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Уважаеми съмишленици на идеята за
устойчиво развитие,

Dear followers of idea for sustainable
development,

Уважаеми читатели,

Dear readers,

Уважаеми автори и приятели,

Dear authors and friends,

Вие държите поредния 16-ти обем (брой 1/
2007) 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
Деветата международна научна конференция
“Управление и устойчиво развитие”, проведена в
периода 23-25.03.2007 г. на Юндола. От изпратените за участие в конференцията 210 заявки с
резюмета на доклади и постери, в конференцията
взеха участие общо 152 научни работници, докторанти и студенти от 25 университета от България,
4 университета от чужбина, 3 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 186 доклада
и 14 постера. Пред участниците в конференцията
бе представена дейността на партньорите на
Факултет “Стопанско управление” в организацията
и провеждането на конференцията: книжарници за
руска научна и художествена литература “Диктус”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.
Банско.
В дискусиите по време на конференцията бяха
поставени редица важни въпроси на управлението
и устойчивото развитие в контекста на предизвикателствата на успешното присъединяване на България в Европейския съюз. По-важните акценти
могат накратко да се формулират така: Необходимо е да се утвърждава и насърчава многофункционалното стопанисване на горите, като един
от най-важните компоненти на природната среда и
стабилизиращ фактор за запазване на биологичното разнообразие и едновременно с това, съществува потенциал да се насърчава все по-широкото
използване на възобновими енергийни източници,
базирани на биомаса от горите; актуални проблеми
на теорията и практиката на управлението на
човешките ресурси; да се обръща по-голямо внимание на ролята и значението на социалния фактор
за устойчиво управление; да се утвърждава пред-

You hold serial 16-th volume (number 1/2007)
of scientific journal “Management and sustainable
development”, published since 1999 from Faculty of
Business Management at the University of Forestry,
Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text of
the part of presented papers before the IX-th
International Scientific Conference “Management and
Sustainable Development”, held in Yundola in the
period 23-25.03.2007. From received for
participation 210 aplications, with paper abstracts
and posters in Conference took part 152 scientists,
practical experts, post-graduate students from 25
universities from Bulgaria, 4 universties from Europe,
3 scientific institutes of Bulgarian Academi of
Science, 2 coleges, experts from National Board of
Forests at Ministry of Agriculture and Forests, 4
NGO’s and 5 enterprises. In 1 plenary and 4 parallel
thematic sections were presented 186 scientific
papers and 14 posters. The activities of partner
organizations – “Dictus” – Sofia - Book Trading
Company and Bulgarian-Swiss Forestry Programme,
“Sylvica” Fondation, were presented before the
participants. The special excursion and programme
for the international participants and accompanying
persons was organized.
The important issues of management and
sustainable development in an EU accession context
were discussed. Some main aspects could been
summarized as follows: multifunctional forest
management have to be developed and encouraged
in Bulgarian forests, because of their high importance
for environment improvement and biodiversity
conservation, there are a high potential to encourage
utilization of revenuwble energy sources, based on
the forest biomass; contemporary practical and
theoretical issues in human resources management;
more attention have to be pointed out to the social
aspects for sustainable management; presentation
and implementation of the best practices and
innovations; the practice for sustainable development
shaping have to be reestablished; more atention have
to be intended to the students and post-graduated
students investigations; the more important issues
have to be separated and have to be discussed into a
suitable approach – for example, order of round
tables, unformal discussions etc.; the all thematic

ставянето на най-добри практики, приемственост и
иновации; необходимо е да се възстанови практиката за моделиране на устойчивото развитие; 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.
Ръководството на Факултет “Стопанско управление” и редакционната колегия на списание
“Управление и устойчиво развитие” ще изпълни
поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува представените доклади и
постери, но в две тела, в този и в следващите два
17-ти и 18-ти обеми (съответно 2/2007 и 3-4/2007
броеве) на списанието. Всички представени доклади
и презентации могат да се намерят на Интернет
страницата на Конференцията (http://ltu.bg/
conferences/uur/2007/indexen.html) и на научното
списание “Управление и устойчиво развитие” (http:/
/www.ltu.bg/msd/index.htm).
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.

Сърдечни поздрави на всички наши
читатели!
Редакционна колегия

fields have to be protected and the conference have
to be approved as a forum for ideas exchange.
The Faculty of “Business Management”
leadership and the Editorial Board of Scientific Journal
“Management and Sustainable Development” have
managed with the obligation to publish all presented
before the Conference papers and posters, but in 3
volumes - 16, 17 and 18 (1/2007; 2/2007 and 3-4/
2007) of the Journal. All papers and presentations
could be find in the Internet site of the Conference
(http://ltu.bg/conferences/uur/2007/indexen.html)
and of the Scientific Journal “Management and
Sustainable Development”(http://www.ltu.bg/msd/
index.htm).
In the same time we offer of all of you not only
to read published papers. You could send to our
journal results of your investigations, ideas and papers
on the issues of management and sustainable
development.

Kind regards of all our readers!
Editorial board

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ДИСКУСИЯТА “УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС1
Иван Палигоров
Лесотехнически университет - София
Представено е накратко съдържанието и основните направления на дискусията “Управление и устойчиво
развитие” както и предизвикателствата след присъединянето към ЕС.
Ключови думи: управление и устойчиво развитие; предизвикателства на присъединяването
Key words: management and sustainable development; accession challenges

Уважаеми участници в IX-та Международна научна конференция “УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ”, от името на Организационния комитет и от свое име Ви приветствам с Добре дошли!
Добре дошли! Отново тук на Юндола, както стана
традиция винаги през последните вече девет 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 присъединяването на България към ЕС.
Както е известно на повечето от Вас, 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 провеждане - само няколко дни след официално отправената на
11.12.1999 г. покана към България да започне преговори за влизане в Европейския съюз.
Тя постави началото на няколко тематични

конференции и един научен семинар, посветени на
отделни проблеми на управлението и устойчивото
развитие в контекста на присъединяването на страната ни към Европейския съюз. С изнесените на
конференцията доклади, с проведените обсъждания по повдигнатите въпроси, ние демонстрирахме нашето желание да бъдем партньор и помощник на държавните органи и на институциите при
подготовката на преговорите по обявените тогава
31 преговорни глави. В 7-те изминали след това
години на преговорния процес стъпка по стъпка,
неотклонно България се справи с много
предизвикателства. Вярно е, че за нас самите бе
сякаш трудно да си повярваме, 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.
Днес, няколко месеца след приемането ни в
ЕС, като че ли голямото значение на конкретната
дата се изгуби. Същественото е как ще се справим като общество с новите предизвикателства. А
за нас - членовете на нашия неформален Клуб
“Управление и устойчиво развитие” е още по-важно да си зададем въпроса, с какво ние бихме 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, налагането на
открит дух на дискусиите и равнопоставен диалог
между участниците, отвори широко вратите за организиране на редица тематични конференции и
присъединяване на нови съмишленици.

1 Пленарен доклад на Декана на ФСУ представен при откриването на IX-та международна научна конференция “Управление и устойчиво развитие” – Юндола, 23-25.03.2007 г.
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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 еволюцията на пазарите в Европа, проблемите на виртуалните пазари, проблемите на борсовата търговия и др. Тази конференция отбеляза
присъединяването към дискусията на колегите от
катедра “Агробизнес” на УНСС, които през м.
Октомври на същата 2001 г. отново тук, на Юндола
организираха научен семинар по “Проблемите и
възможностите 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.
През 2002 г. (на четвъртата, с международно
участие тематична научна конференция) се дискутираха 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 развитие на депресивните райони в България.
Особен интерес предизвика представянето на
модели на приложимост на глобалните информационни мрежи в реинженеринга на стопанските
процеси, съвременни информационни системи за
повишаване на конкурентноспособността и подобряване на производствения контролинг, възможности за използване на мобилната комуникация в малкия и средния бизнес.
На второ място, тематичното ограничаване на
дискусията през периода 1999-2002 г. доведе до
променливост в броя и особено в състава на
участниците, загуби се целостта и широтата на дискусията и 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 85%) от представените и публикувани доклади са посветени на актуал-
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ни 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. На тази конференция следва да присъстват около 174 участници, преобладаващата част (84%) са доценти, асистенти, докторанти и специализанти.
От съдържателна гледна точка, в дискусиите
по време на конференцията се надявам отново да
бъдат дискутирани редица важни въпроси на управлението и устойчивото развитие, в контекста на
предизвикателствата на успешното присъединяване на България в Европейския съюз. По-важните,
наложили се през последните няколко години акценти могат накратко да се формулират така: необходимо е да се утвърждава и насърчава многофункционалното стопанисване на горите, като един
от най-важните компоненти на природната среда и
стабилизиращ фактор за запазване на биологичното разнообразие; едновременно с това, да се разкрие съществуващия потенциал и да се насърчава
все по-широкото използване на възобновими енергийни източници, базирани на биомаса от горите;
актуалните проблеми на теорията и практиката на
управлението на човешките ресурси; 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 дискутира необходимостта да се възстанови практиката за моделиране на устойчивото развитие; да се отдели повече внимание за подготовката на преподавателите,
както и на участието в конференцията на студент-
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ски и докторантски разработки, като за студентите
и докторантите да се организира специална научна сесия, в рамките на конференцията; по формата на провеждане – налага се вече най-важните въпроси да се отделят и обсъждат в по-подходяща форма – напр. поредица от кръгли маси, неформални
дискусии и т.н., като едновременно с това се запази широтата на дискусията по приетите тематични
направления, а конференцията да се утвърждава
като място за обмен на идеи.
В заключение, най-кратката количествена характеристика на резултатите от дискусията за изминалия период е следната: над 1070 участници в
проведените до сега конференции; представени са
и са публикувани на страниците на списание
“Управление и устойчиво развитие” 756 научни статии и съобщения, в общ обем от 4552 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 много предизвикателства време, поели по дългия път
на хармонизирането на сложните и противоречиви
взаимоотношения между човека и природата, нека
приоритетно отделим необходимото внимание на
днешните действия и с тях да дадем шанс на нашите деца, на нашите внуци, на идните поколения
на България, на Европа и на Света!
Всички останали приоритети следва да отстъпят пред опасността да изгубим Планетата Земя,
както и ресурсите, с които тя разполага за нормален живот на нашата цивилизация!
Благодаря за вниманието! Пожелавам на всички Ви успешна работа!
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Защитава се следната научна теза: Само тези икономически организации, които осъществяват непрекъснат
процес по икономисване на транзакционни разходи просперират. Затова транзакцията трябва да се превърне в
основен елемент от икономическия анализ на фирмите, които генерират голям дял транзакционни разходи в
общата сума на разходите си. Транзакционните разходи, които осъществяват индивидуалните икономически
организации с възприетите от тях модели за управление се влияят в структурно и количествено отношение от
социално – икономическия модел на секторната икономика в който обективно попадат. Когато институционалната среда на последните е с нарастваща възвръщаемост те са устойчиви и с потенциал да оформят дългосрочния път на развитие. Този път е ефективен дотогава, докато възникващите секторни пазари функционират в
условия на съвършена конкуренция или пък се доближават до нулевите транзакционни разходи. Тъй като и
модела на съвършената конкуренция и този на нулевите транзакции са идеален конструкт, а действителността е
винаги комбинация от двата, непрекъснато се пораждат изисквания за институционална промяна. Това разбиране е защитено чрез поставените в изследването конкретни задачи, а именно:
Първо: Опит за дефиниране на основните икономически категории с които борави неоинституционалната
икономическа теория: институция; институционална промяна; транзакция и транзакционни разходи.
Второ: Опит за формулиране на основните задачи от теорията и практиката на горския сектор на България
през призмата на неоинституционалната икономическа теория: какво знаем за институциите, институционалната промяна и моделите за управление на горския сектор; какви са границите на нашето познание наложени от
изминатия път в развитието на горския ни сектор; до колко сигурно е онова, което знаем в теоретически и
практически аспект за да послужи за бъдеща институционална промяна или за избор на икономически модел за
функциониране на горския сектор.
Ключови думи: институция, институционална промяна, модел за управление, транзакция, транзакционни
разходи
Key words: institution, institutional change, model of management, transaction, transaction costs

Въведение в проблема
През 2007 г. се навършват 10 години от старта
на институционалната промяна, или добилата гражданственост “Реформа в горите на България”. Тя
започна с приемането на Закона за горите (обн.,
ДВ, бр. 125 от 29 .12. 1997 г.) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 25 .11.
1997 г.). Десет годишният период е достатъчен за
да се осмисли извършеното в теоретически и практически аспект с оглед на бъдещи ефективни
решения. В това изследване ние поставяме ударението върху природата на институциите и последствията от институционалните промени върху начина на функциониране на горския сектор на
България. Защо? Защото, съвременната горскостопанска наука и практика още не дават знак, че
разбират мястото на институциите и институционалната промяна за функционирането на горската
икономика. Това е и причината всички негативи, които обикновено се поемат от горските екосистеми
да се прехвърлят на модела за управление на горския сектор. Най – общият прочит на всичко казано
по моделите за управление на горите и горското

стопанство свидетелствуват за “политическо клише”, но не и за теоретическо осъзнаване на категорията “модел”. Затова едни говорят за Френски,
други за Австрийски, Финландски, Шведски и други модели за управление. Липсата на разшифровка на съдържанието свидетелства само за едно:
тези които направиха институционалната промяна
след 1997 г., онези които застават сега зад нея,
защитавайки я като своя рожба не са на ясно що за
модел са сътворили. Онези пък, които се числят
към групата на разочарованите и търсят институционална промяна, не са в състояние да дадат убедителни доказателства, че знаят какво желаят да
направят. Липсата на достатъчна теоретична
подготовка, а и на придобити умения, знания и информация от реална работа в институционална среда с растяща икономическа възвръщаемост повдигат основателните въпроси: Какво знаем за
институциите, институционалната промяна и моделите за управление на горския ни сектор? Какви
са границите на нашето познание наложени от изминатия исторически път в развитието на горския
ни сектор? До колко сигурно е онова което знаем в
теоретически и практически аспект за да послужи
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за бъдеща институционална промяна?
1. Институциите в неоинституционалната
икономическа теория
“Институцията” е крайъгълния камък около,
който се гради неоинституционалната икономическа
теория. Без да навлизаме в лабиринта на дискусиите по съдържателната страна на тази категория,
възприемаме с малки корекции определението на
Джон Ролс: “обществена система от ценности защитени чрез правила, които определят служби и
длъжности с техните правни задължения,
пълномощия, привилегии и др. подобни” [7] 1 . Всяка
институция чрез политиката и правото придобива
самостоятелно значение по отношение на индивидите. Това е така, тъй като институциите обективират реалните отношения в общуването между хората: първо, като мяра на позволено тяхно поведение, т. е. като ограничено от правилата право; второ,
като насочват посоката на мисленето на субектите посочени в правилата, към търсене на пътища
за доближаване на моделите за функциониране на
икономическите организации до този на нулевите
транзакции при икономическата размяна и/или до
този на съвършената конкуренция. Ако го преведем на езика на специалистите работещи в горския сектор тези две условия заложени в неоинституционалната икономическа теория означават приблизително следното: чрез Закона за горите и подзаконовите актове на правителството двата основни субекта “горовладелец” и “гороползвател” трябва да функционират при такива ограничени права,
които да правят съвкупните им транзакционни разходи намаляваща във времето величина. Това е
гаранция, че политическата система осигурява нарастваща възвръщаемост на институциите, т.е. непрекъснато нарастващи доходи. При това положение и двата субекта ще могат да генерират процес
на устойчиво развитие, т.е. всяко поколение от горовладелци и гороползватели ще има шанса да остави подобрена притежаваната от тях собственост
за бъдещите поколения. Институциите не са репресивна мярка против свободата на двата субекта
– горовладелец и гороползвател. Законът за гравитацията, не е репресивна мярка против движението.
Институциите са ясни всеобщи норми в които свободата на двата субекта придобива безлично и независимо от произвола на отделните индивиди (били те горовладелци или гороползватели) съществуване. Само когато институциите се превърнат в
битие на свободната конкуренция на горовладелците и гороползвателите, тогава те ще бъдат и дейс-
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твително битие на отделния индивид. Когато те са
се бюрократизирали, както е сега в горския ни
сектор, това не означава нищо друго освен, че болестта е приета за нормално състояние на горовладелците и гороползвателите, а тяхното нормално състояние – свободната конкуренция се е превърнала в болест. Общината, църквата, частния горовладелец и т. н., но не и държавата, това са болните субекти. За тях вечно трябва да се грижи държавната горска бюрокрация. Лечението винаги е с
помощта на скалпела. За бюрократизираните горски институции няма друг арбитър освен горските
началници. Затова вмешателството и широко разпространените своеволия присъщи на сегашната
институционална горска среда карат Национално
управление по горите (НУГ), регионалните управления по горите (РУГ), държавните лесничейства
(ДЛ) и държавните дивечовъдни станции (ДДС) да
функционират по един крайно политизиран начин.
Това обяснява защо се използват роднинските
връзки, политическото влияние и “обръча от фирми” около управляващите политически партии за
привилегирован достъп до ръководни длъжности,
до права за ползване на горски имоти и горски блага,
за прехвърляне на горска собственост с голяма пазарна стойност, но на ниски цени и т. н. Бюрократизирането е и в основата на различните хитрости
при набиране на работна сила за сезонна работа в
горите, за налагане на неизгодни за държавата условия при сключването на контракти, за да се избягват данъци и заобикалят законите от горското,
финансовото и екологичното право. Неуспехите на
икономическата арена винаги се преписват на ниските пазарни цени от ползването на горски ресурси.
Затова цялата горска бюрокрация винаги е готова
за мобилизация с оглед поредното им повишаване.
От това повишаване по правило се изключват големите корпоративни организации. Даваните им корпоративни привилегии и политически услуги ги извеждат встрани от конкуренцията. Потърпевши винаги са малките добиващи и преработвателни
организации, които са принудени да функционират
в постоянно състояние на полунелегалност, винаги
на границата на/или извън закона, разчитайки на
низовите горски власти. Те никога не са застраховани срещу действия и своеволия и никога не са
предпазени от риска, който ще им поднесе в бъдеще пазара на горски блага.
на

