми непрекъснато се
обновява с включването на екзотични и типични за
региона елементи, както и с по-модерни технологии с ясната цел да се отговори на съвременните
изисквания на търсенето на международните
пазари. В резултат на което, българските балнеокурорти и предлаганият от тях продукт добиват нови
качествени измерения, едновременно насочвайки
се към по-широка потребителска аудитория – от
хора, нуждаещи се от лечение и профилактика до
по-широк диапазон от здрави хора, търсещи релаксация и освобождаване от стреса на ежедневието.
В страната официално са обявени 102 курорта, 34 от които от национално значение ( климатични планински, климатични морски) и 68 от местно значение – балнеолечебни, планински климатични и морски климатични. С успех се използва и
голямото разнообразие от билки и други растения
за нуждите на фито и ароматотерапията, както и
лечебните свойства на пчелните продукти.
България печели чуждите туристи с оптимални цени за специализирани балнеоложки програми,
предлагащи голям брой физиотерапевтични процедури. Така например, курорта Поморие се рекламира успешно вече 20 години от немския туроператор С&К Некерман като калолечебен курорт като се подчертават многовековното ползване на лиманната кал, лечебните й свойства и многото балнеоложки програми за хора с различни заболявания на опорно-двигателната система.
Описаните условия и конкретни данни позволяват някои обобщения, относно реалните възможностите за удължаване на туристическия сезон в
дестинация България (поради обективно благоприятната природна среда и налична МТБ) и за по-ефек-

5 водите в Хисар, Горна Баня, Велинград, Софийски минерални извори, Павел Баня, Вършец, Кюстендил,
Сапарева баня, Благоевград, момин проход и пр.
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тивно използване на биоклиматичните ресурси за
отдих, лечение и профилактика на редица социално значими заболявания. В допълнителна степен
за което допринася и застъпването в програмите
на много от големите комплекси, както и в пакетите на по-малките обекти на SPA и WELLNESS процедури.
С цел стабилизиране и иновативност в управлението на развивания от тях балнеотуризъм в съответните му фирми. По повод на това твърдение се
налагат и някои разяснения. Понятието, възникнало от името на белгийското градче Спа, където още
във времето на римската империя е създаден един
от първите балнеоцентрове, се трансформира в абревиатурата SPA – SANUS PRO AQUA – здраве чрез вода.
В съвременните балнеотуризъм и козметология SPA
програмите са особено популярни и се обозначават като “любов към себе си”, стил на разкош и
блаженство, стил на отдих.
В България понятието SPA туризъм традиционно се отъждествява с балнеология. Макар и двете
понятия да се преплитат и припокриват частично,
съществена разлика се открива по отношение на
целевите пазари. SPA центровете се посещават от
здрави хора, които търсят възможности за бягство
от стреса на ежедневието и за бързо и пълноценно
възстановяване, докато генералната идея на балнеологията е лечение на определени заболявания.
Специализацията на първите е по подкатегории, ориентирани например към регенериране на тялото и
духа, здравословно хранене, релаксация и възстановителни процедури – масажи на лицето, сауна,
хамам, душ Виши, шоколадови и медни терапии и
пр.
SPA и WELLNESS индустрията в света се развива
с бързи темпове и привлича високо платежоспособни клиенти през цялата година. Само в САЩ се
реализират над 116 млн. посещения в подобни
центрове. В България през последните две години
се наблюдава бум на SPA и WELLNESS проектите, които в отделни случаи и обекти граничат с кич.
Планира се обаче разработване на стратегия за развитие на сектора до 2010 г. по пазари – Европа,
Америка, Азия. Учредена е и Национална асоциация по СПА туризъм (НАСТ), чийто предмет на
дейност е съдействие за опазване и ефективно използване на българските ресурси от минерални
води, климат, специализирана суперструктура, човешки ресурс. Асоциацията е учредена от десет
хотелиерски компании, но е отворена и за нови
членове, основното изискване към които е да са с
минимум четири звезди.
6 www.journey.bg
7 Национална стратегия за екотуризъм, С., 2004
8 ендорфини

За да илюстрира изложените постановки, в
настоящата разработка вниманието е насочено към
положителния опит и постиженията в областта на
SPA и WELLNESS туризма в Югозападна България. Сред
пионерите, но и сред най-добрите хотели с SPA и
WELLNESS центрове се нареждат ИнтерхотелСандански, хотел Медите – Сандански, хотел Свети
Врач – Сандански, Кемпински Гранд Арена –
Банско, хотел Вила Рока – Банско, хотел Стримон
клуб – Кюстендил6 .
Съсредоточието на една трета от минералните води на България в Югозападния регион го прави особено подходящ за развитието на специализирани форми на туризъм като балнеоложкия, SPA
и WELLNESS7 . Големи са възможностите за това в
населените места Кюстендил, Сапарева баня,
Благоевград, Симитли, Баня, Добринище, Огняново,
Сандански, Рупите. В по-голямата част от изброените селища има изградени хотели, които вече
успешно специализират в SPA и WELLNESS обслужването, успоредно с балнеологията и предлагат разнообразие от традиционни и актуални програми и
процедури. Особено популярни са две групи такива – релакс-програмите и козметичните програми.
Програмите включват между три и четири
ежедневни процедури, назначавани от лекар в зависимост от здравословното състояние на “пациента” - сауни, ароматерапия, хромотерапия и преди всичко хидротерапия, както и лечебна физкултура по индивидуално направена програма,
солариум, пешеходни турове в планината и непрекъснат контрол. Потребителите биват привлечени
от индивидуалния подход и възможностите за
отдих, релакс, възстановяване и разкрасяване.
Още от древни времена хората са намирали
естествени оздравителни сили в топлите бълбукащи води, в лечебните свойства на билките и във
въздействието на светлината и цветовете. Най-новите изследвания показват, че хидротерапията противодейства на стреса и ефектите от него върху
човешкото тяло, намалява безпокойството, стимулира отделяне на хормони на удоволствието8 , елиминира токсините и пр.; явява се съчетание от
загряване, възстановяване и масаж на тялото като
комбинира релаксация, лечение и зареждане с положителна енергия. Ароматерапията като един от
най-бързо развиващите се клонове на естествената медицина е много ефективен начин на лечение
и релаксиране, независимо от начина на прием на
естествените етерични масла – чрез масаж, бани
или инхалация или абсорбиране през кожата (пар-
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РЕЛАКС – ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА АНТИСТРЕС
Цел: подобряване на психо-емоционалното състояние на организма, ободряване
и тонизиране
Физикален комплекс:
1. лекарски преглед
2. лечебен масаж
3. душ Виши
4. вибросауни
5. аромамасаж
6. джакузи
ПРОГРАМА УМОРЕНИ КРАКА
Цел: отстраняване тежестта и болката на крайниците, подобряване деформацията
в ставите и походката
Физикален комплекс:
12. лекарски преглед
13. терапевтичен басейн
14. зонотерапия
душ Виши
електромасаж (частичен)
ПРОГРАМА АРОМАТО-ХРОМОТЕРАПИЯ
Цел: релаксиране на организма и подобряване на кондицията
Физикален комплекс:
15. лекарски преглед
16. хромо-вана
17. вибросауна
18. арома масаж
ПРОГРАМА ХАРМОНИЧНО ТЯЛО
Цел: Общо хармонизиране и тонизиране на тялото
Физикален комплекс:
лекарски преглед
масаж цял
вибросауна
перлена вана с етерични масла
хромотерапия

ни бани). Хромотерапията е природно лечение, уникална терапия, оказваща многостранно положително влияние върху състоянието на човека. В съчетание с хромотерапията, полезният ефект от процедурите с вода и пара се допълва от въздействието
на светлината.
Популярното съкращение SPA на съвременния
етап се е превърнало във философия, различна от
комбинацията басейн –джакузи-масажно легло.
Проектите за SPA центровете и изграждането им
съблюдават определени световни стандарти. Найдобрите такива в света са автономно пространство
със собствена атмосфера, с огромен набор от процедури и програми и с добре обучен по международните стандарти екип. Чието основно предназначение е да популяризира WELLNESS философията
– съчетаване на здравето и хармонията или здравословна почивка в приятна атмосфера.
Менажирането им изисква комплексен подход при
структуриране на програмите и набиране на
персонала. За част от създадените в България SPA

463

КОЗМЕТИЧНИ ПРОГРАМИ
ПРОГРАМИ ЗА ЛИЦЕ
лифтинг терапия за лице
обновяване на кожата и
изравняване на тена
9. лазарен пилинг
10. микродембразио
11. ултразвук
7.
8.

-

ПРОГРАМИ ЗА ТЯЛО
Меден масаж
Широдара
Вана с мляко
Масаж с шоколад
Хамам
Масаж
с
топли
вулканични камъни

и WELLNESS центрове вече се говори и в чужбина. Сред
най-добрите се нареждат пет звездният “Кемпински
Гранд Арена” – Банско, SPA хотел “Девин”,
Интерхотел “Сандански”, SPA хотел “Свети Врач”,
SPA хотел “Дива”. Всички те предлагат качествено
обслужване на “европейско ниво” с уникален привкус – магнитна вана с цвето-музико терапия (SPA
хотел “Девин”), 250 масажа – ръчни, подводни или
вибро и бодирепинг (Интерхотел “Сандански”),
рефлексотерапия, вакуумтерапия, вани с вино, мляко и розови листенца (SPA хотел “Свети Врач”), масажи с вулканични камъни (SPA хотел “Дива”),
тайландски процедури, аюрведа, хамам, сераилпроцедури (“Кемпински Гранд Арена” – Банско) и
т.н. Обучението и квалификацията на обслужващия персонал са високи и базирани както на чуждестранния опит в тази област, така също и на специализирани български проучвания и разработки.
Осигуряваната чрез тях комплексната туристическа услуга е с високо качество и при отчитане на
актуалните тенденции в балнео, spa и wellness ту-
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ризма - повишаване на физическото и ментално
състояние на индивидите може да бъде разпозната и обозначена като конкурентно предимство.
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STABILITY AND INNOVATION MANAGEMENT OF BALNEAL-TOURISM
IN BULGARIA
Maria Stankova
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
The report surveys current trends in the balneal-tourism development in Bulgaria. It draws on the effect of spa and
wellness programs combining traditional Eastern healing methods with modern technologies – hydrotherapy, arttherapy, chromo-therapy.
Modern trends in balneal tourism emphasize on achieving an overall effect of physical and mental wellness.
Tourism organizations can only gain by introducing these spa and wellness programs providing some key factors of
improvement are considered: the need fоr training qualified staff, updating equipment and impaling better marketing
policies.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Любомира Гръчка
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
В навечерието на приемането на България за пълноправен член на ЕС, едно от най-големите предизвикателства е повишаване на конкурентоспособността на българското хотелиерство. В тази връзка внедряването на
европейските норми и стандарти в дейността на фирмите от българския туристически бранш е неизбежно и
необходимо условие за бъдещото им оцеляване. При всички фирми предстои внедряването на различни системи
за управление, като част от подсистемите са задължителни, а други са по желание на собствениците.
Интегрираната система за управление съдържа най-често три подсистеми: подсистема за управление на
качеството /на продукта/, подсистема за управление на околната среда и подсистема за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
Според нуждите една интегрирана система може да се разшири с още подсистеми, като например подсистема за управление на маркетинговите и търговските дейности, подсистема за управление на персонала и развитие на човешките ресурси, подсистема за управление на паричните потоци (мениджърско счетоводство), подсистема за анализ на рисковете и критични контролни точки.
Ключови думи: интегриране, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000
Key words: integration, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000

Водещите фирми в туристическата индустрия
насочват дейността си към по-устойчиво управление на своите продукти. Интегрираните системи за
управление в това изложение са представени като
стъпка в тази насока. Акцентът в традиционното
управление в някои фирми обхваща и други области като качество, околна среда, безопасност на работното място, както и обществената отговорност.
Международни стандарти като ISO 9001, ISO
14001, EMAS, OHSAS 18001 и SA 8000 са създадени за всяка от тези области. До скоро се наблюдаваше огромна разлика най-вече между качеството и стандартите за околната среда, когато ставаше въпрос за разбиранията на една организация.
С появата на новата версия на ISO 9000:2000,
обаче, приликите по отношение на основните аспекти на управление се увеличават. Това поставя
началото на идеята за интегрирана система за управление и по този начин улеснява туристическите
компании в придържането им към няколко стандарта. В този доклад разглеждам развитието на
стандартите за интегрираната система за управление и оргнизационните предизвикателства, поставени пред нея.
Отговорността по отношение на качеството,
околната среда, здравословните и безопасни условия на труд и обществената отговорност са с нарастващо значение за имиджа на всяка туристическа фирма. Чрез сертифицирани управленски
системи, покриващи тези области, туристическите
компании изразяват отговорността си към прите-

жателите на акции. Четирите вида управленски системи са представени накратко по-долу с акцент върху развиването им с цел повишена съвместимост.
Системи за управление на качеството (стандартите от серията ISO 9000)
Първите две издания на сериите ISO 9000,
публикувани през 1987г. и 1994г. акцентират върху постигането на еднакво качество всеки път чрез
систематизиране на политиката, процедурите и инструкциите в Наръчник по качеството. С преработката на ISO 9001:2000 фокусът върху клиентите
и постоянните подобрения се засилва.
Във фигура 11 кръговете и стрелките в ISO
9001:2000 символизират динамичен и непрекъсващ процес.
ISO 9001 се обединява с ISO 14001 “за да
изпъкне съвместимостта на двата стандарта за
благото на потребителите”2 . През декември 2002г.
около 560 000 сертификата ISO 9000 са издадени в 159 страни3 .
Системи за управление на околната среда (сериите ISO 14001)
Първото издание на ISO 14001 е публикувано през 1996г. Системата за управление на околната среда може да се дефинира като “брой сродни елементи, които функционират заедно за постигането на целта за ефективно и ефикасно управление на тези дейности, продукти и услуги на една
организация, които имат (или могат да имат) вли-

1 Dansk Standart /2000/ Quality management systems – Requirements. DS/EN ISO 9001
2 пак там
3 The ISO Survey of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates. Twelfth cycle:up to and including 31 December
2002. Viewed on homepage 28 July 2003: http://www.iso.ch
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яние върху околната среда.”4 . ISO 14001:1996 се
основава на принципите на стандартите от серията
ISO 9000. В ISO 14001:1996 се споменава, че ISO
14001 не е необходимо да бъде създаден независимо от съществуващите управленски системи и
че в някои случаи ще бъде възможно да се съобразява с ISO 14001 чрез адаптирането на съществуващи елементи на управленски системи. През
Декември 2002 около 50,000 сертификата ISO
14001 са издадени в 118 страни.5 Второто изда-

ние на стандарта е публикувано през есента на
2004. Промените в ISO 14001:2004 са малки:
• Подобрена съгласуваност с ISO 9001:2000
• Повече акцент върху съобразяването с разпоредби и други постановления за околната среда
• Целите трябва да бъдат измерими (не
количествени)
• Оценката на управлението ще бъде описана точка по точка (както е в анекса към ISO
14001:1996)

Постоянно подобряване на системата за качество

управленска
отговорност
Клиенти

Клиенти

управление
на ресурсите

изисква
ния

измерване
анализ и
подобрение

реализация на
продукта

удов
летво
рение

продукт

Фигура 1. Модел на система за управление на качеството, основана на процесите
Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (OHSAS 18001)
OHSAS 18001 е формулиран от международни сертифициращи органи на основата на BS 8800
и публикуван през 1999 г. OHSAS 18001 може да
бъде описан като стандарт и е приложим за всякакъв вид организации, в които мениджърите желаят
да изградят ефективна система за управление на
здравословните и безопасни условия на труд. Системата, разработена в съответствие с OHSAS 18001
дава възможност на организациите да контролират
и свеждат до минимум рисковете, свързани с безопасността и здравето на заетите служители, както и да подобрят своята ефективност. Чрез нея се

предотвратява допускането на грешките, които водят до злополуки с работещите по време на изпълнение на техните служебни задължения.
ISO е провела два пъти гласуване за това дали да развие ISO стандарт в тази област и двата
пъти предложението е отхвърлено. Понастоящем
Международната Организация по Стандартизация
(ISO) не планира изготвяне на стандарт за здравословните и безопасни условия на труд.. OHSAS
18001 е разработен, за да бъде съвместим с ISO
9001:1994 и ISO 14001:1996, за да се улесни въвеждането на системи за управление на качеството,
околната среда, както и на безопасността на работното място от предприятия, проявяващи жела-

4 Starkey, R., The Standartisation of Enviromental Management Systems: ISO 14001, ISO 14004 and EMS: in
Weldorf /ed./: Corporate environmental Management systems and strategies. Second edition 1999, Earthscan Publications Ltd., London
5 Starkey, R., The Standartisation of Enviromental Management Systems: ISO 14001, ISO 14004 and EMS: in
Weldorf /ed./: Corporate environmental Management systems and strategies. Second edition 1999, Earthscan Publications Ltd., London
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ние за това.6 С новия ISO 9001:2000 и ISO 14001:
2004, OHSAS 18001 трябва да бъде преработен,
тъй като се базира на тези два стандарта и трябва
да продължи да бъде съвместим.
Управление на обществената отговорност (SA
8000)
SA 8000 е публикуван през 1997г. Стандартът е развит от организация, която в момента се
нарича Social Accountability International (SAI). SAI
е асоциация между различни организации, включваща синдикати, организации за защита правата
на човека и децата, академии, търговци на дребно,
производители, консултантски фирми, счетоводни
къщи и сертифициращи фирми. Целта на SA 8000
е да защитава правата на работниците и стандартът е базиран на международните конвенции, засягащи правата на човека, детския труд, безопасността и здравето, дисциплинарните практики, работното време, компенсациите и ръководните
практики. Откакто SA 8000 започва да функционира пълноценно през 1998 г., са сертифицирани 363
фирми в 39 страни.
Компаниите могат също така да решат да се
присъединят към SA 8000 Програма за Корпоративно Ангажиране, която помага за оценка на SA
8000, въвежда стандарта и докладва за напредъка
по въвеждането.7 През юни 2004 се провежда международна конференция в Швеция с цел да се реши дали ISO трябва да предложи развитие на международните стандарти или други средства, насочени към обществената отговорност на организациите.8
С преработката и новите издания на различните стандарти за системите за управление, те придобиват по-голям брой сходни характеристики.9
Въпреки че все още липсва стандарт за интегрирана система за управление в ISO, следните инициативи популяризират интеграцията:
• ISO 9001:2000 има повече акцент върху постоянното подобрение, като основа на системите за
управление, както на околната среда, така и на
здравословните и безопасни условия на труд;
• Новото издание на ISO 14001 е разработено за подобряване взаимодействието с ISO
9001:2000;
• Връзката между новото издание на EMAS
(публикувано през 2000) и ISO 14001 е ясно
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разграничена;
• OHSAS 18001 е разработен да бъде съвместим с ISO 9000:1994 и ISO 14001:1996
• SA 8000 може да бъде комбиниран с ISO
9001:2000, ISO 14001:1996 и OHSAS 18001
• Стандартът ISO 19011:2002 за системи за
качество и управление на околната среда и общ
одит
Основно условие за една интегрирана система за управление, обаче, е общата политика на
предприятията и как те функционират. В ръководства и учебници по управление на качеството старите версии на ISO 9000 винаги се илюстрират с
пирамида, символизираща стабилна организация
с ясна политика, процедури и инструкции на стратегически, тактически и оперативни нива. Бюрократичната организация се интересува от постигане
на същото качество и по този начин ISO 9000 винаги е критикуван за това, че е статичен, предизвиква твърде много бюрократични дейности и поставя твърде голям акцент върху системата. Критиките от страна на Тоталното управление на качество са особено силни по отношение на важността
на ангажиране на висшето ръководство, въвличането на персонала в процеса, както и по отношение на създаването на култура за качество. Тези
критики са отразени в ISO 14001, който винаги се
илюстрира чрез спирала с акцент върху интерактивния процес на дейността като политика, планиране, въвеждане и т.н., както и иновация и постоянно подобряване. Това по-динамично разбиране на организациите за момента изглежда, че е отправна точка за това как се формулират стандартите.
Имайки предвид, че ISO взима под внимание
стандарт за обществена отговорност, въпросът е
дали времето е подходящо, за да развие стандарт
за интегрирана система за управление, която
включва четирите области. Вместо да увеличава
съвместимостта на всеки стандарт към унифицирана структура и съдържание, общ стандарт би могъл да бъде развит на основата на същите характеристики на управление – политика, планиране,
въвеждане, преглед и т.н. като акцентира върху
това, че всички фирми трябва да бъдат иновативни
с фокус върху постоянното подобряване. IMS стандарт може да бъде основан на обща рамка /фиг.2.
Интегрирана система за управление, основана на