2. Разбирането за институционална промяИнституционалната промяна според Дъглас

1 Антитеза на тази е тезата на Норт. За него институциите са правилата на играта в едно общество, или по
– точно казано, ограниченията, наложени на хората, които оформят човешките взаимодействия. Организациите
са група от индивиди, обвързани чрез определена обща задача за постигане на някаква цел [6].

16

Иван Йовков, Константин Колев

Норт, оформя начина по който обществата се развиват във времето и затова тя е ключ към разбирането на историческата промяна [6]. Променят се
както институциите така и икономическите
организации. Съгласно неоинституционалната парадигма с промяната на основните институции (например собственост, пазар, общество държава и т.
н.) се променя външната среда за функциониране
на бизнеса. Предприемачите в икономическите организации пък реагират на промяната в основните
институции и в това си качество са агенти на тази
промяна оформяйки посоката й. Ако предприемачеството, като информационен и изпълнителски процес нямаше стойност твърдят неоинституционалистите [6] трудно може да се определи мястото му в икономическите отношения. Но то има
стойност. Тя прави уместни разходите на икономическите организации за нуждите на управлението им (като информационен и изпълнителски
процес). Разходите са уместни, защото са нужни
за постигане целите на организациите. За неоинституционалистите тези цели се свързват с това, че
фирмата като форма на организация се приема
като средство за експлоатация на наемната работна сила [10]. Според други тя е и средство за да се
решат проблемите с технологичните характеристики на активите, опортюнизма и външните ефекти [13]. На последно, не по своето значение място
тя се приема и като средство за да се намалят разходите за измерване на резултатите от икономическата дейност [8]. Към тези икономически цели
на фирмата може да се добави и правна цел – да
се отдели личното от фирменото имущество при
оценката на последиците от риска в икономическия процес. Ние не омаловажаваме тези цели.
Нашето внимание обаче е в посока на ролята на
икономическите организации като мотиватор на целево – рационални социални действия насочвани
от тези които са създали организациите [4]. От тази позиция икономическите организации са средство за увеличаване на богатството и доходите на
собствениците на агентите на производството използвани от тях. Или което е друг израз на същото
- икономическите организации са онези физически
и юридически лица, които имат за задача да извличат доходи от имуществото предоставено им за управление от собствениците без да намаляват неговата капиталова стойност. Тяхна е и задачата подобрена тази собственост да се оставя за ползване от бъдещите поколения и да се задоволяват непрекъснато променящите се икономически интереси на собствениците на агентите на производство.
Преследвайки тези интереси, икономическите организации непрекъснато сигнализират за необходимите промени в институционалната структура.

Знанията и уменията, които се придобиват от действуващите в тях лица излъчват не само сигнал за
институционална промяна, но на свой ред
определят, според неоинституционалистите [6], начина на еволюирането и на икономическите
организации. Този опит добит чрез практика е имплицитно знание [11]. За разлика от
комуникативното, имплицитното знание се придобива основно от практическата дейност и по –малко от него може да се предава от човек на човек. С
други думи икономическата организация е онази
институция, която е призвана да осмисли предаде
и съхрани натрупания опит. От това какви функции
е запазила за себе си в резултат на еволюцията, тя
може както да предаде познанието за нещата на
всяко едно поколение, така и да го лиши от определени познания. Битието от което се черпи опита
влияе върху възприятията на персонала на икономическата организация за заобикалящата го
действителност. Представата му, че институционалната структура е честна и справедлива намалява
разходите й. Обратно представата, че тя е несправедлива и нечестна повишава договорните разходи.
Тези разходи, които са свързани със договарянето
и финализирането на сделките някои от привържениците на неоинституционалната теория приемат
за транзакционни. Те според О. Уилямсън представляват за икономическите организации онова, което е триенето за физическите системи [13]. За О.
Уилямсън всеки въпрос, който може да се формулира като проблем на договарянето, може да бъде
изследван в контекста на икономията на средства
по сделките [13]. Като част от общите разходи на
икономическите организации, транзакционните разходи са уместни и икономията им е само по отношение на общите ъ разходи. От само себе си се
разбира, че икономията им може да бъде осъществена само, ако те се заменят с производствени.
Точно във въпроса: до колко икономиките на съвременните общества следва да решават проблема
за цените и разпределението на ресурсите чрез пазара и неговия ценови механизъм и до колко чрез
икономическите организации чрез техния планово
координиращ механизъм вижда проблема неоинституционалната икономическа теория. За горския
ни сектор този проблем би могъл да се дефинира
приблизително така: до колко икономическите организации създавани за нуждите на управлението
на горските територии да имат свобода сами да
решават: каква част от стопанската им дейност да
се подчини на пазарния автоматизъм разчитайки,
че на пазара ще намерят икономически субекти,
които срещу заплащане ще извършват стопанските дейности и каква част от тези стопански дейности да се осъществяват от самите тях. Така поста-

Оценка на ефективността от функционирането на ...

вен въпроса насочва към структуриране на транзакционните им разходи във вид, който да отразява
осъществените транзакции между икономическите организации легитимиращи както горовладелците така и гороползвателите. Това което за горовладелците е приход от сделките е транзакционен разход за гороползвателите. Онази част от тях, които
са формирани като право на ползване на стоящата дървесина или заплатени външни услуги са проблем на договарянето и могат да бъдат отнесени
към транзакционните разходи на городобивниците.
Неоинституционалната икономическа теория
е категорична, че на този етап няма научна теория,
която да е осмислила цялостния механизъм за управление на институционалната промяна [6].
Изключение прави само Марксистката теория пише Д. Норт [6]. Теорията обяснява промяната чрез
преодоляване на противоречието между равнището на развитие на производителните сили и производствените отношения. Такъв опит за обясняване
на промените в горския сектор ние също сме правили в друга наша разработка [3]. В това изследване задачата е друга. Основният въпрос, който сега
поставяме е: защо въпреки големия относителен
дял на транзакционни разходи, които натрупват организациите в обхвата на НУГ – приблизително 65
% от общите разходи, не се задействува пазарния
автоматизъм. Говорим за голям дял тъй като ги
сравняваме с тези, които САЩ правят за функциониране на икономиката си. Според оценки на
Уолис и Д. Норт [12] транзакционните разходи на
американската икономика са в размер на 45 % от
общите разходи. Неокласическата парадигма, а и
неоинституционалната, предполагат, че в резултат
на конкуренцията горските институции и организации с ниска възвращаемост ще бъдат отстранени
автоматично. Това разбира се в България не се
получава. Въпреки ниската им възвръщаемост, те
според нас съществуват по две причини: непрекъснато нарастващите фискални нужди на управляващите, поради което те не желаят да поемат риска да децентрализират един приход в бюджета надхвърлящ 120 млн. лева; благополучието което са
си осигурили управляващите в посредническата им
роля между двата основни субекта “горовладелец”
и “гороползвател”. Сега техния интерес е да запазят за себе си правото да разпределят доходите от
горите и да извличат за себе си дохода от упражняването на горската власт. Това прави институциите и икономическите организации управляващи
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горите, неефективни и с ниска възвръщаемост.
Това не мотивира заетите в сектора лесовъдски кадри към дейност, която да води до устойчивост на
горските екосистеми. Съществуващите сега права върху горската собственост2 не са в интереса
на горовладелците и гороползвателите, а в интерес на политическата класа и висшата горска
бюрокрация. Бюрократизираният модел налага високи транзакционни разходи и доминиране на типични неефективни права върху горска собственост
и горски блага. Типичен пример за това е регионалния директор по горите да има неограничено право
да разпределя ползването на дървесни ресурси към
икономическите организации. Очевидно е, че такава аномалия трудно би се вписала в която и да е
общо – призната теоретическа рамка на пазарната икономика. Ние можем да допълним тази характеристика от действията на сегашното поколение, като отделим успешният път от провалите в
развитието на сектора в обозрим исторически
период. Но за проблемът, който поставяме това не
е нужно. Това обаче, което искаме да подчертаем
в заключение е: Институционалната промяна е
процес, при който сегашното поколение предава в
наследство на последващото поколение придобити нови способи за адаптиране на социалните действия към външната среда, създавана от институциите, осигурявайки им нарастваща бъдеща възвръщаемост.
3. Моделите за развитие на горския сектор
на България
Историята на институциите и институционалната промяна при високо равнище на транзакционните разходи е от значение за очертаване пътя на
самата промяна. За съжаление до сега ние нямаме значимо изследване, което да обясни успешния път от този на постоянните провали на горските институции. Изключение правят само авторите
А. Баев и Ю. Михайлов, които в началото на шестдесетте години на 20 век разпознават, но недостатъчно развиват “пруския модел на институционална промяна” и неговата алтернатива “американския модел на институционална промяна” [1, 5].
Идеологизацията на проблема и то не само от тях,
а от цялата икономическа мисъл на България насочва мисленето за период от около 50 години към
отричането на рентата и арендните договорни отношения чрез политическото клише – неправомерност на доходите от рента. Това са доходите, ко-

2 Права на собственост - изключителни права за използване, трансформиране или осъществяване на сделки с определени активи, стоки и услуги. Анализът на правата на собственост приема, че поведението на индивидите във фирмите се мотивира от личните им интереси, които се определят от различните форми на собственост върху фирменото имущество.
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ито частните собственици на гори извличат при
пруския модел на развитие на институционалната
промяна. В неправилна посока е поставено мисленето и при обясняване на американския модел на
институционална промяна. При него се анатемосва капиталиста предприемач, който неправомерно
присвоява принадената стойност създадена от наемната работна сила. И тук частната собственост,
но вече върху капитала е обявена за източник на
неблагополучията. Затова и двата вида частна собственост - върху горите и върху горските капитали,
авансирани за ползване на горски блага и тяхното
превръщане в потребителни стойности според двамата автори, трябва да се обобществят. Пътят на
развитието на горския сектор те виждат чрез институции и организации, чиито правила за действие
абсолютизират пълния монопол на държавната собственост както на горите така и на авансираните в
горската индустрия капитали. Този път на развитие продължил през периода 1945- 1990 г., все
още не е осмислен чрез категориите на неоинституционалната икономическа теория.
Това което можем да очакваме от един обективен анализ на историческото развитие на институциите и икономическите организации от горския
сектор през този период е: ако транзакционните разходи са били ниски основните институции
собственост, пазар, договор, горовладелец, гороползвател са били без особенно значение за ефективността на създадените икономичекси
организации. Това е логическия извод, който следва от теоремата на Р. Коуз: “Ако правата върху
собствеността са точно определении, а транзакционните разходи са равни на нула, то структурата
на производството ще остава неизменна и
ефективна, независимо от трансформациите във
формата на собственост” [9]. Разбира се има едно допълнително условие, което е забелязано от
Норт [6]. Съществуват пише той две сили, които
оформят траекторията на институционалната
промяна: повишаващата се възвръщаемост от институциите и несъвършените пазари на които са
присъщи високи транзакционни разходи. Когато институционалната среда осигурява добра възвращаемост, при конкурентни пазари институциите нямат значение. Но за този период пазарите са
неконкурентни. По – точно е да се каже, че институцията “пазар” е държавен монопол. Затова от него не може да се очаква, съдействие за елиминиране на създадените неточни модели за развитие
на горския сектор. Ефективната информационна обратна връзка за промяната на моделите за управление очевидно следва да се търси при това положение не от транзакционните разходи, а от производствените разходи на икономическите органи-

зации. Но за това по – нататък. Преди това се налага да обясним какви са моделите за развитие на
горския ни сектор, които са прилагани в отделните
исторически периоди? Каква е тяхната същностна
характеристика? Какви промени са настъпвали в
тях в резултат на преценки за извършваните производствени и транзакционни разходи и нарастваща или спадаща възвръщаемост на институциите?
Ще се опитаме да дадем нашето виждане, като
откроим същественото в пруския и американския
модел на институционалната промяна.
3.1. Пруски модел на институционална промяна
Пруският модел на институционалната промяна в земеделието и горите е присъщ за обществата от Европейския съюз. Институционалната еволюция, започнала още в средновековна и ранна модерна Европа в горския сектор се базира на статусната равнопоставеност между двата основни субекта – горовладелец и гороползвател. Горовладелецът е субекта на когото в исторически план е
създавана такава институционална среда, която да
защитава правата му на собственост. Той,
горовладелеца, при този модел е призван да се грижи за неговата собственост (гората) и подобрена
да я оставя за бъдещите поколения. Тази негова
собственост, а именно горските територии, чрез
Закона за горите става обект на публичното право.
Институциите и организациите при този модел са
призвани да осигурят трайна нарастваща икономическа възвръщаемост за горовладелеца по смисъла на следното икономическо уравнение:
n

R=

∑Ц
i =1

i

1 + 0.0 p

− (e + d )

(1)