6 BSI (1999): Occupational Health and Safety Management Systems – Specifications, OHSAS 18 001.
7 CEPAA (2004): SA 8000. Viewed 22 March 2004 on http://www.cepaa.org/ Social Accountability International.
8 ISO (2004): ISO to hold international conference on social responsibility. Ref.892, 3 February 2004. Viewed
22 March 2004 on http:// www.iso.ch
9 Jorgensen, T.H., G. Simonsen (2002): A Prospects of a Unified Management Systems. Corporate Social
Responsibility and Environmental Management. Wiley Inter Science. Vol 9, no2, June 2002, p.91-98.
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общ стандарт с допълнения/, разширена със стандарти за качество, околна среда, безопасност на
работното място и обществена отговорност, който

би трябвало само да покрива специфичните изисквания в една област.10

Обществена
отговорност
качество

Околна среда

Здравословни и безопасни
условия на труд

Общ стандарт

Фиг. 2
Съществуват определен брой различия между четирите системи за управление, както и няколко сходни характеристики, където е достатъчно да
се обхванат различните области по един и същи
начин. Сходните характеристики между системите за управление се отнасят до ангажиране на висшето ръководство, контрол на документацията, дефиниране на политиката, планиране на целите, процедури по обучение на персонала, комуникация,
одит, контрол на несъответствията, корективни и
превантивни действия, както и контрол на управлението.11
Съобразяването с различни стандарти може
да доведе до обемна документация и объркване
между изискванията на отделните стандарти. От
гледна точка на една система за управление е удачно обединяването на четирите системи в една, защото това намалява двойната работа и бюрокрация.
Интерес представляват въпросите относно
структурата на предприятието, размера и пазарния дял, които имат решаващо влияние, когато една фирма решава дали да интегрира системата или
не, както и типа интеграция.
От друга страна, възможностите за развитие
са, че околната среда, безопасността на работното място и корпоративната обществена отговорност
ще минат на преден план във всички предприятия
със сертификат ISO 9000. Обикновено компани-

ята има система за управление на качеството и
по-късно интегрира околната среда с настоящите
процедури по качество. Ако околната среда се интегрира от “търсене и заместване”, този подход
създава риск за пренебрегване изискванията на
околната среда, сравнена с тези на качеството.
Интегрираните системи за управление се разглеждат като връзка между различните стандарти,
където те имат известен брой сходни характеристики и общи дейности (политика, планиране,
документация, оценка и т.н.). Синергията между
различните области на интегрираната система за
управление може да бъде създадена на различни
етапи на въвеждането. В дискусиите по IMS, често
се правят различия между следните два подхода:12
• Изравняване: Паралелно съпоставяне на
системите, използвайки приликите в стандартите
за структуриране на системата. Целта е намаляване на административната работа и разходите за
одити. Все още отделни процедури за всяка област,
но събрани само в един наръчник.
• Единство: Пълно единство на всички процедури и инструкции.
С подхода чрез изравняване предприятието
често намалява двойната работа и бюрокрацията.
Но потенциална опасност при този подход е нарасналия брой проблеми и удвояването им в лошо организирани системи.13 Wilkinson and Dale14 по-

10 Jorgensen, T.H., G. Simonsen (2002): A Prospects of a Unified Management Systems. Corporate Social Responsibility
and Environmental Management. Wiley Inter Science. Vol 9, no2, June 2002, p.91-98.
11 Shaw, O., (2003): A to Z of integrated management systems. In Engineering Management, February 2003, p.38-39.
12 Wilkinson, G., B.G. Dale (2002): “An Examination of the ISO 9001:2000 standard and its influence on the integration
of management systems” in Production Planning and Control, Vol.13, no.3,, p. 284-297, Taylor & Francis Ltd.
13 Hines, F., (2002): Integrated Management Systems – inclusivity of approach or dilution of problems? Poster presentation
at 10 International Conference of the Greening of Industry Network, Sweden.
14 Wilkinson, G., B.G. Dale (2002): “An Examination of the ISO 9001:2000 standard and its influence on the integration
of management systems” in Production Planning and Control, Vol.13, no.3,, p. 284-297, Taylor & Francis Ltd.
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сочват, че моделът IMS трябва да има концепция
за общи системи без значителни разлики в обхвата на IMS. Освен това, те насочват към нуждата
от култура, която подкрепя главните елементи на
TQM като ангажираност, работа в екип, образование, обучение, отдаденост и лидерство. Hines15
предлага подход, основан на работата в екип към
проблемите и решенията в IMS и еднакво възприемане на идеите и действията от всички работници
по отношение на структурата и процедурите, развити от ръководството.
Изводът, който може да се направи е, че интегрираната система за управление се състои от
ключовите елементи в стандартите като политика,
планиране, внедряване и контрол, както и от наръчник с документирани процедури и т.н. За да проработи системата в дадена организация, обаче, съществува и проблемът по отношение на ангажирането на ръководството, мотивирането на персонала и неговото участие. С други думи, промяната на
организационната структура и традиция може да
се окаже истинско предизвикателство в сравнение
с изграждането на интегрирана система.
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IMPLEMENTING MANAGEMENT SYSTEMS IN THE HOTEL BUSINESS IN
COMPLIANCE WITH THE EU REQUIREMENTS
Lyubomira Gruchka
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
In the final stage of Bulgaria’s accession as full-member in the European Union, one of the major challenges, that
arise, is the increase in competitiveness of the Bulgarian hotel business. With reference to this, the implementation of
the European norms and standards in the activities of the Bulgarian tourism firms is an essential precondition for their
survival. In front of all the firms, stands the implementation of miscellaneous management systems, of which some are
compulsory and some of are up to the intentions of the owners.
The integrated management systems most often comprise of three sub-systems: (product) quality management
subsystem, environment management subsystem and occupational, health and safety management subsystem.
According to specific needs, a certain integrated system may be broadened with more sub-systems, such as
marketing and trade activities management sub-system, personnel management and human resources development
subsystem, cash flows management subsystem (managerial accounting), risk and break-even point analyses subsystem.

15 Hines, F., (2002): Integrated Management Systems – inclusivity of approach or dilution of problems? Poster
presentation at 10 International Conference of the Greening of Industry Network, Sweden.
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ЗНАЧЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЕФЕКТИВНА МЕСТНА И РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА
Васил Стипцов - Лесотехнически университет – София
Иванка Душкова - Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Местните власти и публичните институции заемат все по-важно място при реализирането на новата регионална политика, те изпълняват функциите на координатор, инициатор, работодател и основен двигател в процеса на регионално развитие и местно икономическо обновление. Най-важните им съмишленици в този процес
са социално-икономическите партньори.
Регионалната политика намира своя израз основно в разработването и реализирането на стратегиите и
плановете за регионално развитие, които по правило се разработват в партньорство. При изграждането и развитието на социално-икономическите системи се прилага възприетия регионален подход, който е конкретен израз
на т.нар. “bottom-up” (отдолу-нагоре) процес. Известно е, че системи, изградени по подобен начин, са много пожизнени и адаптивни в сравнение с централизирано наложените, т.е. отгоре-надолу.
Целта на тази статия е да разгледа състоянието на партньорствата в процеса на стратегическо планиране,
програмиране и реализация на регионалното развитие, като се проследят формите на сътрудничество по вертикала и хоризонтала и се анализира тяхната роля и значение за ефективността на регионалната политика и
координацията между основните сектори в икономиката на различните нива на управление.
Партньорството в планирането и програмирането на регионалната политика се регламентира на база закони,
нормативни актове, договори и международни ангажименти. То се изразява в участието на компетентните структури на централната и местната власт и видовете социални и икономически партньори в колективни органи с
определен статут и функции за формулиране на политика, усъвършенстване на законодателство, разработване,
приемане, изпълнение, контрол и оценка на стратегическите, плановите и програмните документи за регионално развитие. В контекста на цялостния планов процес се определя и ролята и значението н многофункционалното горско планиране и неговото значение за устойчивото развитие на общините и районите за целенасочено
въздействие.
Децентрализацията и развитието на партньорствата, чрез активното привличане на частните предприемачи
и неправитлствения сектор в плановия процес, неговата, реализация, наблюдение и оценка е особено важно не
само за провеждането на ефективна местна и регионална политика, но и за ефективното използване на структурните фондове в бъдеще.
“Местните действия, предприемани солидарно, могат да направят света по-демократичен и по-равноправен”.
Из “Декларацията”, приета от кметовете на Обединените градове и местни власти

Увод
Преходът на децентрализация изисква прехвърляне правото и отговорността за вземане на решения на по-долните нива на управление като се
търси не просто деконцентрация на властта, а истинска децентрализация на процеса на вземане на
решения. Ефективната децентрализация предполага изграждане и укрепване на необходимите институционализирани структури на регионално равнище, които да изпълняват политически, икономически
и свързани с предоставянето на услуги функции.
Това ще подпомогне страната ни за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на плановите райони и районите за целенасочено въздействие, за
намаляване на диспропорциите вътре в страната и
за по-нататъшно социално и икономическо сближаване с ЕС.
Европейските общини вече повече от десетилетие осъществяват така нареченото хоризонтално управление на местно равнище, което мобилизира различните местни организации и фирми в изпълнението на общите цели залегнали в стратегическите и плановите документи и води до постигане на оптимални резултати в развитието на общин-

ско ниво. Едновременно с това общините са ключово звено във вертикалните процеси на управление,
свързвайки различните управленски нива – местно,
регионално, национално и европейско в рамките на
така наречената позитивна субсидиарност. Процесите на децентрализация създават необходимото
на централните власти пространство и време, да
разрешат основни и концептуални въпроси на
държавата. Това улеснява по-ефективното управление на публичните дела и разкрива повече нови
възможности.
І. Ролята на социално-икономическите партнъорства за развитието на регионалната политика.
В процеса на децентрализация особено важно е да се оцени значимостта на социално-икономическите партньорства, като едни от най-важните
съвременни тенденции за развитието на регионалната политика и гражданското общество. През последните години нарасна признанието на партньорствата и на тяхната роля при решаването на важните икономически, социални, екологични проблеми и предизвикателствата на глобализиращото се
общество. За това е особено важно да се осигури
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максималното включването на широк обществен
контрол и влияние, както и увеличаване на административния капацитет на местно равнище, в това число: предлагане на конкретни политики и мерки за подпомагане на икономическото развитие на
районите; стимулиране партньорството между бизнеса и местната власт; подпомагане активното въздействие на гражданското общество върху местното управление.
За да може да се координират усилията на
структурите по вертикала и хоризонтала става необходимо изработването на ясни и обективни правила на взаимодействие, при което да бъдат представени интересите на всички участници в процеса
на вземане решение, а разглеждането на публичните проблеми да не бъде едностранен акт на централната и местната власт.
Ролята на отделните партньори трябва да съответства на функциите им по отношение на регионалното развитие и техните отговорности във връзка с разходването на публичните средства и осигуряването на обществено-частното съфинансиране.
Осен това трябва да се избягват всякакви предпоставки за възникване на конфликт на интереси на
отделните етапи. Поради големия брой на съществуващите организации от бизнеса и неправителствения сектор е очевидно, че не всички могат да участват пряко в процесите на регионалната политика и
развитие. На този етап няма утвърдени процедури
и критерии за включване в екипите за стратегическо планиране, освен национално представените обединения на бизнеса и сдруженията на общините.
Всяка власт /областните администрации и
общините/ прави подбора според собствената си
преценка. В някои случаи се отправят покани до
НПО и фирмите, в други се включват директно представителите на по-известните местни и регионални структури, на трети съответните субекти се
включват в екипите въз основа на подадена заявка
за участие и т.н.
В областта на регионалната политика ще разгледаме основните социално-икономически партньорства и инициативи за сътрудничество, консултации, координация между местни и регионални
власти, компетентни органи, бизнес и неправителствени организации целящи да доведат до устойчиво развитие на общността, селището, региона.
Основните партньори на регионално ниво са
представителите на:
• Областните администрации в района за
планиране;
• Общините;
• Звената за местно и регионално икономическо развитие;
• Синдикатите;
• Научните звена и университетите;

ции;
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• Неправителствени организации и институ-

• Частния сектор /бизнеса/;
• Държавните органи и ведомства в района за
планиране;
• Гражданите.
Регионалната политика намира своя израз найчесто в разработването и реализирането на стратегиите и плановете за регионално развитие, които
по правило се разработват в партньорство. При изграждането и развитието на социално-икономическите системи се прилага възприетия регионален
подход, който е конкретен израз на т.нар. “bottomup” (отдолу-нагоре) процес. Известно е, че системи,
изградени по подобен начин, са много по-жизнени
и адаптивни в сравнение с централизирано
наложените, т.е. отгоре-надолу.
Защо е важно за успеха на регионалната политика участието на социално-икономическите
партньори? Партньорите познават добре проблемите в различните сфери, разполагат с актуална
информация, запознати са с местния потенциал и
имат практически опит. Те имат контрол и влияние
върху значителен капитал, материални активи и човешки ресурси. Въвличането на партньорите в процеса на планиране стимулира използването на допълнителни средства от частния сектор при осъществяването на общите инициативи и проекти, полезни и за двете страни. Партньорите също са заинтересовани от развитието на дадения район или
община, тъй като живеят и работят на тази територия и имат пряк интерес тя да им осигури всички
необходими съвременни условия за труд и почивка.
От друга страна властта е заинтересована да подкрепя инициативите на бизнеса, защото увеличаването на икономическия растеж, означава увеличаване на доходите на населението и повишаване на
жизнения му стандарт. Затова ще бъде от полза за
областта /общината/, ако тези, които са склонни
да подкрепят инициативите на регионалната политика бъдат привлечени за съвместна работа още в
процеса на планиране. Добрата информираност на
обществеността и нейното активно включване могат да създадат благоприятни условия за по-бързото социално-икономическо развитие на районите и
общините. Положителните икономически очаквания
могат да привлекат допълнителни инвестиции и да
увеличат значението на регионалната политика.
Форми на “партньорство”, като инструменти
за свързване на отделните нива на управление и
организиране на социалния интерес, излизащи извън рамките на националните интереси, са се утвърдили като уникални методи на съвместно управление в ЕС. Произлезли от реформите на
Структурните фондове през 1988, деривати като
“партньорство” са се разпространили в области ка-
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то изследване и развитие, социална политика и политика засягаща околната среда. По-точно, “партньорството” е най-ясния израз на тенденцията, която трансформира политиката на Европейския Съюз
в система за управление на няколко нива.
“Партньорството” може да се разглежда и като инструмент за изготвяне на политики, който позволява на публичните власти и на ключовите фигури в обществото да обменят достъп и информация,
от едно “административно ядро на няколко нива”,
което поставя акцент върху местните “изпълнители”, и което изисква участие на държавните институции на национално ниво при внедряване на регионалната политика на по-долните нива на
управление.
Партньорството в планирането и програмирането на регионалната политика се регламентира
на база закони, нормативни актове, договори и международни ангажименти. То се изразява в участието на компетентните структури на централната и
местната власт и видовете социални и икономически партньори обединени в колективни органи с
определен статут и функции за формулиране на
политиката, усъвършенстване на законодателството, разработване, приемане, изпълнение, контрол и оценка на стратегическите, плановите и програмните документи на регионалното развитие.
Самата комплексна и интердисциплинарна
същност на регионалната политика (и свързаното
с нея устройство на територията) предполага и изисква висока степен на координация и сътрудничество между множество сектори и заинтересовани
страни. В условията на плурализъм и неприкосновеност на видовете собственост стратегическото
планиране на регионалното развитие е основано на
постигане на консенсус между всички заинтересовани страни и партньори относно регионалните
приоритети, използването на ограничените ресурси,
координацията на усилията и избора на отделните
проекти.
Изпълнението на множество задачи, произтичащи от ангажиментите на нашата страна в процеса на интеграция към европейските структури, поставя като особено важен приоритет търсенето на
възможности за съвместна работа и изяви между