където:
n

∑Ц
i =1

i

- сумата от стойностите на транзакци-

ите между горовладелците и гороползвателите свързани с ползването на блага създавани върху горските територии;
R- горска рента (приходи от право на ползване на горска собственост);
p – средно отраслова норма на печалба, която пазара е признал за справедлива между двете
страни;
(е+d) – разходи за добив и транспорт на горски блага франко най – близкия пункт за получаването им от гороползвателите.
С формула (1) ние отразяваме същността на
социално – икономическите модели за функциони-
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ране на горския сектор от обществата, които са
поели пруския път на развитие и институционална
промяна. Неговият идеален конструкт се гради на
възприетата обща ценностна система, че двата основни субекта “горовладелец” и “гороползвател” са
със статус на равнопоставеност при упражняване
на правата върху тяхната собственост. При тази
равнопоставеност горовладелецът е носител на правата на собственост върху горските територии. На
него е предоставена социалната функция – непрекъснато да подобрява горската собственост и подобрена да я остави за бъдещите поколения.
Източник на ресурси за изпълнение на тази функция е рентата (R). Тя е икономическата реализация
на собствеността върху горските територии. В замисъла на идеалния конструкт тя може да изпълни
функцията на икономическата реализация на собствеността и да придобие парична форма само,
ако горско – стопанското производство се осъществява по капиталистически начин. В идеалния конструкт “горовладелеца” владее собствеността върху горите, но плодовете, които той присвоява по
горния начин не са вещни, а граждански. Във вещното право на България горните два вида плодове
са разграничени:
• естествени плодове – движими вещи, които
се отделят периодически от горите като природни
екосистеми без да се засяга тяхната цялостност.
• граждански плодове – доходът, който горовладелецът получава от горите от прехвърляне на
права върху друго лице по силата на правоотношение между тях.
Придобиването на гражданските плодове от горовладелците при тези правоотношения става чрез
механизма на договарянето. Точно при този механизъм транзакциите (сделките) финализират размяната между тях – единият получава гражданските плодове (горовладелеца), а другият естествените плодове (гороползвателя). Рентата в нейната парична форма, която извлича горовладелеца е източник на средства за реинвестиране в гори. Тя принадлежи на горовладелеца и само той има право
да реши каква част от нея да бъде капитализирана
в собствените му гори и каква част да бъде изконсумирана потребителски. Когато тя се разпределя
за създаване на горски блага с висока потребителска стойност, когато отива за облагородяване на
горските територии, а не за изконсумиране, тогава
тя оправдава съществуването си. Нещо повече,
пруският модел точно чрез рентата стимулира и
авансирането на капитали за придобиване на нова
горска собственост. Ценността на горската собственост при този модел е различна. За едни тя е
просто потребност за задоволяване на нуждите от
дървесни ресурси, дивечови ресурси, странични
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ползвания и т. н. За други тя определя социалния
статус в обществото – графове, лордове, барони и
т.н. Така, че придобиването на горска собственост,
като активи от които се очакват бъдещи ползи, е в
основата на пруския модел. Казано на съвременен език: този модел стимулира авансирането на
капитали за придобиване на горска собственост.
От само себе си се разбира, че той разчита изключително много на свободата на движение на
собствеността, както и на нейния плурализъм.
“Гороползвателя е носител на правата на собственост върху авансираните в горския бизнес
капитали. Той е субекта който упражнява монопола по стопанисването на горските територии. В рамките на икономическия живот на направените от него инвестиции всяка година се потребяват производително (d + e) капитали (виж формула 1). Икономическата реализация на тази негова собственост
е печалбата (р). Чрез нея той трябва да реши другата важна социална задача: да осъществява процеса на капиталистическото натрупване, непрекъснато да подобрява своята собственост от активи и
подобрени да ги оставя за бъдещите поколения.
Средната норма на печалба (р) в горския сектор е
онзи индикатор, който в рамките на националната
икономика мотивира инвестициите. Когато тя е
висока, има насочване на капитали, когато тя е
ниска, следва спадане на инвестиционната
активност. Когато обаче е твърде висока величина
тя ще лиши горовладелците от доход (рента) и ще
блокира процеса на капитализиране в гори. Когато
е твърде ниска лишава гороползвателите от доход
(печалба) и по такъв начин блокира капитализирането в активи. Този процес е показан на табл.1.
През 2004 г. средната норма на печалба, която реализират икономическите организации на “горовладелците” и “гороползвателите” е р ≈ 20 %. Тази
норма е била с 5 – 9 пункта по – висока от лихвения процент по предоставените от търговските банки заеми. Това е факт, който обяснява стремежът
към инвестиране в горската ни индустрия и разбира се в повишеното търсене на дървесни и недървесни ресурси. Тази норма на печалба, която се е
установила като приемлива за двете страни, формира ценово равнище, което позволява на горовладелците да извлекат доход (рентен) от права върху
собственост през 2004 г. около 94 млн. лв.
Гороползвателите пък са реализирали печалби за
около 31 млн. лв. Общият обем на транзакциите
по между им е около 188 млн. лв. (виж табл.1).
Нормата на печалба, която се установява през изследвания период от време е променлива величина.
Независимо от това различие двата субекта “горовладелец” и “гороползвател”, са се стремили така
да разпределят добавената стойност, че да извле-
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кат доходи, които да им позволят да решат задачите им при възприет пруски модел на институционална промяна. Нека повторим още веднъж, при
този модел двата субекта имат различни социални
роли. Статуса на “горовладелеца” в обществото му
предопределя социалната роля да се грижи за
гората, да извлича доходи от нея, да инвестира в
нови гори, да придобива нови гори, да определя техните функции и т. н. Статуса на “гороползвателя”
в обществото му предопределя социалната роля да
се грижи за придобитите от него активи, да натрупва нови активи, да използва рационално ресурсите
от горски блага и т. н. Всяко смесване на функции
при тези роли или предоставяне на функции, които
единия от двата субекта не е в състояние да изпълни увеличава стойността на транзакциите между
тях. Това води до диспропорции, критериu за което
е отклонението над или под 50 % на приходите от
права на собственост (рента) в общия обем на транзакционните разходи (виж табл.1). Отчетите

показват, че през 2001 г., 2002 г. и 2003 г., горопозвателите са били в по – благоприятни условия
за изпълнение на социалните им роли.
Симулирането на разпределителния процес към
норма на печалба 20 % показва посоката в която
следва да се насочват мерките за осигуряване на
статусната равнопоставеност на двата субекта. Ако
печалбата от 20 % е с трайна тенденция на спадане ще се получи отлив на капитали за инвестиране
в горската добиваща индустрия. Това в последствие ще се отрази и на доходите на горовладелците.
При всички случаи те ще бъдат облагодетелстваната страна. Ако е с тенденция на повишаване облагодетелствани ще бъдат городобивниците. Затова
промяната в първия случай следва да се насочи
към разпределение, повишаващо доходите на
городобивниците, а във втория на горовладелците.
Критерият за достигнат баланс между тях е доходите от права на собственост за горовладелците
да са около 50 % от транзакциите.

Таблица 1 Някои данни характеризиращи доходите от размяната между гороползвателите
и горовладелците

Показатели
2004 г. 2003 г. 2002 г.
1. Приходи на горовладелците от право на
94
79
58
собственост (R), млн. лв.
2. Добивни разходи (d+e), млн. лв.
63
63
54
3. Обща стойност на транзакциите между
горовладелци и гороползватели (Цi)
129
163
181
p = 15 %
134
170
188
p = 20 %
140
178
196
p= 25 %
147
185
204
p = 30 %
157
200
220
p = 40 %
168
213
236
p = 50 %
Отделихме повече внимание на “пруския модел”, тъй като с реформата в горите от 1997 г.,
той не само че замени “американския модел”, но
и очевидно ще се наложи в следващите периоди.
Разбира се това няма да бъде вярно, ако за пореден път се извърши политическо безумие и бъде
силово сменен с американския модел. Казваме
безумие, защото смяната на модела през 1997 г.
унищожи натрупани активи в бившите държавни
горски стопанства (държавни лесничейства), чиято
пазарна стойност надхвърляше 650 млн. лв. Тези
активи бяха заменени от авансираните в горския
бизнес капитали, чиято пазарна стойност сега в икономическите организации на гороползвателите надхвърля 1 милиард лева. Всеки който иска да променя модела трябва да знае, че новата социална
цена ще бъде от порядъка на над 1.5 милиарда

2001 г.

2000 г.

49

61

47

41

110
115
120
125
134
144

117
122
127
133
143
153

лева. Тази цена ще я плати българската икономика така както я плаща вече 10 години след
реформата.
3.2. Американски модел на институционална промяна
Какво означава да се смени “пруския модел”
с този на “американския модел”? Ни повече ни по
– малко от замяна на идеалния конструкт от формула (1) с този от формула (2).
n

NPV =

∑П
i=0

i

(1 + p )n

−K ≥0

(2)

където: NPV – нетна осъвременена стойност
на приноса от инвестициите в горския сектор за въз-
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приетия срок (n) на икономическия им живот;

1
= d – дисконтен фактор;
(1 + p) n
К – стойност на авансирания в бизнеса
капитал;
Пi – принос от инвестициите (нетен финансов
приход).
За да обясним същността на този идеален конструкт може би най -добре е да използваме характеристиката която дава Д. Норт на основната институционална матрица на САЩ: “Икономиката на
САЩ се характеризира с: федерална политическа
система, система на проверки и баланси и основна структура на права на собственост, насърчаваща дългосрочното договаряне, която е от значение
за създаване на капиталови пазари и икономически растеж” [6]. В тази обща институционална матрица горския сектор се вписва с различна от пруския модел статусна равнопоставеност на горовладелеца и гороползвателя. Политическата система
е утвърдила на гороползвателя социалната роля на
“капиталист предприемач”, който не само ползва
естествените плодове от горите, но и поема върху
себе си функциите да остави подобрена собствеността на горовладелците за бъдещите поколения.
Този модел е ориентиран към ограничаване на интереса за придобиване на горска собственост, която впоследствие ще носи горска рента. Той е насочен основно към авансиране на капитали за придобиване на активи за добив и преработка на горски блага. Общественият престиж следователно на
“гороползвателя” тук е завоюваната от него пазарна позиция на капиталист предприемач. Неговите
икономически интереси са насочени към максимизиране на приноса (Пi) от направените инвестиции
(К) за целия техен икономически живот (n).
Отделните гороползватели имат неограничена свобода да променят индивидуалните си модели за ползване на горски блага. Какъвто и модел да възприемат за промяна, задължението им да инвестират
в горската собственост на горовладелците и оставянето и подобрена за бъдещите поколения си
остава. Разбира се от само себе си, че тук
печалбите, които получават икономическите организации и техните предприемачи, като източник на
промените без прекъсване3 , трябва да позволят да
бъде решена поставената им от политическата сис-
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тема социална роля. Авансирането в дългосрочни
инвестиции предполага и изключително добре развита кредитна система. Така наред с двата основни субекта “горовладелец” и “гороползвател” в модела се появява и трети субект – кредитор.
Неговите интереси при този модел също трябва да
бъдат гарантирани и което е особено важно: печалбата, която се акумулира при “гороползвателя”
е източник не само на промяната, но и на доходите
на трите субекта – рента, печалба за капитализиране, лихва.
Заключение
Високият дял на транзакционните разходи в
системата на НУГ (около 65 %) и неефективните
права на собственост водят до липса на средства
за подобряване на горската собственост и инвестиции във съвременна техника. Така “горовладелеца” и “гороползвателя” не могат да изпълнят своите основни функции заложени в пруския управленски модел. Очевидно е необходима промяна в
институционалната среда, която да позволи на стопанските организации на горовладелците и гороползвателите постигане на нарастваща икономическа
възвръщаемост и съкращаване на транзакционните разходи. Според Д. Норт изграждането на ефикасни институции става посредством държавно
устройство, което е вградило в себе си стимули за
създаване и налагане на ефективни права на собственост [6]. В тази връзка трябва да се премахнат
бюрократизираните горски институции характеризиращи се с политическо вмешателство и корупционни практики. Първата стъпка в тази посока е
изграждането на структура от институционални правила даваща възможност за децентрализирано вземане на решения за управление на горите. По –
конкретно институционалната среда в горския сектор трябва да създаде стимули за изграждане на
рационално – организирани капиталистически
предприятия. Чрез строга калкулация на приходите
и разходите последните ще мотивират целево – рационални социални действия [4]. Те (целево – рационалните социални действия) са предпоставка за
възникване на свободна конкуренция и ефективна
защита на правата на собственост. В резултат на
това ще се стигне до дългосрочно договаряне между горовладелците и городобивниците, намаляване
на транзакционните разходи, нарастване на инвеситициите в горско - стопанска техника и подобря-

3 При промените без прекъсване страните в размяната предоговарят условията с цел получаване на допълнителни печалби от търговията (поне за една от двете страни). Според Д. Норт ключа към промените без прекъсване трябва да се търси в институционалните условия, които правят възможни нови сделки и компромиси между
договарящите се страни. По този начин промените без прекъсване се характеризират с приемственост. Обратно
на тях, промените с прекъсване се характеризират с радикална промяна във формалните правила, обикновено
настъпваща в резултат на завладяване или революция [6].
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ване на горската собственост. В хармония с нарастващата икономическа възвръщаемост институционалната рамка ще насочи основните играчи
към придобиване на знания и умения за работа в
рационално организирани горско – стопански
предприятия. Тази насока ще бъде решаващ фактор за дългосрочното развитие на горския ни сектор.
Благодарение на инвестициите в печеливши знания
и умения ще се повиши производителността на материалните и човешките ресурси, а стопанските организации ще бъдат в състояние да съхранят и предадат на идните поколения городобивници и горовладелци натрупания имплицитен опит. Вместо
обобщение: най – силното доказателство за намаляващата възвръщаемост на институциите в горския сектор на България се изразява в неспособността им да променят пътя на развитието на горския
отрасъл въпреки осъзнаването на упадъка му през
последните 10 години.
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ABSTRACT
The following thesis is defended: The economic organizations are prospering when they are able to economize
the transaction costs. Because of that, the transaction should be basic element in the economic analysis of the firms,
which accumulate huge share of transaction costs in their total costs. The transaction costs of economic organizations
in structural and quantitative relation depend strongly on the social and economic model of economic sector, in which
enterprises are functioning. When the institutional environment of economic organizations permits increase in
profitableness, then these organizations are sustainable and their path of development is outlined for long period of
time. This path is effective when the sectors’ markets are functioning in surroundings of perfect competition or when
the transaction costs are zero. The model of the perfect competition, as well as the model of the zero transaction costs,
are ideal constructs, whereas the reality is combination of them both. Because of that, there are unstoppable demands
for institutional changes. This understanding is defended through the tasks of the research:
First: Attempt for defining the main categories, which are used in the neoinstitutional economic theory: institution;
institutional change; transaction and transaction costs.
Second: Attempt for formulating the main tasks of theory and practice of Bulgarian forestry sector in the light of
the neoinstitutional economic theory: what do we know about institutions; where are the boundaries of our knowledge
imposed by the passed path in the development of Bulgarian forestry sector; how can we be sure in what we know in
theoretical and practical aspect, so as to implement the knowledge in future for institutional changes or choice of
economic model for functioning of the forestry sector.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ПРОБЛЕМИ НА
КОНСУЛТИРАНЕТО
Цанко Българенски, Иван Палигоров
Лесотехнически университет - София
Представени са целта и съдържанието на консултантското подпомагане на селските и горските стопани –
бенефициенти на Общата селскостопанска политика. Очертани са рамката и етапите на информационна кампания за ОСП. Подчертани са главните предизвикателства преди започването и при осъществяването на финансовото и нефинансовото подпомагане. Формулирани са някои конкретни предложения относно консултантското
подпомагане на бенефициентите.
Ключови думи: устойчиво развитие, селски райони, консултиране
Key words: sustainable development, rural areas, extension

Увод
Консултантската дейност е една от решаващите предпоставки за успешната реализация на
всеки проект. Тази дейност трябва да се реализира
не само сред потенциалните бенефициенти, но и
сред организациите и лицата, които не са участвали в разработването на проекта и не са запознати
достатъчно с него, а същевременно е предвидено
да съдействат за неговото изпълнение. Необходимостта от ефективна консултантска дейност е
още по-отчетлива по отношение на такъв мащабен
и сложен проект, какъвто е реализацията на Общата
селскостопанска политика (ОСП) в България.
Технологията на консултирането и нейните
конкретни фази зависят от редица фактори, сред
които един от най-важните е чия е инициативата за
формулирането на даден проект (правителство, научен институт, неправителствена организация, търговско дружество и др.). Когато инициативата идва
от преките бенефициенти, те са наясно с проблема,
който искат да решат и са мотивирани да искат
консултантска помощ, включително и краткосрочно целево обучение. В този случай се прилага реактивният подход на консултиране, т.е. бенефициентите биват съветвани, информирани и обучавани в съответствие със заявените от самите тях
потребности. В случая с прилагането на ОСП непосредствените облагодетелствани са жителите на
селските райони, но идеята на проекта идва от
правителството, при това в изпълнение на политика на Европейския съюз. Имаме достатъчно основание да предполагаме (не разполагаме с прецизна количествена информация), че значителна част
от жителите на селските райони не са запознати
(изобщо или в достатъчна степен) с възможностите и изискванията на ОСП. Вероятно е и част от
потенциалните бенефициенти да не са достатъчно
заинтересовани в резултат на аналогии с предходни проекти, особено на САПАРД, които засягаха

отделни целеви групи, а не селските райони като
цяло. Ето защо, в конкретния случай, в началните
фази на технологията на консултиране трябва да с
приложи про-активният подход, т.е. компетентните
държавни органи и заинтересованите партньори да
проведат навременна и ефективна кампания за запознаване на потенциалните бенефициенти с ОСП
и за мотивирането им да потърсят детайлна информация и целево обучение - както професионално, така за изготвяне на изискваната документация.
Основната цел на това изследване е да се
обобщят и представят някои проблеми и предизвикателства, които биха затруднили процеса на усвояването на средствата от ЕС за подпомагане и
развитие на селските райони, ако не бъдат взети
предвид при разработването на подзаконови нормативни актове на нормативната уредба и при провеждането на необходимата разяснителна кампания сред потенциалните бенефициенти и на последващо обучение.
За постигането на тази цел се наложи да се
изпълнят следните основни задачи:
1. Представяне на предназначението и съдържанието на основните направления за подпомагане в условията на ЕС;
2. Обобщаване на някои основни проблеми и
предизвикателства за стартиране и осъществяване на подпомагането;
3. Представяне на някои предложения и препоръки, свързани пряко или косвено с консултантската дейност, като се отчита използваната в други страни практика.
Информационните източници на изследването са главно Националният стратегически план и
Програмата за развитие на селските райони, резултатите от работата на екипите от експерти и консултанти за разработване на отделните мерки за
подпомагане, резултатите от експертните диску-
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сии по отделни елементи на нормативната уредба,
както и чуждестранни публикации в изследваната
област.
Резултати и коментари
Както е известно, предвидените в Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) основни направления (оси) за подпомагане са: Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-преработвателен сектор; Опазване на природните ресурси и
защита на околната среда в селските райони;
Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските
райони; Изграждане на капацитет и подобряване на
местното самоуправление. [1,2,4] Общият размер
на предвидените средства, както и разпределението им по отделните оси на финансиране вече е
многократно публикуван, вкл. и от авторите на това изследване (Палигоров, Българенски,2007). [3]
В мерките са предвидени две основни форми
на подпомагане:
- Финансово подпомагане, изразяващо се в
преки плащания и плащания за развитие на селските райони;
- Други форми на подпомагане (нефинансово
подпомагане), изразяващо се предимно в квалификация, преквалификация и консултиране на собствениците.
Още в началото на изследването е необходимо да се уточни, че осъществяването на мерките
по първия стълб на Общата селскостопанска политика вероятно ще бъде реализирано без съществени пречки под влияние на следните фактори: яснота на условията за получаване на преките плащания; натрупан опит в разпределянето на средства
от фонд „Земеделие; добре проведена медийна
кампания. Значително повече трудности може се
очакват по провеждането на мерките от втория
стълб (насочени към развитието на селските
райони). Основните причини за тези опасения са
многообразието на мерките и взаимозависимостта на някои от тях, както и необходимостта от активно и компетентно участие на бенефициентите.
А. Очаквани проблеми при стартирането и
реализацията на ОСП
• Проблеми, свързани със селските райони и
териториалното разпределение на населението.
- Съгласно националното определение за „селски райони”, на приблизително 81% от територията на страната е разположено само около 41% от
населението на страната и съответно - на територия от около 19% (в урбанизираните региони) живее повече от 58% от населението. Това неизбежно поставя въпроса за “откъснатост” на реалните

собственици (наследници) на земя от тяхната собственост и поражда опасения за евентуална незаинтересованост за кандидатстване за получаване
на подпомагане и съответно - за извършване на
реални действия за стопанисване на тази собственост. Това с особена сила се отнася до дребните
собственици на земи и гори, чиято икономическа
мотивация за участие в програмата /вкл. попълване на документи, пътувания и др./ вероятно няма
да е висока.
- Информацията за различните мерки за
подпомагане, както и за изискванията за участие,
трудно ще достигнат до значителна част от потенциалните бенефициенти - най-малко, необходим е
сравнително по-дълъг период от време;
• Проблеми, свързани с изискванията за участие в програмата
- Като се отчете опитът (в частност - с програма САПАРД) съществува потенциална опасност от
възприемане на процедури и изисквания за документация, които ще затруднят или демотивират собствениците на земи и гори;
- Броят на специалистите, които могат да изготвят качествени бизнес-планове (свързани с редица мерки) едва ли е достатъчен; изготвянето на
такива планове от самите бенефициенти - особено
от по-ниско образованите, ще бъде неизпълнима
задача). Този потенциален проблем повишава важността си поради обстоятелството, че образователното равнище на собствениците на земи и гори е
по-ниско, в сравнение с това на заетите в други
отрасли;
Косвени доказателства за вероятните трудности при подготовката на документация от бенефициентите дава опитът на по-напреднали в интеграционно отношение страни. Така например в Полша
през 2005 г. се е наложило да бъдат допълнително проверени и коригирани около 100 000 молби
за плащания (от общо 1.3 милиона кандидатстващи).[14]
Опитът на Германия в това отношение показва,
че от разработените над 30 мерки за подпомагане,
през първата година са стартирали 25, поради недостатъчно заявки или поради неизпълнение на заложените изисквания.
Следователно, има основания да се очаква,
че в условията на България заявките за подпомагане поне през първата година ще бъдат по-малко от
потенциално възможните.
• Проблеми, свързани с разнообразието на
мерките по програмата
- Влизането в сила на отделните мерки по втория стълб на Общата селскостопанска политика е
предвидено за различни години на периода 20072013 г.;
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- Плащанията са разнообразни: еднократни,
за няколко години, постоянни, а в някои случаи годишният размер на плащанията се променя;
- Плащанията по някои мерки са зависими от
тези по други, или взаимно се изключват.
• Проблеми, свързани с изпълнението на програмата
- Съществува опасност да не бъдат усвоени
част от средствата (поради изброените по-горе
проблеми) – особено за мерките, които се утвърдят най-рано;
- Потенциално е възможно средствата да бъдат усвоени, но без да се постигне възможно найвисокият ефект, поради недостатъчна балансираност (напр. между производство и преработка на
продукти, между туристически обекти и инфраструктура и т.н.)
- Като се има предвид опитът с усвояването
на средствата по САПАРД, съществува опасност
от подмяна на бенефициентите, ако не се подобри
контролът по отпускането и усвояването на финансовите средства.
Представеният списък от реални и потенциални проблеми е в обобщен вид и не е пълен. Той
обаче е достатъчен, за да се потвърди, че при разработването и провеждането на практическите действия по осъществяването на Програмата за развитие на селските райони е необходим навременен и
адекватен отговор на голям брой предизвикателства, включително и в областта на консултантската дейност.
Б. Информиране на потенциалните бенефициенти
• Провеждане на успешна информационна
кампания.
Утвърдената практика в осъществяването на
такава дейност включва няколко условно обособени етапа: провеждане на обща (без адресна) кампания – главно чрез средствата за масово осведомяване; събуждане на интерес в потенциалните бенефициенти и диференцирано осведомяване на отделните целеви групи, съобразено с предпочитаните от тях информационни източници; индивидуално консултиране на заинтересованите собственици на земи и гори.
Събуждането на интерес е главната предпоставка за преминаване към адресно, групово и индивидуално съветване и подпомагане на селските
и горските стопани при изготвянето на документация, проекти, както и при повишаване на техния
капацитет в съответните производствени и стопански дейности.
Успешното провеждане на информационната кампания изисква подчертано внимание към следните моменти:
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• Координиране на усилията при провеждане
на разяснителната кампания. Отговорни за кампанията следва да бъдат държавните органи, като се
търси партньорството на заинтересовани неправителствени организации, в частност на националните и регионални медии. При липса на такава координация съществува потенциална опасност от „пренасищане” с информация по определени въпроси,
както и от частичното или пълно игнориране на важни аспекти на разгласяваната политика; Примери
за ефективно сътрудничество между партньорите
могат да бъдат: предварително оповестяване в специализираната и в местната преса на тематиката
на информационната кампания на националните и
местните електронни медии; обявяване на предстоящите прояви в регионален мащаб на различните органи и организации в общ бюлетин, публикуван в местната преса, чрез листовки или по местно радио; предоставяне на местните инициативни
групи на публикувани вече в медиите материали.
Най-важна роля в координирането на дейността може да изиграят Националната мрежа за развитие на селските райони и подходът ЛИДЕР, поради което в публикуваните правителствени документи те са обект на особено внимание;
• Съчетаване на разнообразни информационни канали с отчитане на степента на тяхното ползване от потенциалните бенефициенти. Интерес в
случая представлява опитът на новоприетите страни - членки на ЕС (2004 г.) , където е разпространен информационен пакет, насочен към младите
земеделски стопани.[15] ( Електронният вариант на
пакета за Полша, например, е публикуван на страницата http://www.ibmer.poznan.pl/Leonardo_Da_
Vinci/WPR.pdf). За главни цели на информационния пакет са определени: запознаване с ползите от
Общата земеделска политика; запознаване с изискванията за планиране дейността на земеделското
стопанство (с оглед максимално използване на финансовите възможности). Посочени са и страниците на институции на ЕС, където материалите могат да се видят на езика на съответната страна –
членка. Тук трябва да се посочи, че за съжаление,
на страницата на ЕС за земеделието все още няма
материали на български език. Освен това е необходимо да се добави, че според различни проучвания (в т.ч. и на авторите), делът на земеделските и
горските стопани в България, които ползват интернет, е твърде нисък. Поради това се налага и в близкото бъдеще за разпространение на информация
да се разчита главно на медиите и на общуването
лице в лице, което забавя и оскъпява процеса на
осведомяване. Може да се предполага, че и в бъдеще ще продължи организирането на предварително разгласени срещи на експерти от Нацио-
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налната служба за съвети в земеделието (и на други
компетентни институции) в общински центрове и
други по-големи селища, със заинтересовани стопани от съответния район – което е компромисен
вариант между предпочитаното от бенефициентите,
но скъпо струващо индивидуално консултиране на
място и консултирането в офиса на службата в съответния областен град, изискващо разход на парични средства и време от страна на консултираните.
• Представяне на информацията в достъпен
вид и насочване на бенефициентите към органите,
от които могат да получат информация, свързана
директно с техните конкретни условия и намерения.
Според нас, част от подетата вече разяснителна
кампания не е най-ефективна. Призоваването към
активност и информирането за предвиденото финансиране по европейските фондове (без поне найобщо посочване на потенциалните бенефициенти
и възможните източници на по-конкретна информация) не е достатъчно, освен ако са предвидени следващи стъпки в медийната кампания. Тук е важно и
да се подчертае и необходимостта от доброто разграничаване на дейностите по консултантското подпомагане на селските и горските стопани –
информиране, съветване, обучение – и дейностите по кандидатстване и получаване на финансово
подпомагане (къде, кога и от кого се приема и оценява изискуемата документация по различните мерки и съответно се извършват плащанията).
• Диференциране на спешността на запознаването на потенциалните бенефициенти с
информацията, свързана с отделните мерки.
Разпространението на информацията несъмнено
изисква време и разходи, като съкращаването на
времето обикновено води до увеличаване на
разходите. Най-ниски са разходите, ако осведомяването се извършва в хода на контактите на експертите от компетентните държавни органи (главно – от регионалните структури на МЗГ) при изпълнение на текущите им задачи. Този подход е
възможен и целесъобразен от гледна точка на намаляване на разходите по отношение на мерките,
чието действие ще стартира през следващите години. На сегашния етап е достатъчно да се даде пообща информация, а да се акцентира върху мерките, които са в ход или се предвижда да бъдат задействани в непосредственото бъдеще. Прилагането на такъв подход обаче би ограничило възможностите да стопаните да оценяват ефективността
на промени в рамките на средносрочни и дългосрочни планове.
• Разширяване кръга на потенциалните бенефициенти. Информационната кампания е насочена главно към лицата, които в сегашно време отго-