бизнеса, НПО, регионалните и местните власти. Ето
защо все по-ясно изпъква необходимостта от добро познаване на националното и местно
законодателство, регламентиращо правата и задълженията както на общините, така и на обществените и частните организации, за ефективно участие в
местното и регионалното самоуправление, опазването на околната среда, енергийната ефективност и социалната дейност.
Според конституцията и приетите през последните години, като: Закон за регионалното развитие (2004), Закон за местното самоуправление
и местната администрация (1991, изм. и доп.
2005), Закон за опазване на околната среда (2002
изм. и доп. 2004), Закон за енергийната ефективност (2004), Закон за насърчаване на заетостта
(2001 изм. и доп. 2005), Закон за социалното подпомагане (1998 в сила от 2003), Закон за горите
(1997, изм. и дотп. 2003), като и чрез редица други отраслови закони на Областните администрации,
Областните управители и общините са възложени
широки, нови отговорности за решаване на множество остри проблеми свързани с регионалното и
местното развитие, заетостта, опазването на околната среда, енергийната ефективност и социалната подкрепа на хората в неравностойно положение.
При изпълнението на тези техни отговорности основните им партньори са фирмите, неправителствените организации и гражданите. За да се реализира това партньорство е необходимо да се регламентират най-важните параметри на гражданското общество и участието на обществеността при
решаването на местните и регионални проблеми
от взаимен интерес. Не остава назад и Закона за
горите с изискванията за създаване на различни
консултативни съвете, в които влизат заинтересованите страни, но основен партнъор са общините
(съвети по лова, съвети по охрана на горите, съвети по защита на горите от болести и вредители,
горскостопански съвет и пр.)
Едни от най-значимите смесени формирования осигуряващи децентрализацията на управлението са Регионалните съвети за развитие 1 , Областните съвети2 за развитие и Общинските работни

1 Регионалните съвети за развитие: 1.обсъждат и съгласуват проектите на областните стратегии за развитие за съответния район за планиране; 2. обсъждат и одобряват проекта на регионалния план за развитие на
съответния район за планиране при спазване на принципа за партньорство; 3. обсъждат и съгласуват мерките,
които следва да се включат в Националната оперативна програма за регионално развитие; 4. приемат предварителната оценка за проектите, предложени в изпълнение на мерките, включени в Националната оперативна програма за регионално развитие; 5. дават становище по годишните доклади и по заключителния доклад; 6. осъществяват взаимодействие с областните съвети за развитие и с централните органи на изпълнителната власт; 7.
изпълняват и други функции, възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Организацията и дейността на регионалния съвет за развитие се уреждат с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството
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групи, съгласно Закона за регионалното развитие
(2004). Тези съвети се ангажират изцяло с планирането и управлението на регионалното развитие и
децентрализацията на управленческата дейност на
всички нива на управление, чрез привличане на активни партньори на публичните структури.
Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА, 1991, изм. и доп.
2005) очертава големите отговорности на
общините, отнасящи се до съхраняването и устойчивото развитие на околната среда.
Съвети за социално подпомагане на всички
нива, съгласно Закона за социално подпомагане
(1998 в сила от 2005)са друга форма на социално
икономическо партньорство в социалната сфера.
В ППЗСП като орган за упражняване на обществен
контрол и за оказване на действия и помощ при
осъществяването на дейностите по социално подпомагане на ниво община са обществените съвети.
Законът за енергийната ефективност (2004)
регламентира създаването на Общински съвети,
които изцяло се ангажират с дейностите на общинско и местно ниво, които реализират политики и
инициативи в тази област.
Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (2001 изм. и доп. 2005) се създават: Национален
съвет по насърчаване на заетостта, Комисия по заетостта към Областния съвет за регионално развитие и Съвет за сътрудничество към поделенията
на Агенцията по заетостта. Тези смесени комисии
координират и управляват действията свързани с
увеличаването на заетостта и намаляване на безработицата.
Законът за туризма (2002 изм. и доп. 2005)
възлага на общините отговорността за разработване на свои собствени програми за развитие на туризма и сътрудничество с другите държавни
органи, туроператорите, неправителствените организации и гражданите за развитие на туризма, туристическите дестинации и привличането на туристи
в общините и регионите. Според Закона за туризма публично частни формирования са: Националния
съвет по туризма и Консултативните съвети по туризма на общинско ниво.
Законът за опазване на околната среда
(ЗООС, 2004)) възлага на общините отговорността
за разработване на свои собствени програми за

473

опазване на околната среда в сътрудничество с други държавни органи, включително районните инспекции и Министерството на околната среда,
Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието. Законът постановява,
че всички лица имат достъп до наличната информация за състоянието на околната среда. Според
ЗООС реализацията и контрола на дейностите се
ръководи и координира от Висш експертен екологичен съвет и консултативни общински съвети по
политика за управление на компонентите на околната среда.
ІІ. Социално-икономическите партнъорства за развитието на регионалната политика и мястото на
многофункционалното горско планиране
Би следвало в контекста на горепосочената
законодателна логика, регламентираща секторните политики на всички равнища многофункционалното горско планиране да се регламентира от
Закона за горите, като се създадат подобни обществени съвети на всички нива на управление, които
да разработват политики в горския сектор. Към
Общинския съвет подобна местна обществена
структура би координирала, инициирала, контролирала и координирала дейностите свързани с многофункционалното стопанисване на горите. Още
повече, че голяма част от общините са горовладелци, а това изисква още в по-голяма степен пряката
им ангажираност и отговорност за ефективна реализация на многофункционалното управление на
горите.
В този обществен съвет могат да влязат представителите на заинтересованите страни, по-важните от които са: държавната горска администрация от РУГ и ДЛ/ДДивС, общинската администрация и общинските служби подчинени на общинна,
държавни и общински предприятия, ведомства, местни структури на МВР, на ВиК, НС и РС на “ПАБ”,
РС на МОСВ, по-големи горовладелци, дърводобивни и дървообработващи предприятия и др.
Сам по себе си фактора благоприятна законодателна среда, дори когато отчита в максимална степен националните приоритети и икономическата цена на дейностите, не е достатъчна гаранция
за успешна регионална политика. Той изисква адекватни управленчески решения и административен

2 Областният съвет за развитие: 1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие; 2. оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани с областната стратегия за развитие; 3.
прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други съседни области за осъществяване
на съвместни дейности по регионалното развитие; 4. обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие на територията на областта по
предложение на областния управител.
Организацията и дейността на областните съвети за развитие се определя с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
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капацитет за практическото им прилагане. В приетата през месец април 2005 г. Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2007-2013 г. се казва: “Публично-частното партньорство ще бъде основен инструмент за реализирането на проектите за регионално развитие.” В
момента участието на частния сектор в изпълнението на програмите за регионално развитие е ограничен до единични случаи на съфинансиране на
проекти с крайни бенефициенти малките и средните предприятия. Прилагането на принципа на партньорство е механизъм за повишаване капацитета
за усвояване на средствата от фондовете на ЕС. В
бъдеще то не би било възможно без да се мобилизират усилията на местните и регионалните партньори. Доброто местно и регионално сътрудничество с частния сектор ще открие пътя към частното
съфинансиране, с което ще се осигуряват допълнителни средства за местни и регионални проекти.
Новият подход изразяващ се главно във възлагане
на проекти и услуги на частни организации, традиционно предоставяни до този момент от държавата води до разпределяне на главните рискове между участниците в Обществено Частните Партньорства.
Успешното реализиране на финансовите средства за регионално развитие изисква включването
на механизми за ефикасно прилагане на икономическите инструменти: фискални /данъци, тарифи,
кредити, субсидии, амортизации/ и финансови /
заеми, субсидии, грантове, фондове/, както и чисто пазарни механизми, каквито са търговията с емисии и привличането на бизнеса и неправителствените организации.
Ето защо въпроса за изграждането, институционализацията и координацията между дейността
на обществените съвети в различните сектори на
общинско равнище е особено важен. Големият им
брой, регламентиран от различните закони, както и
липсата на традиции при координацията на плановите документи е заплаха за устойчивото развитие
на териториите. Координация трябва да има не само по вертикала, а и по хоризонтала, за да се внесе ред в плановия процес между местното и секторното развитие (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12). Тя може да се реализира по подобен на координацията между секторите начин, прилаган на национално ниво (вж. Диаграма 1) . Съгласуваността
между плановите документи в този случай е
следния:
• Националният план за развитие е рамковия
стратегически документ на страната, който анализира и описва общата визия и стратегическите приоритети за развитие през периода. Приоритетите
заложени в Рамката за подкрепа на общността са

базирани на него.
• Рамката за подкрепа на общността е основния програмен документ договорен между ЕК и страната-член, който съдържа частта от НПР, която ще
се финансира от Структурните фондове. Рамката
съдържа и Оперативни програми, които конкретизират дейностите за изпълнението й.
• Приоритетите на ОП и НПР 2007-2013 г. се
съгласуват с политиката на ЕС
• Съгласуват се и приоритетите на отделните
ОП.
Страната-член разработва и договаря с ЕК набор от секторни или регионални оперативни
програми, които очертават детайлно изпълнението
на РПО (Вж. Диаграма 2). В България тези оперативни програми са общ 8:
- “Национална оперативна програма за регионално развитие”;
- “Национален стратегически план за развитие на селските райони”;
- ”Околна среда”;
-“Развитие на човешките ресурси”;
- “Транспорт”;
- “Повишаване конкурентноспособността на
българската икономика”;
- “Изграждане на административен капацитет”;
- “Рибарство и аквакултури”.
На базата на тези оперативни програми ще
става финансирането на мерките в различните
сектори (Диаграма 1, Диаграма 2).
По аналогия с координацията на оперативните програми на национално ниво, може да се координират и секторните програми (в т.ч. и МФГП) на
ниво община. Тези планови и програмни документи трябва задължително да се съгласуват с
Общинския план за развитие, за да има еднопосочност и координация в местните политики. От друга страна, те трябва да се съобразят с приоритетите на Областната стратегия за развитие и с
Регионалния план за развитие. Тези програми и планове трябва да се разработват и изпълняват
координирано, а не всеки сам за себе си. Законът
за регионалното развитие и подзаконовите му документи регламентират само стъпките в плановия
процес свързани с регионалното развитие. Все още
за останалите сектори този процес е неясен. В системата на горите има разработена Национална
стратегия за устойчивото развитие на горското стопанство (вариант 02. 2006 г.), многофункционалното горско планиране се експериментира в 15
общини. Следвайки логиката на Закона за регионалното развитие се вижда че в сектора на горите и
горското стопанство има пропуск (прекъсване) на
планирането на областно ниво. Затова Българо-
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Васил Стипцов, Иванка Душкова