варят на условията за подпомагане по мерките на
програмата. Наред с това обаче, информация трябва да бъде предоставена и на тези категории
граждани, за които е вероятно в бъдеще да живеят
и работят в селски райони.
На първо място, такава информация трябва
да бъде предоставена на Бюрата по труда, което
би мотивирало част от безработните да се преквалифицират и да се заемат с дейности, които се
подпомагат.
Още по-важно е обаче, незабавно да бъдат
предприети мерки в средните и висшите училища,
където се подготвят кадри за професии, типични
за селските райони (селско и горско стопанство,
екология, туризъм и др.). В рамките на съществуващи дисциплини, или в отделен курс, учащите
трябва да бъдат запознати с основните положения
на ОСП. Благоприятно в случая е обстоятелството,
че разлика от голяма част от селското население
учащите могат да ползват Интернет и да ползват
голям обем информация, ако бъдат достатъчно
мотивирани. Тези от завършилите, които започнат
работа в селски райони, могат да бъдат сред ядрото от инициативни хора, които ще подпомагат осъществяването на промени от селски жители, които
по едни или други причини не могат или не желаят
да се адаптират към новите изисквания и възможности.
В. Мотивиране на бенефициентите
На пръв поглед, необходимостта от мотивиране на потенциалните бенефициенти, след като
са запознати добре с възможностите за подпомагане, не изглежда наложителна. Редица наблюдения обаче (макар и да не отговарят на изискванията за представителност на извадката) показват, че
за част от селското население са необходими усилия за създаване на мотивация. Причините за възможен отказ (поне на първо време) от използване
на възможностите са твърде разнородни: негативен предходен опит; трудности при изготвяне на
изискуемата документация; малък размер на предоставяните средства на дребните стопани (особено при съпоставяне с разходите за пътуване до съответния офис - понякога, нееднократно); подозрения относно обективността при оценяване на документацията и разпределянето на средствата и др.
Разбираемо е, че част от мерките за мотивиране
трябва да бъдат в отговор на посочените проблеми.
• Възможно най-силно опростяване на процедурите и документацията
Натрупаният при изпълнението на предходни
проекти и програми опит показва, че не малка част
от кандидатстващите за финансово подпомагане
са срещнали сериозни трудности, свързани с изис-
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кванията за голям брой документи и разработки.
Несъмнено, информацията за тези трудности е споделена с други жители на селските райони и това
разширява кръга на демотивираните.
Необходимостта от облекчаване на изискванията, без разбира се да се променят целите на
ОСП, се осъзнава не само у нас, но и в „старите”
страни-членки. Поради това, компетентните управленски органи на ЕС търсят адекватни механизми
в тази насока. В съответствие с Комюникето на
Комисията на европейските общности от 19 октомври 2005 г., Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” разработва план за действие за опростяване и по-добро регулиране на
Общата селскостопанска политика.[16] Комюникето е част от общата стратегия на Комисията, насочена към намаляване бремето на регулативните
мерки. Планът за действие акцентира върху „техническото опростяване” и по-конкретно – върху ревизиране на законодателната рамка, административните процедури и управленските механизми, с
оглед да се динамизира изпълнението на политиката и да се повиши ефективността на разходите,
без да се променят основните политики.
За облекчаването на усилията на потенциалните бенефициенти на началния етап от осъществяването на ОСП и тяхното окуражаване за последваща инициативност, като целесъобразно изглежда компетентните регионални органи да се обърнат персонално към регистрираните производители,
които имат право на плащания при съществуващия
си статус (например, работещи в необлагодетелствани райони). След първоначалното създаване на
досиета на бенефициентите ще се налага само актуализиране на информацията за следващите периоди от време. За случаите, при които финансирането е свързано с разработването на проекти,
полезно би било разпространението на примерни
разработки, които отговарят на критериите за оценка по съответните мерки. Полезен ефект би имало
и разпространението на информация за успешно
защитени проекти.
Логично е да се предполага, че на компетентните местни органи ще бъде предоставен софтуер,
който да позволяла бързото информиране на заинтересованите не само за мерките, по които могат
за бъдат подпомагани при сегашния им статус, но
и за възможностите да предприемат печеливши
промени.
• Разясняване на отликите на Програмата за
развитие на селските райони спрямо предходни
проекти. Сравнението най-вече се налага по отношение на САПАРД, която бе насочена към определени целеви групи, а не към всички производители от селските райони. Важна роля за мотивиране-
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то на потенциалните бенефициенти би изиграл и
твърдо заявен ангажимент от страна на компетентните органи за справедливо оценяване на документацията и съответно - за разпределянето на финансовите средства.
• Повишаване капацитета на всички участници в провеждането на Общата селскостопанска политика
Тези участници условно могат да бъдат разделени на две групи: отговарящи за създаването
на условия за провеждането на политиката и група
от хора, които реализират политиката (които са и
крайните бенефициенти на финансовото и нефинансово подпомагане).
В Програмата за развитие на селските райони напълно основателно се акцентира върху „изграждането на местен капацитет и подобряване на
местното самоуправление”. Това всъщност е четвъртата ос на Общата селскостопанска политика,
която се отличава със специфика в сравнение с
другите три, тъй като едновременно е цел и средство за осъществяване на икономическата, социалната и екологичната политика. Няма съмнение, че
повечето от конкретните проблеми на регионалното развитие могат да получат най-успешно разрешение по инициатива на местните управленски
органи, селските общности и в крайна сметка – на
всеки жител на съответния район. Наред с другото
е необходимо и ускоряване на процеса на децентрализация, включително във връзка с осъществяването на ОСП.
Предвиденото в ПРСР създаване на Национална мрежа за развитие на селските райони е решаващо за обединяването и координирането на усилията на всички участници в провеждането на ОСП.
Това е едно от най-важните предизвикателства, особено като се има предвид ограниченото време до
стартирането на подпомагането.
Като се отчита сложността на задачата и необходимостта от бързи действия, като твърде наложителни се налагат няколко задачи, които са главно в компетенциите на държавните органи за
управление:
- Повишаване на капацитета на експертите от
органите, които осъществяват специализирано (или
заедно с изпълнението на други функции) консултантско подпомагане на селските и горските
стопани, включително и чрез подобрено хардуерно
и софтуерно осигуряване;
- Разширяване кръга на експертите, които разработват отговарящи на изискванията проекти, за
да се избегне неусвояването на средства поради
недостиг на такива (както това бе допуснато в случая със САПАРД);
- Намиране на подходяща форма за разпрос-
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транение на добри практики, свързани с проектирането и оползотворяването на получените финансови средства;
- Повишаване капацитета на оценителите на
проектите с оглед възможно най-бързо запознаване с документацията, обективно оценяване и информиране на кандидатстващите по мерките за резултатите от оценките;
- Осъществяване на ефективен контрол, с цел
избягване на неправомерно разпределение на финансовите средства.
Обект на специално внимание от страна на
държавните органи следва да бъде разработването на механизъм, който да стимулира утвърждаването на взаимосвързани проекти, с оглед получаването на максимално висок ефект в регионален и национален план. Разясняването на ползите
от съгласуване на проектите, на преките и косвените положителни ефекти се очертава като важна
част на консултантската кампания.
Заключение
Без да се подценяват други действия в разглежданата област, свързани с успешната реализация на Общата селскостопанска политика, като
особено важни се очертават следните:
1. Провеждане на национална информационна кампания, която да насочи потенциалните бенефициенти към мястото, където могат да получат
конкретна информация;
2. Изготвяне на единен образец на справка за
данни за бенефициента за участие във всички
мерки, на чиито условия (изисквания) той понастоящем отговаря;
3. Изготвяне на подходящ софтуер, който да
позволява бърза справка за възможните плащания,
за различни варианти на план на съответния бенефициент, включително за различни периоди от време и с отчитане на бъдещи мерки;
4. Подготовка на достатъчен брой специалисти, които да популяризират Общата селскостопанска политика и да съдействат на бенефициентите при изготвянето на изискуемите документи.
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ABSTRACT
The purpose and the contents of the extension support of agricultural and forest beneficiaries of CAP are presented.
The framework and the stages of an information campaign concerning CAP are designed. The main challenges before
starting and during the implementation of the financial and no financial support are pointed out. Some concrete proposals
related to the extension support of beneficiaries are formulated.
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРУСКИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ГОРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА
ТРАНЗАКЦИОННИТЕ РАЗХОДИ
Иван Йовков1, Константин Колев2
1
Лесотехнически университет - София,
2
Институт за гората, Българска академия на науките
Оценена е ефективността на Пруския модел за управление на горския сектор на България през периода
1999 – 2004 г. Определени са транзакционните разходи на Национално управление по горите. Налага се
изводът, че неефективността на модела се дължи на високите транзакционни разходи. Последните са резултат от
отсъствието на рационално организирани капиталистически предприятия в системата на НУГ.
Ключови думи: ефективност, опортюнизъм, организация на производството, рента, транзакционни разходи
Key words: efficiency, opportunism, organization of the production, ground rent, transaction costs

След 1997 г. горският сектор на България претърпя значителни промени, които доведоха до плурализъм в горската собственост и разделяне на стопанските от контролните функции. В резултат на
последното дейностите по дърводобива и дървопроизводството бяха поставени на пазарен принцип,
а в сектора навлязоха над 1500 фирми ангажирани с тяхното изпълнение. В контекста на текущото
обсъждане на нови промени в горското законодателство на България обект на настоящето изследване е ефективността на пруския модел за управление на горския сектор на България през периода
1999 – 2004 г. Основна научна теза, която се налага от оценката на ефективността е: организацията на производството на горски блага единствено
чрез свободния пазар води до неефективност. В резултат на това конституирания след 1997 г. пруски модел за управление на горския сектор не може
постигне основната си цел: осигуряване на рента
за горовладелеца, която да се реинвестира в горската собственост с цел нейното непрекъснато
подобряване.
1. Изходни позиции
Първо: Пруският модел на управление на горския сектор функционира в повечето европейски
страни. Основните му характеристики са дребната горска собственост и съблюдаването на принципа за трайност и постоянство в ползването при
водещата роля на горовладелеца. Той (горовладелецът) материализира своето право на собственост посредством експлоатация на гората като разрешава на ползвателя – предприемач да добива
дървесина и други горски блага в неговата гора срещу определен доход – рента [1, 6, 9]. Тя представлява икономическа реализация на собствеността
върху горските територии и се определя като част
от цената на добитите горски блага (например цената на добитата от тях дървесина на съответния

пазар) [9]. Същата се пресмята по обратен ред от
пазарните цени на горските продукти. В нашата
практика за тази цел се прилага формулата на
Шенрок: Tц =

Цп
− (e + d ) , където Т е дохода
ц
1 + 0.0 p

за горовладелеца от права върху собственост; Цп –
пазарна цена на единица горски продукт; p – процент на предприемаческа печалба; е – разходи по
добива; d – транспортни разходи за извозване и
превозване на горските блага [11]. Тази формула
отразява обективно съществуващите производствени отношения в горското стопанство. Посредством нея се извършва разпределението на брутната добавена стойност между собствениците на производствени фактори. Така горовладелецът получава рента, ползвателят – печалба, а горския работник – работна заплата, акумулирана в разходите за сеч, извоз и транспорт.
Второ: Понятието ефективност няма единно
общопризнато определение, което да характеризира качеството на дадена система [7]. Поради тази
причина си позволяваме да оценяваме ефективността на пруския управленски модел в България чрез
степента на реализация на неговата основна цел:
непрекъснато подобряване на горската собственост
чрез реинвестиране на част от рентата, която получава горовладелеца.
Показатели за рационално стопанисване, които могат да се използват като критерии за подобряване на горската собственост са произведените
горски продукти. В конкретното изследване се анализират добитото количество дървесина (м3), броят на произведените фиданки, площта на извършените залесявания (дка), събраните семена (т), както и запасът на някои от основните видове дивеч.
Освен посочените по - горе показатели като критерии за ефективност се използват размерът на
средствата, които се инвестират в горските тери-
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тории и рентата за горовладелеца. Ето защо в последващото изложение са анализирани финансовия
резултат от дейността и видовете разходи на
Национално управление по горите. Последното е
институционалния субект упълномощен да реализира основната цел на пруския път на развитие на
горския сектор.
Трето: Свободният пазар, чрез движението на
цените и фирмата, чрез предприемача представляват два алтернативни инструмента за организация на производството. Във фирмата ресурсите се
разпределят административно от мениджъра, докато пазарният механизъм разпределя ресурсите
автоматично, неконтролирано, в зависимост от тяхната пазарна цена. Координирането на стопанската дейност чрез ценовия механизъм е свързано с
определени разходи по пазарните транзакции, които Р. Коуз нарича маркетингови [12]. По – късно
тези разходи са дефинирани като транзакционни.
В тази категория се включват разходите за събиране на информация, за вземане на решение, за водене на преговори и сключване на договори, за последващ контрол и корекция на договорите [12, 13,
14]. Според Р. Коуз, чрез създаване на фирма и
делегиране на власт на мениджър, който управлява ресурсите могат да бъдат спестени някои транзакционни разходи В тази връзка основна задача
на предприемача е придобиването на производствени фактори, чрез вътрешно фирмена организация при по – ниски разходи от колкото при използване на свободния пазар. Така от гледна точка на
ефективността размерът на фирмата ще се разпростира докато разходите за организиране на една
допълнителна транзакция в нея станат равни на разходите за осъществяване на същата операция на
свободния пазар [12]. Точното измерване на транзакционните разходи за дадена институция е затруднено поради липса на утвърдена методика [16].
Въпреки това, тяхното приблизително измерване е
възможно посредством предложеният от Уолис и
Норт метод. Базирайки се на простия факт, че общите разходи за националното стопанство представляват сбор от транзакционните и производствените разходи авторите разделят националната икономика на два сектора - производствен и транзакционен. Чрез измерване на общата стойност на ресурсите използвани в транзакционния сектор се стига до общия размер на транзакционните разходи
[15]. Към този метод са отправени много критики.
Негов най-съществен недостатък е, по какъв признак отделните дейности се отнасят към производствения или транзакционния сектор на икономиката.
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Въпреки това, до този момент, предложеният от
Уолис и Норт подход остава единственият експериментален опит за измерване на транзакционните разходи. Вторият начин за приблизително определяне на транзакционните разходи се основава на
значението на институциите за икономическото
развитие. При този подход не се измерват директно транзакционните разходи, а разходът от институционална неефективност и лошо управление [16].
Четвърто: Базирайки се на изложените по –
горе разбирания за ефективност, организация на
производството и транзакционни разходи поставяме за разрешаване следните основни задачи:
• Да се изложат теоретичните основи на статистическото изследване на тенденция на развитие;
• Да се анализира тенденцията на развитие
на добитото количество дървесина от ДГФ, броя на
произведените фиданки, залесените площи и събраните семена;
• Да се анализира тенденцията на развитие
на дивечовите запаси от благороден елен, сърна и
дива свиня;
• Да се анализира тенденцията на развитие
на финансовия резултат на НУГ и видовете разходи
по бюджета на НУГ и се определи приблизителния
размер на транзакционните разходи в системата
на НУГ.
2. Статистическо изследване на тенденция
на развитие
Тенденцията е резултат от действието на постоянно действащи систематични причини. Едновременно с тях оказват влияние циклични, сезонни1 и
случайни причини. Влиянието на тези фактори предизвиква колебание и отклонение от тенденцията.
В някои случаи това влияние може да замъгли тренда и да попречи на неговото изучаване. За да се
разкрие тенденцията се прилага обработка на времевия ред, при която първоначалните данни се заменят с нови, които би имало явлението ако се влияеше само от систематичните причини. Този процес е известен като изглаждане на динамични редове [10]. Съществуват множество методи за изглаждане на динамичните редове, но според повечето автори аналитичния метод е най – точен.
Поради тази причина се спираме именно на него.
Изглаждането чрез аналитичния метод става по
уравнение на даден тип линия, като в настоящето
изследване се използват 11 трендови модела:
Линеен: yˆ = b0 + b1t ;
Логаритмичен:

yˆ = b0 + b1. ln(t ) ;

1 Поради липса на месечни и тримесечни данни за производството на горски блага сезонните колебания не
са обект на настоящето изследване.
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Инверсен:

yˆ = b0 + (b1 / t ) ;

⎡1
⎤
+ b0 .(b1t )⎥ [60]. За из⎣u
⎦

Логистичен: yˆ = 1 / ⎢

Квадратичен: yˆ = b0 + b1 .t + b2 .t ;
2

бор на най-подходящ трендови модел се използва
коефициента на детерминация, а адекватността на
модела се проверява посредством F – теста, който
намира приложение и при дисперсионния анализ
[8].

Кубичен: yˆ = b0 + b1 .t + b2 .t 2 + b3 .t 3 ;
Степенен: yˆ = b0 (b1 ) ;
t

Мултипликативен: yˆ = b0 (t 1 ) ;
b

S – крива:

3. Тенденция на развитие на произведените
горските продукти през периода 1999 – 2004 г.
Резултатите от провежданата стопанска дейност в държавния горски фонд на България за периода 1999 – 2004 г. са представени в таблица 1
и таблица 2. Построените динамични редове отго-

yˆ = e (b0 +b1 / t ) ;

Модел на нарастването:

yˆ = e (b0 +b1 .t ) ;

Експоненциален: yˆ = b0 (e

b1 .t )

и

Таблица 1. Продукти от извършваната стопанска дейност за периода 1999 – 2004 г.

Години

Производство на семенни
фиданки в горските
разсадници (млн. бр.)

1999
2000
2001
2002
2003
2004

85,7
58,5
77,1
84,4
77,6
84

Залесени
площи,
дка

Събиране на
семена (т)

219
340
256.8
331.4
411.4
305.8

77396
63083
53607
71338
83770
100938

Добив на
дървесина,
хил. плътни м3
4257858
3729128
2926580
3483450
4523758
4530446

Източник: НУГ

Таблица 2. Численост на основните видове дивеч през периода 1999 – 2004 г.

Години
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Благороден елен, бр.
18974.00
18262.00
17542.00
16264.00
14310.00
15030.00

Сърна, бр.
69795.00
71572.00
63610.00
57245.00
61800.00
63161.00

Дива свиня, бр.
41536.00
44994.00
46663.00
42322.00
42410.00
45788.00

Източник: НУГ

варят на изискванията за съпоставимост по време,
място, обхват и мярка, както и на изискването за
съпоставимост в методологията на изчисляването.
3.1. Тенденция на развитие на производството на семенни фиданки (млн. бр.) в горските
разсадници
При производството на фиданки не се забелязва тенденция на развитие. От проверените 11

трендови модела нито един не е адекватен. Слабите
промени в динамиката на произведените фиданки
могат да се обяснят със случайно действащи причини (вж. фиг. 3.1.).
3.2. Тенденция на развитие на залесените
площи, дка
Ситуацията с годишно залесените площи е подобна на тази с произведените семенни фиданки.
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Фиг. 3.1. Динамика на производството на семенни фиданки в горските разсадници

Фиг. 3.2. Динамика на годишно залесените площи, дка
3.3. Тенденция на развитие на събраните семена (т.)
Събирането на семена не прави изключение
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От проверените 11 трендови модела нито един не
е адекватен, а промените в годишно залесените
горски площи незначителни (вж. фиг. 3.2.).