швейцарската програма за горите ще финансира
през 2006-2007 г разработването на Областна
стратегия за многофункционално стопанисване на
горите за област Пазарджик.
Въпросът за координацията между общинските секторни програми /регламентирани от специализираната за сектора нормативна уредба/ с националните оперативни програми също е доста
неясен. Липсващата регламентация на съгласуваността между различните планови документи ще
доведе до хаос и неефективно усвояване на структурните фондове основно на общинско ниво, което
ще затрудни в най-голяма степен устойчивото и балансирано развитие на районите за целенасочено
въздействие.
Къде е мястото на МФГП в цялостния планов
процес по вертикала? Координацията на МФГП по
наше мнение освен с Националната оперативна
програма за регионално развитие и с Регионалния
план за развитие, трябва да се извършва и с Националния стратегически план за развитието на селските райони”, с ОП ”Околна среда” и с ОП “Развитие
на човешките ресурси”. Мястото на Плановете за
многофункционално стопанисване на горите е свързано с разработване и включване на елементи от
ПМСГ в общинските планове за развитие и в
Областните стратегии за развитие (Стипцов, В., И.
Палигоров, Г., Костов, 2006).
Липсата на координация по хоризонтала особено на по-долните нива между различните сектори и регионалното развитие води до несъгласуваност на плановите документи и до проблеми в реализацията на планираните дейности. Не е ясно кои
ще от тях ще са приоритетни? Кои ще бъдат финансирани и на какъв етап? Каква проектна готовност трябва да имат? Липсата на реален бюджет
за финансиране на планираните мерки от друга
страна допълнително утежнява реализацията на поставените цели. Сегашните финансови отношения
между централния и местните бюджети създават
система от стимули за неефективно стопанско
поведение. Съревнованието е за субсидии от централния бюджет и за облаги вместо за търсене на
възможности за развитие. Около десетина по-големи общини кредитират останалите и никой няма
стимул да търси алтернативни източници за финансиране.
Заключение
Развитието на партньорствата, чрез активното привличане на частните предприемачи и неправитлствения сектор в плановия процес, неговата,
реализация, наблюдение и оценка е един от начините за координация на усилия, ресурси, отговорност и съпричастност. Развитието на партньорст-

вата и децентрализация на управленческите, стопанските и финансовите решения означава и осигуряване на фактическа стопанска свобода, перспективи за развитие и съревнование между различните райони в страната. В системата на горското
стопанство тези постановки са от изключителна
важност ако искама сектора да се развива. Това
означава, че в законовата уредба за горите трябва
да се обърне сериозно внимание на „отварянето”
на горскостопонския сектор към другите сектори
на икономиката и най-вече към общесвото и
бизнеса. Това означава че многофункционалното
горско планиране, като инструмент за въвличане
на обществото при вземането на решения но местно ниво, трябва да се институционализара. В
България това планиране експеримантално се провежда повече от 6-7 години. Приети са ПМСГ на
общините Тетевен, Батак, Гърмен, ДЛ-Рибарица,
УОГС-Петрохан, а в десетина други общини това
планиране е в ход. Използван е чуждестранния опит,
но е натрупан и значителен български опит по многофункционалното горско планиране и единственото
което остава е да приведем нормативната уредба
за горите с изискванията на другите водещи законо за страната-Закона за регионалното развитие,
Закона за устройство на териториите, Закона за местното самоуправление и местната администрация
и др.
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SIGNIFICANCE OF SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIPS FOR THE
EFFECTIVE LOCAL AND REGIONAL POLICY
Vassil Stiptzov - University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Ivanka Dushkova - Sofia University „St.Kliment Ohridski“, Bulgaria

ABSTRACT
Local authorities and public institutions are occupying more and more important place in implementation of the
new regional policy, i.e. they are executing the functions of the coordinator, the initiator, the employer and are the basic
driving force in the process of regional planning and local economic renewal.
Regional policy is integrated mainly in the development and implementation of the regional development strategies and plans, which, in genera, are being developed in partnership. In the development and improvement of socioeconomic system, the adopted regional approach is applied, which is a concrete example of so called “bottom-up”
process. It is well known that the systems, developed in such a way, are more vital and adaptive compared to those
imposed by the central level, i.e. up-bottom.
The purpose of this article is to review status of partnerships in the process of strategic planning, programming
and implementation of regional development, while investigating the forms of collaboration both horizontally and
vertically and analyzing their role and significance for the efficiency of regional policy and coordination among basic
sector of economy at various levels of management.
Partnership in planning and programming of regional policy is regulated based on laws, normative acts, contracts
and international agreements. It is expressed in the participation of the competent structures of the central and local
authorities and the various types of social and economic partners in collective bodies with a certain status and functions in policy making, perfections of legislation, development, adoption, implementation, control, and evaluation of
strategic, plan and programme documents on regional development. The role and significance of multifunctional forest
planning and its importance for sustainable development of municipalities and regions for desired impact are identified
in the context of the overall planning process.
Decentralization and development of partnerships through the active involvement of private entrepreneurs and
NGO sector in the planning process, its implementation, monitoring and assessment are of particular importance not
only for the implementation of efficient local and regional policy, but also for the effective use the structural funds in
future.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

ПРИЛАГАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯ В ПРЕПОДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ ЗА БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН
Алекси Данчев
Университет Фатих - Истанбул, Турция
Излагат се причините, които правят мултимедията приложима в образователния процес и в частност в
преподаването на устойчивото развитие във ВУЗ на равнище бакалавърска степен. Авторът споделя опита си в
тази насока като демонстрира някои от мултимедиите използвани в непосредствената му преподавателска практика.
Посочени са похватите на внедряване на мултимедията в преподаването на устойчивото развитие, изискванията
тя да бъде атрактивна и достъпна за възприятие от студентите. Коментират се резултатите от прилагането на
мултимедийни методи както и оценката им от студентите, която не е еднозначна. Предложени са различни
начини за повишаване ефективността на мултимедийното обучение, разглеждано като комплементарно към
традиционните педагогически подходи, които според автора са и си остават в основата на образователния процес.
Ключови думи: мултимедия, видео, слайд, преподавателски метод, иновация.

През последните години мултимедийното обучение навлиза все по-широко в преподаването на
много учебни дисциплини и в частност в преподаването на устойчивото развитие във ВУЗ на равнище бакалавърска степен. Значението на приложението на мултимедията се отбелязва и в редица
правителствени документи (Стратегия и Национална програма, (1998). В доклада на Mинистерството на финансите “Образованието - състояние,
проблеми и възможности”, сред критичните бележки по отношение на съвременното състояние на
образованието у нас се препоръчва внедряването
на мултимедия още от детската градина (Образованието, 2004). Натрупаният опит е полезен и дава възможност за търсене на нови пътища за усъвършенстване и по-ефективно прилагане на мултимедийния подход. В настоящият материал се
обобщава опита в тази насока за последните години като се предлагат начини за неговото подобряване в бъдеще.
Мултимедиен подход в образованието се нарича прилагането на различни модерни технически
средства за онагледяване на представяния от преподавателя материал, което да го прави по-разбираем и достъпен за студентите. Това включва комплекс от аудио и видео материали, свързани с обекта на преподаване. Целта е подобряване качеството на трансмисията от знания между преподавател и студент и увеличаване на качествения и количествен трансфер на знания.
Тази дейност се развива много динамично в
цял свят и придобива все повече комерсиален
характер. Понастоящем в редица образователни области са налице готови комплекси от материали,
много от които могат да бъдат използвани успешно при наличието на необходимата материална база и финансови ресурси (като пример може да посочим работата на университета в Уайоминг –