Фиг. 3.3. Динамика на събраните семена, т
от констатираната липса на тенденция на развитие
при горните две производства, като промените в
динамичния ред най – вероятно са резултат от действие на случайни фактори (вж. фиг. 3.3).
3.4. Тенденция на развитие на добива на дър-

весина от ДГФ, м3
Ползването на дървесина от ДГФ се характеризира с липса на тенденция на развитие и остава
относително постоянно през разглеждания период.
Намаляването на добитото количество дървесина
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Фиг. 3. 4. Динамика на добива на дървесина от ДГФ, м3
през времевия отрязък 2000 – 2002 г. е резултат
от действието на случайни причини каквито са заведените съдебни дела за установяване правото на
собственост върху горските територии.
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3.5. Тенденция на развитие на запасите на
благородния елен, бр.

Наблюдава се линейна тенденция на развитие.
От уравнението линейния трендови модел става
ясно, че ако се елиминира влиянието на случайните причини и се следва единствено тренда средно
годишно запасите на благородния елен намаляват

Фиг. 3.5. Линейна тенденция на развитие на запасите на благородния елен
с около 938 бр. (вж. фиг. 3.5.). Същевременно коефициента на детерминация показва, че 91 % от
настъпилите негативни промени се дължат на трай-

но действащи причини.
3.6. Тенденция на развитие на запасите на
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Фиг.3.6. Динамика на запасите на сърната
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сърната, бр.
Запасите на сърната остават относително постоянни и през анализирания период тенденция на
развитие не се наблюдава.
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3.7. Тенденция на развитие на запасите от
дива свиня, бр.
През периода 1999 – 2004 г. запасите от ди-
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41000

Фиг.3.7. Динамика на запасите на дивата свиня
ва свиня силно варират, но нито един от 11 трендови модела не описва адекватно наблюдаваните
промени. Поради тази причина промените се отдават на действието на случайни причини.
От анализа на тенденциите на развитие на горските продукти може да се заключи, че през периода 1999 – 2004 г. тяхното производство е относително постоянно. Липсата на ясно изразени трендове означава че трайно действащите причини, които не променят силата и посоката си на въздействие отсъстват. Подобна трайно действаща причина водеща до положителна линейна тенденция при
производството на горски блага би следвало да бъде неговата организация. При така конституирания
пруски модел за управление на горския сектор факторът организация на производството не води до
подобрение на горската собственост. Това разми-

наване между поставена цел и краен резултат означава наличие на неефективност. Все пак преди
да стигнем до нашата окончателната оценка е необходимо да се извърши анализ на финансовия резултат на НУГ и видовете разходите по бюджета на
НУГ. Последните могат да се използват като критерий за размера на направените инвестиции в държавния горски фонд с цел подобряване на неговите
количествени и качествени характеристики.
4. Анализ на тенденцията на развитие на
финансовия резултат и видовете разходи по бюджета на НУГ
Динамичните редове на приходите и видовете
разходите по бюджета на НУГ са представени в таблица 3. С цел елиминиране влиянието на инфлацията данните от таблица 3 са представени в таблица

Таблица 3. Приходи и разходи по бюджета на НУГ (лв.) за периода 1999 – 2004 г.

Години

1999
2000
2001
2002
2003
2004
Общо

Разходи за
Левове за
Разходи
Други разходи в
заплати и
1USA
за мероприятия, т. ч. заплати осигуровки,
осигурителни
долар
лв.
текуща издръжка, лв.
вноски, лв.

1.83771
2.12388
2.18479
2.07695
1.73283
1.575112

Източник: НУГ, БНБ

20273686
30392121
21626241
33988711
21040148
33844142
161165049

40445347
47975559
44217884
62805671
90847229
73351213
359642903

16995528
19777692
21356160
29430929
28754478
31071412
147386199

Капиталови
разходи, лв.

6748365
5918352
3085767
7485153
8368463
6474150
38080250

Общо
Общо
разходи, лв. приходи, лв.

67467398
84286032
68929892
104279535
120255840
113669505
558888202

73526507
75480037
65349670
90962863
100032174
101076695
506427946
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Таблица 4. Приходи и разходи по бюджета на НУГ (US$) за периода 1999 – 2004 г.

Години

1999
2000
2001
2002
2003
2004
Общо

Други разходи в т. ч.
заплати осигуровки,
текуща издръжка,
US$

Разходи за
мероприятия,
US$

11032038
14309717
9898544
16364723
12142073
21486816
85233911

Разходи за заплати и
осигурителни вноски,
US$

22008558
22588639
20238963
30239376
52427087
46568887
194071510

Капиталови
разходи, US$

9248210
9312057
9774926
14170264
16593941
19726478
78825876

3672160
2786576
1412386
3603916
4829362
4110279
20414678

Общо разходи,
US$

Общо
приходи, US$

36712756
39684931
31549894
50208014
69398521
72165982
299720099

40009853
35538748
29911191
43796366
57727633
64171116
271154907

Източник: НУГ, БНБ

4 в американски долари (US$). Разходите по бюджета на НУГ се разделят на три групи - разходи за
мероприятия, капиталови разходи и други разходи
в т. ч. заплати осигуровки, текуща издръжка.
4.1. Анализ на тенденцията на развитие на
финансовия резултат от дейността на НУГ, US$
Финансовия резултат може да бъде печалба

или загуба и се пресмята като от приходите се извадят направените разходи. От табл. 5 и фиг. 4.1.
се вижда, че финансовия резултат на НУГ през периода 1999 – 2004 г. е отрицателна величина, т.е.
загуба (изключение прави единственно 1999 г.).
Линейната тенденция на развитие показва, че ако
се елиминира влиянието на случайните причини

Таблица 5. Финансов резултат на НУГ за периода 1999 – 2004 г.

Години

Приходи по бюджета
на НУГ, US$

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
Общо

Разходи по бюджета
на НУГ, US$

40009853
35538748
29911191
43796366
57727633
64171116
271154907

Финансов резултат, US$

36712756
39684931
31549894
50208014
69398521
72165982
299720099

3297097
-4146183
-1638703
-6411648
-11670888
-7994866
- 28565191

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

0
1999 г.

Финансов резултат, US$

8000000

-8000000
y = -2394482x + 3619822
R2 = 0,7378
-16000000

Фиг. 4.1. Линейна тенденция на развитие на финансовия резултат на НУГ за период 1999 – 2004 г.
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средно годишно загубата на НУГ ще нараства с
2 394 482 US$. Това означава, че горовладелеца
(държавата) не получава рента, която да реинвестира в горския имот.

по бюджета на НУГ се описва адекватно с линеен
трендови модел (вж. фиг. 4.2.). От коефициента
на детерминация (R 2 = 0.7786) може да се
заключи, че 77.86 % от промените в общите разходи по бюджета на НУГ са резултат от трайно
действащи причини (организацията на стопанската
дейност). Същевременно от уравнението на ли-

y = 8144715x + 21446847
R2 = 0.7786

60000000
30000000

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

0
1999 г.

Общо разходи, US$

4.2. Анализ на тенденцията на развитие на
общите разходи по бюджета на НУГ, US$
Тенденцията на развитие на общите разходи
90000000
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Фиг. 4.2. Линейна тенденция на развитие на общите разходи, US$
нейния трендови модел става ясно, че ако динамиката на общите разходи се влияе единствено от постоянно действащите причини средно на година общите разходи ще нарастват с 8 144 715 US$.
До известна степен нарастването на общите
разходи (US$) по бюджета на НУГ се дължи на по-

евтиняването на американския долар спрямо българския лев. В такъв случай за да бъдем коректни в
нашата оценка сме длъжни да пресметнем темповете на прираст на американския долар спрямо лева и темповете на прираст на общите разходи на
централното горско ведомство (US$). Преди да прис-

Таблица 6. Темпове на прираст на американския долар спрямо лева, %

Години

Левове за
1US$

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.

1,83771
2,12388
2,18479
2,07695
1,73283
1,575112

Абсолютен прираст
в лева при постоянна
база 1999 г.
0,29
0,35
0,24
-0,10
-0,26

Темп на прираст (%) при
постоянна база 1999 г.
15,5721
18,88655
13,01838
-5,7071
-14,2894

25,00

Темп на прираст, %

20,00
y = -8,4317x + 30,791
R2 = 0,8321

15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

-10,00
-15,00
-20,00

Фиг. 4.3. Линейна тенденция на развитие на темповете на прираст на американския долар спрямо
лева през периода 1999 – 2004 г.
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тъпим към калкулация ще отбележим, че темповете на прираст измерват относителното нарастване.
Те се изчисляват като абсолютният прираст се отнесе към величината приета за база [10].
От фиг. 4.3. се вижда, че тенденцията на развитие на темпа на прираст на американския долар
спрямо лева може да се опише с линеен трендови
модел. Неговото уравнение показва, че средния
темп на прираст е отрицателен (-8.4317%). Това
ще рече, че при отстраняване на случайните и цик-

лични фактори долара поевтинява спрямо лева с
около 8.4 % на година.
Тенденцията на развитие на темпа на прираст на разходите по бюджета на НУГ е линейна
(вж. фиг. 4.4.). При елиминиране на случайните
причини средно на година разходите нарастват с
около 28 %. След като темпа на поевтиняване на
долара спрямо лева е средно около 8 % на година
логично е да си зададем въпроса кои са причините
за останалите 20 % темп на прираст на общите

Таблица 7. Темпове на прираст на разходите по бюджета на НУГ, %

Общо разходи,
USA
36712756
39684931
31549894
50208014
69398521
72165982

Години
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.

Абсолютен прираст в US$
при постоянна база (1999 г.)
2972175,80
-5162861,97
13495258,61
32685765,94
35453226,93

Темп на прираст, % при
постоянна база 1999 г.
8,095757887
-14,06285605
36,75904574
89,03108867
96,56923433

120

Темп на прираст, %

100
y = 28,004x - 40,734
R2 = 0,8254

80
60
40
20
0
-20

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Фиг. 4.4. Линейна тенденция на развитие на темповете на прираст на разходите по бюджета на НУГ
за периода 2000 – 2004 г.
разходи на НУГ след като производството на горски продукти остава непроменено. Отговор на този
въпрос търсим с анализ на видовете разходи по
бюджета на НУГ.
4.3. Анализ на тенденцията на развитие на
разходите за мероприятия в горите, US$
Разходите за мероприятия са свързани с
дейностите по създаване, опазване и отглеждане
на горите. Поради тази причина те могат да се отнесат към производствените разходи на Уолис и
Норт. За да бъдем обективни трябва да отбележим
факта, че държавните лесничейства функционира-

щи в системата на НУГ не извършват стопанска
дейност. Поради тази причина разходите за мероприятия не са изцяло производствени. В тях влизат и
транзакционни разходи по сключване на договор с
фирмата изпълнител и последващ контрол.
Въпреки това, като цяло ние отнасяме групата на
разходите за мероприятия в горите към производствените. През изследвания период при тях не
се наблюдава тенденция на развитие. Нито един от
проверените 11 трендови модела не е адекватен.
Промените са незначителни и се обясняват с действието на случайни и циклични причини. Ако вземем под внимание изложеното по – горе обстоя-
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Фиг. 4.5. Динамика на разходите за мероприятия, US$
телство, че за периода 1999 – 2004 г. доларът поевтинява спрямо лева с около 8 % годишно ще
излезе, че разходите за мероприятия в горите дори
намаляват.

дане на съоръжения, строеж на горски пътища и
инвестиции в дълготрайни материални активи, като имат за цел подпомагане на стопанската
дейност в горите. В тази връзка те също могат да
се отнесат към производствените разходи с предварителната уговорка, че и при тях като при разходите за ЛКМ възникват транзакционни разходи по
сключване на договорите и последващия контрол.
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1000000
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Капиталови разходи, US$

4.4. Анализ на тенденцията на развитие на
капиталовите разходи, US$
Капиталовите разходи са свързани с изграж-

Фиг. 4.6. Динамика на капиталовите разходи, US$
От проверените чрез F- тест 11 трендови модела
става ясно, че промените на капиталовите разходи
не се дължат на тенденция на развитие. Факторите
оказващи влияние върху тяхното вариране най –
вероятно имат случаен характер.
4.5. Анализ на тенденцията на развитие на
други разходи в т. ч. заплати осигуровки, текуща
издръжка, US$
Държавните лесничейства функциониращи в
системата на НУГ не извършват стопанска дейност,
поради което други разходи в т. ч. заплати осигуровки, текуща издръжка нямат характер на производствени разходи. Те (други разходи) са свързани
с организацията на производството чрез пазара като се предназначени за издръжка на административния персонал, събиране на информация, провеждане на търгове, конкурси и преговори, сключване на договори, последващ контрол и т. н., т.е.
други разходи в т. ч. заплати осигуровки, текуща

издръжка представляват транзакционните разходи.
Тяхната тенденция на развитие се описва с линеен
трендови модел. Коефициента на детерминация
показва, че 74 % от измененията на други разходи
се дължат на трайно действащи причини. От уравнението на линейния трендови модел се вижда, че
ако се отстранят случайните причини други разходи ше нарастват всяка година средно с 6 351 925
US$ (вж. фиг. 4.7.) или средния темп на прираст
на други разходи за периода 1999 – 2004 г. е 36 %
на година (вж. табл. 8 и фиг. 4.8.).
4.5.1. Анализ на тенденцията на развитие
на разходите за заплати и осигуровки
Тези разходи се включват в групата на други
разходи. Получават се от произведението между
броя на заетите в системата на НУГ и средната
брутна работна заплата в която следва да са начислени и разходите за осигурителни вноски.
Тенденцията на развитие е описана с линеен трен-
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Други разходи, US$

60000000
y = 6351925x + 10113511
R2 = 0.7365

40000000

20000000

2004 г.
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2000 г.

1999 г.

0

Фиг. 4.7. Линейна тенденция на развитие на други разходи в т. ч. заплати осигуровки, текуща
издръжка, US$
Таблица 8. Темпове на прираст на други разходи по бюджета на НУГ, %

Години

Други разходи,
US$

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.

22008558
22588639
20238963
30239376
52427087
46568887

Абсолютен прираст
в US$ при постоянна
база 1999 г.
580081,00
-1769595,00
8230818,00
30418529,00
24560329,00

Темп на прираст (%)
при постоянна
база 1999 г.
2,635706528
-8,040485887
37,39826117
138,2122763
111,5944489

160

Темп на прираст, %

120

y = 36,417x - 52,891
R2 = 0,7736

80

40

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

-40

2000 г.

0

Фиг. 4.8. Линейна тенденция на развитие на темповете на прираст на други разходи по бюджета на
НУГ за периода 1999 – 2004 г.

дови модел. От него става ясно, че при отстраняване на случайните причини разходите за заплати и

осигуровки нарастват средно годишно с 2 246 638
US$ (вж. фиг. 4.9.). Тенденцията на развитие на
темпа на прираст е представен на фиг. 4.10. Тя се
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Фиг. 4.9. Линейна тенденция на развитие на разходите за заплати и осигуровки, US$
Таблица. 9 Темпове на прираст на разходи за заплати и соц. осигуровки по бюджета на НУГ, %

Години
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.

Разходи за заплати Абсолютен прираст в US$ при
и осигуровки, US$
постоянна база 1999 г.
9248210
9312057
63847,18
9774926
526715,74
14170264
4922053,51
16593941
7345730,55
19726478
10478267,91

Темп на прираст (%) при
постоянна база 1999 г.
0,690373357
5,695326296
53,22168842
79,42867374
113,3004972

120

Темп на прираст, %

y = 29,895x - 39,219
R2 = 0,9634
80

40

0
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

-40

Фиг. 4.10. Линейна тенденция на развитие на темповете на прираст на разходи за заплати и
социални осигуровки по бюджета на НУГ за периода 2000 – 2004 г.
описва също с линеен трендови модел, а коефициента пред Х показва, че при действие само на пос-

тоянните фактори разходите за заплати и осигуровки се увеличават всяка година средно с
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29.895 %.
5. Обобщение
От извършеният анализ на тенденцията на развитие на финансовия резултат, общия разход и видовете разходи на НУГ може да заключим, че целта на пруския модел не е постигната. Разходите
надвишават приходите и общата загуба на НУГ за
периода 1999 – 2004 г. достига -28 565 191 US$,
поради което държавата собственик на земите и
горите от горския фонд е лишена от рента.
Производствените разходи (разходите за мероприятия + капиталови разходи), които имат характер
на инвестиции в горския имот не се увеличат и не
допринасят за подобряване на горската собстве-

ност. Последното се доказва от оценката на производството на горски блага. Наблюдаваните показатели – брой произведени фиданки, количество добити семена, количество добита дървесина, залесена площи и численост на основните видове дивеч остават относително постоянни. От тези констатации можем да направим и генералния извод,
че пруският модел за управление на горския сектор в сегашния си вид на организация на стопанската дейност е нерационален и се нуждае от
корекции. Основна причина за това са високите
транзакционни разходи, чийто относителен дял в
структурата на общите разходи е 65 % (виж табл.
10, фиг. 5.1.).

Таблица 10. Структура на разходите през периода 1999 – 2004 г., %

Парична стойност,
US$

Структура, %

Производствени разходи

105648589,0

35,2

Транзакционни разходи

194071510,0

64,8

Общи разходи

299720099,0

100,0

Видове разходи

35%

65%

Производствени разходи
Транзакционни разходи

Фиг. 5.1. Структура на разходите
Тенденционно нарастващите транзакционни
разходи са резултат от невъзможността на държавните лесничейства да действат като рационално организирани капиталистически предприятия,
чрез строга калкулация на приходите и разходите.
Липсата на собствена стопанска сметка принуждава държавните лесничейства да организират стопанската дейност в горите единственно чрез свободния пазар. Така те не разполагат с възможност
за минимизиране на транзакционните разходи пос-

редством вътрешно фирмена организация. Поради
тази причина лесничействата са изложении на опортюнистичен натиск от страна на ползвателите, които са монополизирали стопанската дейност в
горите. Това допринася за увеличаването на транзакционните разходи. Към горното можем да добавим и засилващия се опортюнизъм сред самите
служители в системата на НУГ. За него свидетелства средния темп на нарастване на разходите за
работни заплати и осигуровки (средно около 30 %

Оценка на ефективността на пруския модел за развитие на ...

на година, вж. фиг. 4. 10.) Очевидно постигането
на целите на пруския управленски модел е свързано с промени в начина на организация на производството на горски блага. Една от разумните промени е предоставянето на юридическа и финансова
самостоятелност на ниво лесничейство. Свободата
да се избира между двата алтернативни инструмента за организация на производствения процес
ще създаде конкуренция от една страна между самите структури на НУГ от друга между тях и фирмите изпълнители. Това ще принуди всички субекти в горския сектор да извършват стриктна калкулация на приходите и разходите, което ще ограничи проявите на опортюнизъм и размера на транзакционните разходи. Последното ще осигури рента за горовладелеца и акумулиране на средства за
инвестиции в горите, което ще доведе до подобряване на горската собственост.
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ABSTRACT
The efficiency of the Prussian model in the Bulgarian forestry sector for the time period 1999 – 2004 is estimated.
The transaction costs of the National Forestry Board are determined. The conclusion, which is drawn up, is that the
model is not effective due to high transaction costs. They are results of the lack of goal – oriented rational enterprises
in the National Forestry Board’s system.
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ПО ВЪПРОСА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО – НА ПРИМЕРА НА УОГС
“ПЕТРОХАН”, БЪРЗИЯ
Иван Палигоров, Илко Добричов
Лесотехнически университет - София
Представена е разработената методика, обобщената информация и резултатите от икономическия анализ
за устойчивото развитие на УОГС “Петрохан”, Бързия, свързан с провежданото лесоустройствено проектиране.
Дадени са някои препоръки за усъвършенстване на управлението и икономическите резултати от управлението
на горите.
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Увод
Изходната позиция на това проучване е: икономическият порядък в горското стопанство, базиращ се на методите на пазарната икономика и на
комплексното целево-рационално водене на всички дейности 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, в условията на свободен пазар. В следствие на което, икономическите
резултати от стопанисването и ползването на горите могат да се използват като икономически индикатори за устойчиво развитие на горското стопанство. По този начин получените резултати са
надеждни и се утвърждават като една от основните предпоставки за устойчиво развитие, а и като
важни негови измерители. Приемането на тази концепция ни прави опоненти на централизираната
икономика, където решенията се търсят чрез ограничаване на свободния пазар - лимитиране на механизма за разпределение и размяна, заложени в
плановете на някакъв централен разпределителен
орган, който диктува размери на цените, обеми на
предлаганите и потребявани количества и т.н. Вярно
е, че в горското стопанство следва да се предполагат т.нар. “пазарни провали” и има известен риск
при налагането на напълно свободен пазарен
механизъм. Но вековният спор между теоретиците от двете направления се свежда до следния практически казус. Ако се приеме, че съответния легитимен правен субект (в случая УОГС “Петрохан”,
Бързия) е производител на определено количество
обла широколистна дървесина, едновременно с това е основен обект за научно-изследователска и
учебно-производствена дейност на преподавателите, студентите, специализантите и докторантите
на ЛТУ, икономическият порядък в отношенията на
търсене и предлагане може да бъде конституиран

по два начина. При ситуация, в която то е с права,
задължения и фактически отношения на легитимен
стопански субект – съгласно законите на страната
– търговец, то ще организира своята дейност по
критериите на целевата рационалност, т.е. със
средствата на строгата калкулация на приходите и
разходите. Като реален участник на пазара на
производители, то ще търси такива форми за
продажба, които да привличат по-голям брой купувачи на стоки и услуги. 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 стоки и услуги богатият централен финансиращ орган (в случая ЛТУ, но може да
бъде НУГ, РУГ и т.н.) разпределя по план за доставка (рамков договор, баланс и т.н.), по предварително определени количества и без да се интересува от цените, 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 предприятията 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 предприятието. 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 [7] недвусмислено показват, че днешните проблеми на горите и горското стопанство на България са плод от
наложения след 1997 г. Пруски централизиран модел на управление. По своята същност той лишава
от възможности и демотивира за целево-рационални действия на всички равнища на управление на
горското богатство.
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Неизбежните решения за бъдещи действия
следва да се търсят в посока децентрализация на
системата за управление на горите и превръщане
на поделенията (РУГ, 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 именно върху икономическите резултати
от стопанисването и ползването на горите и по-точно как те да се превърнат в инструмент (средство)
за устойчиво развитие на легитимните форми на
управление на горите, като се използва натрупания в УОГС “Петрохан”, Бързия опит.
Обект, цел, задачи и методи на изследване
Обект на това проучване е УОГС “Петрохан”
Бързия. Статутът на УОГС, както и основните цели
на тяхното създаване и функциоиране в структурата на ЛТУ е регламентиран още в Указа за тяхното предоставяне, а днес в Правилника за дейността на ЛТУ. Управлението на УОГС е изградено на
базата на дългогодишните традиции и изисквания,
за да решава въпросите на организацията, осъществяването и контрола на отделните дейности. В исторически план кръгът от дейности не се е изменял съществено, като ударението и до днес е върху учебната и научно-изследователската дейности,
заради които учебните стопанства са предоставени на ЛТУ. Управлението, както и неговата организация и изграждане е резултат от поставените за
постигане цели, както пред отделните дейности, така и пред всяко от УОГС като цяло. Промяната в
целите, следва да доведе и до промени в организацията на управление. Известни са много модели
на организация на управлението, но те могат да се
сведат до някаква комбинация от характеристиките на два крайни – консервативен (централизиран,
команден, административен), когато всички отношения са определени (регулирани) в рамките на
правила, указания, заповеди или разпореждания и
либерален (децентрализиран, демократичен), основан на инициативността и мотивацията на отделни
звена или групи от персонала. Прилагането на определен модел е резултат от наложени традиции,
оценка на сегашните условия, както и предизвикателствата на бъдещето.
Оценката на съчетанието на тези обстоятелства в този момент позволява да се направят следните по-важни изводи:
• Действащата система за управление позволява до сега УОГС да изпълняват успешно поставените задачи и да постигат набелязаните цели;
• Диверсификацията (разширяването на полето) на дейностите и особено увеличаването на мащабите на някой от тях в количествено изражение
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налага да се променят целите и да се усъвършенства системата за управление;
• Промени в целите се налага и от гледна точка на желанието и волята да се отговори адекватно
на предизвикателствата на бъдещето.
Целта на изследването е да се направи оценка на някои от икономическите показатели за устойчивото развитие на УОГС “Петрохан”, Бързия
за период между две последователни устройства.
За постигането на тази цел се наложи решаването на следните по-важни задачи:
1. Да се обобщи и обработи статистически наличната информация в УОГС “Петрохан”, Бързия,
по отношение на разходите и приходите.
2. Да се състави и експериментира алгоритъм за набиране, обработка и представяне на наличната в отчетността информация, която е необходима за нуждите на лесоустройственото проектиране.
3. Да се изследват тенденциите на изменението на приходите и разходите.
4. На основата на получените резултати да
се направят някои изводи и препоръки за развитие.
За да се осигури по-висока достоверност на
резултатите и предсказуемост на разчетените
величини, са обработени наличните отчетни данни
за реализираните разходи и приходи. Отчетено е,
че погледът към разходите и отчетните величини,
колкото и прецизен да е, винаги е само поглед “назад”.
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.
Резултати и коментари
В изпълнение на изискванията заложени в технико-икономическото задание за проектиране, както и в съответствие с разпоредбите на чл.76, ал.2
и чл.77 на Наредба N 6 от 05.02.2004 г. (притурка
към ДВ, бр. 27 от 2004 г.) в сътрудничество с ръководството и финансово-счетоводния отдел на
УОГС “Петрохан”, бяха събрани, обработени и представени обобщени данни за икономическите показатели на стопанството за ревизионния период.
Данните са обобщение в 9 таблици и са представени в изисквания формат (табл.26, 27, 28 и 29,
като са изпълнени изискванията на приложение 8
и указанията, дадени в приложение 19 от Наредба
N 6). Големият обем на информацията не позволява тези данни (готовите таблици) да се представят
в пълен обем.
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При подготовката на данните са отчетени следните условия:
1. Със своята структура и предмет на дейност
УОГС “Петрохан”, Бързия се различава значително от поделенията на Националното управление по
горите (НУГ) – Държавните лесничейства и
Държавните дивечовъдни станции. УОГС изпълнява набор от дейности, които първостепенно са насочени за осигуряване на практическо обучение на
студентите, специализантите и докторантите от
Лесотехническия университет, за развитие на научна и изследователска дейност, за експериментиране на нови технологии, нови технологични решения и средства, за експериментално прилагане
на най-добри съвременни практики в горското
стопанство. Едновременно с това, стопанството
развива дейностите по ползването на дървесина и
други продукти от горите, защото следва да осигурява достатъчно приходи, за да поддържа учебните обекти, учебната база за студентите, необходимия собствен транспорт и машинен парк и т.н.
2. Нашите проучвания показаха, че няма налична статистическа информация от подобни икономически анализи, а и такива до сега не са
правени, независимо от изискванията (Наредба N
6), като някои от причините за това вероятно са:
1. високите изисквания за подробност на икономическата и финансова информация - наложи
се тя да се осигурява едновременно от счетоводната, статистическата и оперативно-техническата
отчетност, след продължителна работа (в случая
повече от три месеца) на всички служители от финансово-счетоводния отдел на УОГС, много задълбочени и професионални дискусии и анализи на
данните, особено от минали периоди - дейност, която не е по силите и възможностите на лесоустройствената група;
2. периодът на анализ обхваща време на значителни макроикономически сътресения (19961998 г.), с високи инфлационни индекси, което допълнително затрудни подготовката, обработката и
представянето на данните в съпоставим вид. В окончателните резултати се наложи да се представят
данни само за периода 1999-2004 г., в надеждността на които няма съмнение;
3. данните (табл.26, 27 и 28 от Наредба N 6)
не могат да се попълват направо от наличната
отчетност, вероятно защото при подготовката на
изискванията на приложение 8 и указанията, дадени в приложение 19 от Наредба N 6 не са отчетени
възможностите и реквизитите на отчетността, което наложи някои от елементите на таблиците да
се променят.
По отношение на конкретните източници на
данните, то те са получени като са спазвани след-

ните изисквания и условия:
1. Отчетите за приходите и разходите, приети на ежегодните балансови комисии;
2. В годините, в които не е провеждана балансова комисия, от окончателните отчети за месец
декември, с натрупване.
3. За планови показатели се използва плана
за касово изпълнение и фактически разчет, а по
отчет – отчетеното по касов път;
4. Приходите от местно население са разделени на приходи от дървесина и приходи от гъби,
билки и др.
5. В таблицата за приходите за годините
2000, 2001 и 2002 не са показани данни за разчета на приходите, защото те са променяни текущо
няколко пъти, за да се отговори на различни изисквания на законодателството или изпълнението на
текущи счетоводни изисквания;
6. Приходите от такси и от дърводобив се разделят в съотношение, определено от съотношението между реалното изпълнение на приходите –
2003 г. и 2004 г. - 45/55 %.
7. Таблиците са попълнени за периода 1999
– 2004 г.
8. Щатните бройки са разпределени по дейности, а не по мероприятия.
9. Данните за Лесокултурната дейност (ЛКД)
са обобщени в сборна колона, след последното
мероприятие.
10. Разходите за управление са разпределени по статии на калкулацията между ЛКД и дърводобив (ДД), в съотношение съответстващо на реалния обем на преките разходи по тези дейности.
11. Разходите за учебна и научно-изследователска дейност са отнесени в разходите за лесокултурни мероприятия;
12. Разходите за преодоляване на безработицата за 2000 г. и 2001 г. са прибавени към социалните плащания, както е прието да се представят
в нормативната уредба след 2002 г.
На фиг. 1 са представени обобщените данни
за изменението на финансовия резултат като отношение към направените разходи и получените
приходи (т.нар. ефективност на разходите и приходите).
Данните от фиг. 1 показват, че ефективността на разходите в началото на периода е ниска, но
след 2002 г. достига нива около или над 0,3.
Ефективността на приходите следва хода на ефективността на разходите, но достига до нива от 0,28.
Трендовите криви за дълготрайно изменение показват устойчив възходящ ход на ефективността след
2000 г., като изменението на ефективността на разходите изпреварва изменението на ефективността
на приходите.
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Фиг. 1. Изменение на ефективността на разходите и приходите
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Фиг. 2. Изменение на съотношението ефективност на разходите към ефективност на приходите
(интегрален коефициент за ефективност)
На фиг. 2 са представени данни за изменението на съотношението ефективност на приходите /
ефективност на разходите.
От данните на фиг. 2 е видно превишението
на ефективността на разходите, в сравнение с изменението на ефективността на приходите.
Устойчивата тенденция през последните 4 години
показва неотклонен стремеж на ръководството на
стопанството да подобрява ефективността на
разходите, което закономерно води след себе си и
устойчива тенденция на повишаване на ефективността на приходите. Следва да се отбележи, че би
могло да се търсят определени резерви за пови-