САЩ, Allen, 2003). Чрез образователни програми финансирани от международни организации се
дава възможност и на по-бедните страни да имат
достъп до мултимедийното образование.
Заедно с високопрофесионалните пакети от
мултимедийни разработки поради възможностите
на Интернет за разпространение на информация
могат да се намерят и много материали по
мултимедия, които представляват непрофесионална и скучна материя, не отразяваща конкретиката
на преподавателския процес в дадения ВУЗ. Това
налага да се подхожда предпазливо при подбора
на едни или други материали за онагледяване на
обучението чрез различните средства на
мултимедията.
В настоящият доклад се коментира опита във
внедряването на мултимедиино обучение и приспособяването му към конкретните условия и особености на студентската аудитория на университета Фатих, Истанбул, Турция.
Обобщение на досегашната практика
Внедряването на мултимедията започна успоредно с преосмисляне преподаването на дисциплината „Икономика на развитието” (Development
Economics). Ако се следва практиката на западните ни колеги, която често е еталон за нашето
образование, би трябвало при преподаването на този курс да се набляга върху проблемите на развиващите се страни с такива типични за тях икономически язви като силната безработица, високата
инфлация, огромните външни дългове и др. Без да
оспорваме ползата от подобна дускусия трябва да
отбележим, че в рамките на ограниченото време в
един семестър, подобна структура до голяма степен е отекчителна за студентите. Нашите регионални реалности като тип на развитие ги вълнуват
повече, а те са по-различни от тези на страните
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традиционно разглеждани като развиващи се и по
тази причина представляващи основен обект в учебния материал по Икономика на развитието. Като
пример може да посочим такива учебници смятани за „класика в жанра” като тези на Перкинс
(2001), Тодаро (2006) и др., където недвусмислено ударението се поставя върху развиващите се
страни и тяхните основни проблеми: бедността, галопиращата инфлация, високите дългове и безработица, преобладаващия аграрен сектор и др.
Същевременно и в самата дисциплина Икономика на развитието се появиха нови моменти като
все по-доминиращ става проблема за устойчивото
поведение в макро и микро мащаб. От тази гледна
точка преструктурирахме за последните години преподаването на тази дисциплина като поставихме
ударение върху два аспекта: орентиране към проблемите на балканския регион, отчитайки факта, че
между отделните страни има много общи особености и представяне на учебния материал в една
нова структура подчинена на проблематиката на
устойчивото развитие.
Натрупаният опит показва, че това е правилен
подход, което се отразява в повишения интерес на
студентите към проблемите, които им се поднасят
за обсъждане. Успоредно с това започна използването на слайдове като илюстративния и анимационно-представения графичен материал започна да
се използва във все по-широка степен в сравнение
с чисто информативното преподнасяне. На един
следващ етап, които продължава и понастоящем,
започна внедряването и на къси клипове по дадени
проблеми, което засилва още повече образователния ефект на преподаването. Това повишава активността на студентите и се отразява в една по-голяма активност в дискусиите и по-висока посещаемост на лекциите.
Основни проблеми свързани с внедряването на
мултимедийната техника
Въпреки растящите технически възможности
неоспорим факт е, че и най-съвършенната техника не може да замени качествения човешки фактор – добрия преподавател. Студентите винаги
предпочитат по-добрия преподавател пред по-добрата техника. Прилагането на тази техника обаче
позволява той да разкрие много по-пълноценно идеите и умението си да предодава като му дава един
допълнителен мощен инструмент за по-убедително поднасяне на материала.
В реалната практика нещата не изглеждат особено розови, понеже са налице не малко проблеми
от различно естество.
Да започнем с това, че компютерната техника все още остава екзотика за много преподаватели, някои от които демонстративно се отказват
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от употребата и. Това естествено не принизява равнището на обучението от тях, но те се лишават от
един полезен педагогичен инструмент по необясними причини. Става дума за недооценка на възможностите на мултимедията, а не за замяна на
човешкия с технически фактор, както това често
се тълкува. Смятаме, че мултимедията е комплементарен, не заместващ фактор в обучението и
това е добре да се разбере още от самато начало.
Втори важен проблем е наличието на необходимата материална база. Известно е, че пред последние години финансирането на ВУЗ в България
спадна катастрофално в реални измерения и това
се отрази неблагоприятно на качеството на образованието. Безпрецедентно ниското заплащане на
преподавателния труд, който няма никъде аналог,
наложи в името на оцеляването си повечето от преподавателите да се концентрират повече върху количествените отколкото върху качествените аспекти на обучението. В такива случаи дискусията за
мултимедиино обучение звучи най-малкото нелепо.
Действително понастоящем са налице множество европейски и други програми, които подпомагат обучението и предоставят достатъчно финансови ресурси за внедряване на мултимедията. Но
дори да приемем, че финансовите ограничения са
преодолени прилагането на мултимедията също
изисква опит, понеже е свързана с изграждането
на нови вид култура на мултимедийно обучение.
Не е възможно да се замени лесно традиционното
обучение с мултимедиен подход изведнъж, понеже е нужно време за адаптация както на студентите,
така и на преподавателите към една нова култура
на общуване. Авторът е имал не малко проблеми
в това отношение докато направи учебния материал приемлив за студентската аудитория, която за
първи път се сблъсква с една нова култура на
преподаване. Мултимедията се оказа един трънлив път, които трябваше търпеливо да се премине,
да се анализира всяка крачка и да се прави следващата напред след като са преосмислени недостатъците на предишната.
Как да организираме по-добре мултимедииното
обучение?
Опитът показва, че е най-добре мултимедийното обучение да започне с използването на
слайдове. Те трябва да бъдат представяни не като
копиране на текстове или таблици, както това се
практикува в повечето случаи, а слайдовете да се
поднасят с повече илюстративен и графичен (по възможност в анимационен) вид материал. Натрупването на много текст в слайдовете отегчава студентите; по-малкото, но по-съдържателен текст, които да маркира, а не да обяснява проблемите (това
си остава класическата задача на преподавателя)
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има по-висок педагогичен ефект. С течение на времето самата аудитория показва в какви насоки и
по какъв начин трябва да се представя материала.
Следващия етап, на които сме понастоящем,
е допълване на слайдовете с кратък видео материал, които е ориентиран към конкретната аудитория, нейното равнище, култура и интереси. Комбинираме визуалното изображение с подходящи
аудио илюстрации, което подсилва ефекта на
обучението. В нашата практика започнахме с внедряването на кратки (до 5 минути) клипове по даден
проблем. Специален клип бе подготвен и за началото на учебния курс, които представя на студентите накратко особеностите на курса както и начините той да бъде реализиран по-успешно като резултати и оценки. Въпреки че това се приема нееднозначно от студентите поради редица причини като цяло ефектът е неоспоримо положителен.
Особености на преподаването на устойчивото
развитие
При наличието на сегашните кризисни процеси на Балканите на идеята за устойчиво развитие
се гледа с голяма доза скептицизъм. Независимо
от това ние го възприемаме като една безалтернативна концепция поне на този етап и преподнасяме
материала в две части: особености на устойчивото
развитие в националната икономика и международни аспекти на устойчивото развитие в условията на
отворена икономика. Между двете части се провежда промеждутъчен изпит, което позволява да
се преоцени направеното до тук и да се стъпи на
следващия материал с по-подготвени знания.
Понастоящем целият курс се представя чрез
илюстрирани сладове като има подготвен видео материал за уводната лекция и по някои възлови проблеми на развитието като теорията за връзките (linkages), що е устойчивост и особеностите на модела
на отворената икономика. Възнамеряваме да преработим някои от тези клипове, доколкото техниката по видео редактирането напредва успоредно с
опита ни по внедряване на мултимедията. Така например в процес е работата по преработване на клипа за австралийския модел на отворена икономика,
които се използва за обясняване на баланса на вътрешните и външноикономически връзки в стопанството, в който ще се внедри допълнителна анимационна графика. Този модел е в основата на втората
част от преподаването на курса и от голямо значение е той да бъде разбран от студентите още от
самото начало.
След няколкогодишен опит по внедряване на
мултимедииното обучение бе направена анкета
между студентите за това какъв е ефекта на него
и как то се възприема. Анкетата има за цел да

сравни традиционните методи на обучение с внедряването първоначално на слайдове а после и на
други мултимедиини средства. Студентите трябваше да посочат коя комбинация от форми се възприема най-добре.
5. Оценка на мултимедийното обучение от
студентите.
Въз основата на кратък въпросник бяха анкетирани студентите, преминаващи курса на обучение по Икономически растеж и развитие 2 (фактически Икономика на развитието за втория семестър), които завършват бакалавърската си степен в
Университета Фатих, Истанбул, Турция. От всички
анкетирани студенти 23 са отговорили на въпросника, което е достатъчно представително за групата (общо 28 студента).
На въпроса коя форма на обучение е предпочитана почти всички са одобрили комбинацията
между слайдове и видео. Единични са отговорите
одобряващи или само слайдове или само видео или
нито едно от двете. Това нееднозначно показва, че
е намерена правилната форма на обучение. Някои
студенти са коментирали конкретно ситуацията като
заедно със суперлативните оценки се предлага и
използването на примери на Ексел, включването на
повече документален, текстови материал в
Интернет-страницата на курса, намиране начини
за по-активно включване на студентите в процеса
на подготовка и използване на мултимедията.
Доколко мултимедията позволява по-успешно да се усвоява учебния материал студентите са
дали различни мнения за слайдовия и видео
материал. Ползата от двете форми е предоставена за оценка по 5-степенна скала. По отношение
полезността от слайдовете гласовете на студентите са разпределени по следния начин: (1) безполезно и (2) слабополезно - 0 гласове, (3) средно –
26%, (4) полезно – 13% и (5) много полезно 57%
(4% са отговорили че не знаят или не са посочили
отговор на този конкретен въпрос) (виж фигура 1).
С по-голям ентусиазъм се посреща използването на видеоматериал като собствено подготвения видеоматериал се предпочита пред готовия,
в смисъл закупен или снет от Интернет. Това не
следва да се приема като напълно достоверно, защото зависи какъв материал е снет и показан. Факт
е обаче, че пригодената за конкретните нужди на
студентите презентация, която и да е възможно послаба, но по-близка до студентите, се възприема
значително по-добре отколкото някакъв стандартен,
макар и много професионално подготвен, но нямащ тази сила на въздействие материал. Доколкото
използването на видео е съвсем нова практика тя
се възприема определено положително като полез-
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Фигура 1. Оценка на полезността от използване
на слайдове в преподаването на курса по
устойчиво развитие от студентите.

Фигура 2. Оценка на полезността от използване
на видео в преподаването на курса по устойчиво развитие от студентите.

ността от видеоматериалните се разпределя по студентите по следния начин: (1) безполезно и (2) слабополезно - 0 гласове, (3) средно – 9%, (4) полезно – 17% и (5) много полезно 61% (13% са
отговорили, че не знаят или не са посочили отговор
на този конкретен въпрос) (виж фигура 2).

намира понастоящем (критична оценка за състоянието на образованието и последиците от него са
представени в Образованието, 2004).
В много страни отдавна е осъзната ролята на
образованието за икономическото развитие на политическо равнище, благодарение на което науката и образованието сега се развиват ръка за ръка
във възходяща степен, което тласка напред и цялото стопанство. Образованието е фактор на техническия прогрес, който ендогенно стимулира развитието и неговата устойчивост и това отдавна вече не е академична сентенция, а реалност, с която
се съобразяват всички страни и политици, желаещи да осигурят просперитет на населението си.
Мултимедията е едно дребно зърно в този процес,
но тя отразява много съществени страни на образователната политика, а следователно и на развитието като цяло.

Заключение
Прилагането на мултимедиини методи в образователния процес е практика, която вече има
сериозна история. Налице са множество образователни институции, които разработват и успешно
прилагат много модерни методи на мултимедиино
обучение (полезна информация по въпроса може
да се прочете от сайта на Образователна технология - Educational Technology, 2006). Натрупаният
опит от внедряването на мултимедийното обучение дава нови и свежи идеи за подобряване на преподавателския процес чрез използването на модерни технически инструменти. Макар това да не замества човешкия фактор, то се явява едно много
добро спомагателно средство, което подсилва обучаващия ефект и подпомага преподавателя. Неговото ефективно прилагане обаче изисква редица
предпоставки, които за съжаление все още не са
налице в много от ВУЗ в България. Необходимо е
да се използват по-интензивно възможностите на
международното сътрудничество и множеството европейски програми за внедряването на мултимедията като средство за подобряване обучението на
студентите. Това обаче ще бъде успешно при
положение, че се прилага една правилна образователна политика и преподавателят бъде изведен от
унизителното материално положение, в което се
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APPLICATION OF MULTIMEDIA IN TEACHING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ON BACHELOR LEVEL
Alexi Danchev
Fatih University - Istanbul, Turkey

ABSTRACT
The reasons making multimedia applicable in educational process and in particular in teaching sustainable development in universities and colleges at bachelor level are analyzed. The author shares his experience in this area
demonstrating some of multimedia applied in his direct teaching experience. The approaches of introducing multimedia
in teaching sustainable development and the requirements to make it attractive and accessible to the students are
indicated. The results of the application of multimedia are commented as well as its assessment by the students, which
is not unambiguous. Various methods of improvement the efficiency of multimedia education are proposed, which are
regarded as complement to the traditional pedagogical approaches. These approaches according to the author are
remaining basis of educational process at present and in future.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2006(14)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2006(14)

КАЗУСЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК НА СТУДЕНТИТЕ
ОТ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН В ЛТУ
Евелина Георгиева, Таня Панчева, Биляна Овчарова
Лесотехнически университет – София
Предмет на доклада е разглеждането на казусния подход като метод за учене и неговото място в чуждоезиковото обучение. На базата на съответни знания и умения по чужд език, придобити в бакалавърска степен ,
студентите от магистърска степен ще имат възможност да разрешават проблемни ситуации от професионалната
практика, изведени от оригиналната специализирана литература. Съчетанието от чуждоезикови компетенции и
професионални познания, което е необходимо за ефективното прилагане на казусния подход ще подпомогне
постигането на крайните цели на обучението по чужд език в магистърска степен.
Ключови думи: казусен подход, проблемни ситуации, знания и умения по чужд език, чуждоезикови компетенции
Key words: case study method, problem situations, foreign language skills, foreign language competenc

Казусният подход е методическо упражнение
за взимане на решения въз основа на самостоятелни групови дискусии по реални примери в конкретни ситуации. Студентите често се конфронтират
със ситуацията, в която трябва да се вземе решение. Най-често става въпрос за описание на една
ситуация от ежедневието, която се представя посредством определени факти и мнения. На базата
на предоставения от преподавателя материал се
дискутират различни алтернативи за окончателното взимане на решение.
Този подход към обучението по чужд език в
магистърска степен е възможен, поради факта, че
студентите имат вече добре изградени знания и умения в съответната специалност, а също така достатъчна езикова подготовка, за да участват активно в дискусиите.
Предлаганите казуси могат да бъдат: едно
лице, едно събитие, една ситуация, една програма,
една институция.
Студентите се учат на чужд език да:
• Анализират професионални проблеми
• събират, структурират и систематизират информация
• анализират факти
• развиват алтернативни решения
• взимат решения
• представят обосновки за взетите решения
Казусният подход е алтернативен метод за
обучение по чужд език и същевеременно стратегия за учене.
Днес дидактиката на казусния подход е в основата на теориите, отнасящи се до взимане на
решения. Те от своя страна се срещат във всички
области на човека. Те засягат индивидуалното и колективно поведение на отделните личности, групи
и на цялата обществена система. Човекът като
действащо същество трябва постоянно да взима

решения. Той разполага с ограничена рпационалност и ограничен капацитет за преработване на
информацията. Според Кайзер дидактиката на казусния подход не бива да дегененрира във формална и неутрална дидактика –съотв. методическа концепция , която се ориентира към рационалния принцип на стопанските науки. Именно това прави казусния подход толкова интересен за учене.
Реформаторско –педагогическото обосноваване на дидактиката на казусния подход е следното : С КП занятието може да се представи като
близко до практиката и истинския живот, ориентирано към действието. КП е подходящ за мисленото проникване в комплексни обществени връзки.
Това се случва чрез собствената дейност на обучаващия се. Учи се , как да се събира, да се структурира ,да се обработва и оценява предоставената
чуждоезикова информация с помощта на усвоената вече специализирана лексика.
Ситуационно –теоритическо начало на дидактиката, учене в ситуация: От гледна тачка на конструктивното разбиране за учене КП позволява обработването на конкретна, реална комплексна
ситуация. Прредпоставка е фактът , че КП се базира на ситуации, които са от значение за обучаващите се.
Важно е, че чрез работа над КП различните
примери за обяснение, оценки, емоции, систематизиране, коита вълнуват нашия събеседник, могат
да се изразят, да се изпитат, да се модифицират и
да се формулират по нов начин.
КП позволява на обучаващите се, да разработат самостоятелно един проблем и да стигнат до
обосновано решение. Обучаваните получават свободно пространство и собствена отговорност за тяхното учене.
В противовес с традиционните методи за
учене, които често предварително дават точните
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констатации, КП предлага възможността ученето
да се управлява самостоятелно.
Кайзер различава 4 варианта на КП:
Case-Study-Method: Класическият Харвардски
метод. Освен описанието на случая се предлага и
цялата информация. Целта е анализ на подадените факти и разпознаване на скритите проблеми.
Анализ на проблема, синтез на проблема, решение.
Case-Problem –Method: Проблемите се дават
предварително, така че да остане повече време за
намиране на варианти на решения и за подробно
дискутиране на решенията.
Case-Incident –Method: Казусът, който трябва да се обработи често пъти се представя непълно,
така че процесът за доставане на информация е в
центъра.
Stated-Problem –Method: Презентират се готови решения и техните обосновки. Обучаващите
се трябва критично да оценяват дадените решения
и евентуално да потърсят алтернативни възможности за решения. При този подход те получават
впечатление, как практиката взима решения и се
научават да проверяват критично такива решения.
В зависимост от тематиката на изучавания материал и след въвеждане на съответната специализирана лексика, преподавателят по чужд език подготвя и предлага на студентите различни казуси като преценява кой от горепосочените варианти на
казусния подход да използва за конкретното занятие като включи:
• реално описание на казуса, съобразено с
езиковото ниво
• подбор на подходящ лексикален материал
• избиране на вариант на казусен подход
• Презентиране на решенията накрая, напр. 5

минутна кратка презентация, писмена форма и др.
• представяне на решението, обосновки, причини и др.
Студентите изследват материала по казуса и
разработват предложения за решения и алтернативи. Методът на КП следва един пример, който
може да се ползва като помощен за структуриране и ориентиране.
Действия на преподавателя по чужд език при
КП
• той е на разположение за информация, но
не и за всяка подробност.
• Той наблюдава начина на работа на студентите и задава въпроси
• Наблюдава вида на намиране на решение и
дава на студентите посредством наблюдения Feedback
• Подготвя модераторна задача във финалната презентация / въведение, дискусионни въпроси,
заключение /квинтесенция/
Базирайки се на целите на чуждоезиковото
обучение в магистърска степен в ЛТУ се установи,
че казусният подход е изключително подходяща
форма за бързото усвояване на специализираната
лексика и успешното и практическо прилагане. Той
стимулира активността на студентите, която се проявява в следствие на придобити в бакалавърска степен знания и умения както в специалността, така и
в езиково отношение. Всеки студент иска и може
да изрази аргументираното си становище по дадения казус. Създава се конкурентна среда, която провокира естествен стремеж към по-добър изказ и
езиково усъвършенстване.
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ABSTRACT
The subject of the paper is to present the case study method in learning a foreign language. On the basis of the
knowledge and skills they have obtained, the students in the master degree courses have the necessary professional
knowledge to discuss problem situations in their subject area focused on the original literature. The combination of
foreign language competences and professional skills which is necessary for the effective use of the case study method
helps the students achieve the aims in learning a foreign language in master degree courses.