шаване на ефективността на приходите. Многото
събрани и обобщени данни позволяват да се детайлизират посоките и направленията за търсене
на резервите за подобряване на дейността. Поради
ограниченост на обема на това изследване, както
и поради невъзможността да се изчерпи напълно
от съдържателна гледна точка която и да е от тези
възможности се ограничаваме само до най-общите икономически показатели за устойчиво развитие на УОГС Петрохан. Един пример в това отношение може да бъде обяснението за по-ниските
стойности на коефициентите на ефективност в периода 1999-2000 г., когато стопанството влага
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средства за построяване на нова сграда, както и за
реконструкция и ремонт на съществуващия сграден фонд. Следва да се отбележи, че инвестициите увеличават обема на разходите, без да оказват
положително влияние на приходите в краткосрочен
план. За сметка на това устойчиво високите коефициенти на ефективност след 2002 г. може да е свидетелство за положителното влияние на тези инвестиции в средносрочен и особено в дългосрочен
план. Това се доказва и от данните за разпределението на приходите по източници.
Заключение
Получените резултати дават основание да се
направят следните по-важни изводи за устойчивото
икономическото развитие на УОГС:
1. По отношение на приходите следва да се
отбележи непрекъсната, макар и променлива по
своя темп тенденция към повишаване. По-голям дял
от приходите се реализира от добив на дървесина.
Необходимо е да се потърсят и разкрият резервите за увеличаване на приходите от страничната и
ловностопанската дейности.
2. По отношение на разходите може да се
обобщи, че те изразяват дългосрочната политика
за непрекъснато разширено възпроизводство на
горите, както и за поддържане и разширяване на
материално-техническата база на УОГС, необходима за устойчиво развитие и осъществяване на
неговата дейност, при непрекъснато повишаващи
се изисквания за качество. Устойчива е тенденцията над 70% от разходите за лесокултурна дейност
през целия период да са насочени за лесокултурни
мероприятия. От другите разходи преобладават разхоите за ловностопански мероприятия, което е
инвестиция, както за увеличване на дичечовите популации и запазване на биоразнообразието, така и
за увеличаване на приходите от организиран ловен
туризъм.
3. По отношение на реализирания доход на
единица площ се очертава трайна тенденция към
повишение, независимо от някои колебания в средата на периода. Разходите през отделните години
са в рамките от 135 до 166 лв./ха, с обща тенденция към намаление, а приходите се изменят от 122
до 193 лв./ха, като бележат тенденция към увеличение. Превишението на разходите над приходите
през 1999 и 2000 г. се дължи на реализираното
през този период на належащото обновяване и ремонт на учебната база, на административната сграда на УОГС и строителство на представителна сграда за организиран ловен туризъм.
На основата на получените изводи могат да
се формулират следните по-важни препоръки, които могат да се сведат до:

• Изграждане и използване на компютърните
мрежи (Internet, Intranet и т.н.) за създаване на
компютърна информационна система за подпомагане вземането на решения и повишаване на ефективността на управлението;
• Софтуерно осигуряване и подпомагане на
управлението в осъществяването на неговите функции – от планирането до контрола и отчетността;
• Изготвяне и публикуване на годишни доклади за цялостната дейност на УОГС;
• Създаване на Web-страница на УОГС, както
и стратегия за връзки с обществеността, осигуряваща оптимално натоварване и използване на наличната база и ресурсите, със запазване на приоритета на учебната и научно-изследователската
дейности;
• Разработване на актуализирана структура
на персонала, система за своевременно актуализиране на длъжностните характеристики и т.н. (възможно внедряване на готови компютърни приложения за управление на човешките ресурси);
• Разработване на система за обучение и квалификация на персонала;
• Оптимизиране на управлението на стопанската дейност;
• Възможно усъвършенстване на структурата на управление, в посока отделяне на управлението на учебната и научно-изследователската
дейности, като поддръжката и експлоатацията на
учебните бази, постоянните опитни площи и участъци, както и с информационното осигуряване на
управлението;
• Повишаване на степента на самостоятелност
на органите за управление на УОГС за начина на
осъществяване на текущата дейност, както и разработване на система за стимулиране на звената
и персонала, постигнали по-добри от очакваните
резултати;
• Стимулиране на ефективното управление на
финансовите средства и разкриване на допълнителни финансови ресурси за развитие на науката
и директното приложение в практиката на научни
достижения – превръщане на УОГС в т.нар. високотехнологични паркове (инкубатори) за разработване, пилотно приложение и трансфер на технологии;
• Стимулиране на практиката нови учебно-производствени дейности и инициативи да се стартират на основата на разработен бизнес-план и задълбочена предварителна оценка на очакваните
резултати.
В резултат на направените анализи може да
се заключи, че тенденцията в изменението на икономическите показатели на УОГС през ревизионния период е като цяло благоприятна. В УОГС е на-

По въпроса за икономическата оценка на устойчивото развитие в ...

лице добър потенциал за устойчиво икономическо
развитие. Налице е и желание на ръководството да
осъществява и развива отделните дейности, да създава условия за многофункционално стопанисване и ползване на горите. Постигането на икономическите цели в икономическото развитие е насочено и съобразено със стратегията на ЛТУ за усъвършенстване и изграждане на УОГС като комплексен научно-изследователски и учебен център.
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ON THE QUESTION OF SUSTAINABLE FORESTRY DEVELOPMENT
ECONOMIC ASSESSMENT – AN EXAMPLE OF EDUCATIONALEXPERIMENTAL STATE FOREST RANGE “PETROHAN”, BARZIA
Ivan Paligorov, Ilko Dobrichov
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The elaborated methodology for forest survey project, the collected information and the received results of
sustainable forestry development economic assessment of Educational-Experimental State Forest Range “Petrohan”,
Barzia are presented. Some recommendations for improvement of economic indicators of forest management are pointed
out.
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РЕСУРСИ, ДОБИВ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ЗА
ТЕХНОЛОГИЧНА ПРЕРАБОТКА В БЪЛГАРИЯ
Елена Величкова1, Любчо Тричков1, Ивайло Величков2
1
Национално управление по горите
2
Институт за гората, Българска академия на науките
Проследена е динамиката на дървесните ресурси от иглолистни гори до 40 г. за периода 1980–2005 г. по
площ и запас. Установени са тенденциите и е направена прогноза за състоянието им към 2010 г. Разгледани са
възрастовата структура на иглолистните гори към края на 2005 г. по площ и запас, както и площта и запаса на
горите от І и ІІ клас на възраст по регионални управления на горите. Изследвани и анализирани са статистическите данни за предвиденото ползване по лесоустройствен проект (ЛУП) и действителния добив на иглолистна
дървесина от отгледни сечи за периода 1997–2006 г. и е прогнозирано възможното ползване до 2008 г.
Съпоставени са данните от предвиденото ползване по ЛУП по площ и запас и отчета за действителното ползване
по регионални управления на горите за 2005 г. Анализирани са данните за потреблението на иглолистна технологична дървесина от заводите за преработка за периода 2003–2006 г. Въз основа на изследването са направени изводи и краткосрочна прогноза за устойчиво ползване на дървесина при отгледни сечи от иглолистните гори
в Р.България.
Ключови думи: площ, запас, добив на иглолистна дървесина, отгледни сечи, регионално разпределение,
иглолистна технологична дървесина, потребление на иглолистна технологична дървесина
Key words: regional distribution, stocks, timber production of coniferous and of pulpwood-coniferous, consumption
of pulpwood-coniferous

Увод - Необходимост и цел на разработката
Дървесината е възобновяем, но количествено
ограничен и регионално неравномерно разпределен ресурс. Тя се характеризира с дълъг възобновителен период и изисква ефективно използване с
цел, както опазването й за бъдещите поколения,
така и постигане на високи приходи чрез добив и
продажба на по-ценни сортименти дървесина. Както
в световен мащаб, така и у нас, сортиментите добивани от обла дървесина, условно могат да се разделят на два типа: едроразмерни качествени
сортименти, които въпреки, че са значително поскъпи, постоянно се търсят на пазара, и дребноразмерни, по-некачествени сортименти, които се
реализират относително по-трудно. През последните няколко години, успоредно с интензивното развитие на икономиката на България и нарастването
на брутния вътрешен продукт на страната, нараства и добива и потреблението на дървесина. За разлика от периода 1997–2001 г., когато определени
сортименти дървесина трудно се реализират на
българския пазар, днес тяхната продажба е значително по-лесна. Това се отнася и за иглолистната
дървесина за технологична преработка. В края на
миналия век, проблемът свързан с голямата площ
на младите иглолистни култури, в които не са провеждани лесовъдски мероприятия през първите няколко десетилетия след създаването им, е един от
най-сериозните за лесовъдите, отговарящи за стопанисването и ползването на българските гори. Този
проблем намери своето решение от 2002 год., когато след направени инвестиции в производствени-

те мощности в страната за преработка на технологична дървесина се възобнови производството на
различни видове дървесни плочи, целулоза, хартия
и др. Обновеното производство на предприятия за
технологична преработка на дървесина гарантира
постоянство и равномерност в потреблението на
добиваната при отгледни сечи в иглолистни гори до
40 г. дървесина, което е една от предпоставките
за на устойчивото стопанисване на горите. През
последните няколко години, потреблението на този
вид дървесина нарасна значително, свързано с нарасналите потребности на преработващите заводите у нас, с нарасналия износ и с нарасналата й
употреба за строителни нужди. Ето защо, днес ситуацията е променена –търсенето на иглолистна
технологична дървесина вече превишава предлагането й. Това определя необходимостта от преоценка на съотношението между ресурси, добиви
и търсене на пазара на този сортимент и от изготвяне на краткосрочна прогноза за следващите няколко години.
1. Ресурси, прогноза и регионално разпределение на иглолистната дървесина за технологична преработка
Площта на иглолистните гори в Р.България
към 31.12.2006 г. е 1 120 хил. ха и представлява
30,5 % от общата залесена горска площ. Разпределението на площта и дървесния запас на тези
гори по класове на възраст към 31.12.2005 г. е
неравномерно (Фиг.1). От фигурата е видно, че с
най-голяма площ са горите от ІІ клас на възраст,
следвани от тези от І клас. Общо площта на игло-
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листните гори до 40 години, основната част от които са култури и по-малко естествени насаждения
е 662 хил.ха. Тези млади гори заемат 18 % от общата залесена горска площ и 59 % от площта на
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иглолистните гори, а запасът им в размер на
124,4 млн.куб.м. представлява 21 % от общия запас на горите у нас и 48 % от запаса на иглолистните гори.
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Фигура1. Разпределение на площта и запаса на иглолистните гори по класове на възраст
С цел установяване на тенденциите в изменението на площта (Фиг.2) и запаса (Фиг.3) на иглолистните гори до 40-годишна възраст и изготвяне
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Фигура 2. Изменение на площта (в хил. ха) и на дяловото участие (в % от общата площ на
иглолистните гори) на иглолистните гори до 40 г. през периода 1980–2005 г.
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Фигура 3. Изменение на запаса (в млн. м3) и на дяловото участие (в % от общия запас на
иглолистните гори) на иглолистните гори до 40 г. през периода 1980–2005 г.
Използвани са методите на регресионния и корелационен анализ. Видно от фигурите, трендовите функции и в двата случая са полиноми от втора
степен, от вида
y=a+b.x+c.x2
където а е стойността, в която регресионната
линия пресича ординатната ос, b и c са регресионните коефициенти, изразяващи темпа на изменение на дела на младите иглолистни гори във функция от времето (годините на изследване).
Корелационният коефициент R, който е показател
за взаимозависимост и в двата случая има стойности близки до 1. Въз основа на получените функционални зависимости са прогнозирани площта и запаса на иглолистните гори от разглежданите класове на възраст в краткосрочен план – до 2010 г.
Очертаните тенденции могат да се обобщят
по следния начин:
• За разглеждания период площта на иглолистните гори на възраст до 40 г. е най-голяма през
1985 г. – 793 хил. ха, след което слабо, но постоянно намалява до 662 хил. ха през 2005 г. Подобно
е изменението и на дела на тези гори към общата
площ на иглолистните гори, който има най-висока
стойност през 1985 г. – 72,2 % и намаляваща до
61,4 % през 2005 г.
• Прогнозата за 2010 г. предвижда площта на
иглолистните гори на възраст до 40 г. да намалее
до 578 хил. ха, съответно и техния относителен
дял от общата площ на иглолистните гори да намалее до 56,0 %. Едни от основните причини за това
са: преминаване на част от тези гори в по-горен
клас на възраст, намаляване на площта на създа-

ваните култури от иглолистни дървесни видове при
залесяванията през последните 15 години и протичащи естествени сукцесионни процеси към възстановяване на коренната широколистна растителност в съществуващите иглолистни култури;
• Запасът на иглолистните гори до 40-годишна възраст от 1980 г. до 2005 г. постоянно се
увеличава, като темповете на нарастване през последните години постепенно намаляват. Процентният
дял на запаса на иглолистните гори до 40-годишна
възраст спрямо общия запас на иглолистни гори
за разглеждания период също се увеличава като
достига най-висока стойност през 2000 г.- 50,2 %,
след което започва постепенно да намалява.
• Тенденцията е запасът на иглолистните гори от І и ІІ клас на възраст към 2010 г. да достигне128 млн. м3, представляващ 44 % от запаса
на всички иглолистни гори (Фиг.4). При този показател кулминацията на кривата, изразяваща неговата тенденция ще бъде през 2010 г, след което
високият прираст на насажденията в млада възраст
няма да е в състояние да компенсира намалението на запаса поради значителното намаляване на
тяхната площ.
Трябва да се отбележи, че направените прогнози са краткосрочни и валидни за малък период
от време – 5 години. В дългосрочен план тенденцията на намаляване на площта на иглолистните
гори до 40 г. ще се запази, като ходът на изразяващите я криви може да бъде дори по-стръмен. Това
ще се дължи основно на трансформацията на иглолистни култури, създадени на нетипични месторастения, при които турнусната възраст на сеч е
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Фигура 4. Изменение на запаса (в млн. м3) на иглолистните гори до 40 г. през периода
1990–2005 г.
60–80 години, а за културите, създадени извън ареала на естествено разпространение на съответните видове (до 500 м надм.височина), тази възраст
е 30–60 години. Площта на иглолистните гори в
бъдеще ще се формира главно от успешно естествено възобновени иглолистни насаждения и
култури, както и от самозалесени площи от горс-

кия фонд.
Важен аспект от проучването на ресурсите за
производство на иглолистна технологична дървесина, добивана от гори до 40 г. възраст, е тяхното
регионално разпределение по площ (Фиг. 5) и по
запас (Фиг. 6) (данни от форми 2 и 3–ОГФ към
31.12.2005 г.)
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Фигура 5. Регионално разпределение на иглолистните гори до 40 г. възраст по площ към
31.12.2005 г.
Графично представените данни на Фиг.5 и
Фиг.6 показват, че разпределението по площ и запас на иглолистните гори до 40 г. общо за територията на страната е неравномерно и се дължи на

мащабните залесителни дейности през последните 50 години на миналия век:
• По площ – с най-голяма площ са иглолистните гори до 40 г. в РУГ Благоевград – 102 хил.ха,
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Фигура 6. Регионално разпределение на иглолистните гори до 40 г. възраст по запас към
31.12.2005 г.
РУГ Кърджали – 95 хил.ха, РУГ Смолян –
76 хил.ха, РУГ Кюстендил – 61 хил.ха и РУГ София
– 56 хил.ха, като преобладават тези от ІІ клас на
възраст. Най-малки са площите в РУГ Русе и РУГ
Варна, съответно 6 хил.ха и 9 хил.ха;
• По запас – териториалното разпределение
по запас следва това по площ, като с най-голям
запас са иглолистните гори до 40 г. в РУГ
Благоевград – 18 млн.м 3, РУГ Кърджали –
17,6 млн.м3, РУГ Смолян – 12 млн.м3, РУГ София
– 11,3 млн.м3 и РУГ Кюстендил – 11,1 млн.м3 . С
най-нисък запас са иглолистните гори от І и ІІ клас
на възраст в РУГ Русе и РУГ Варна, съответно –
1,4 млн.м3 и 1,5 млн. м3;
• Най-значителни по площ са горите до 20 г. в
РУГ Кърджали и РУГ Благоевград, следвани от РУГ
Пазарджик, РУГ Кюстендил и РУГ Смолян.
2. Добив на иглолистна дървесина за технологична преработка
Дървесината, използвана за технологична
преработка, се добива предимно от отгледни сечи,
и в по-ограничени количества – от възобновителни
сечи. Известно е, че не цялото количество
дървесина, добита от отгледни сечи в иглолистни
насаждения и култури се използва за технологична
преработка. Нарасналото търсене на всички видове сортименти, определя реализацията на около
50 % от категорията средна и 25–30 % от категорията дребна иглолистна дървесина като тънки трупи за бичене или като обли сортименти за директна употреба в строителството на по-високи продаж-

ни цени. Останалата част от тези категории, както
и по-голямата част от категорията дърва, представляващи около 60%-65% от общия добив на иглолистна дървесина от отгледни сечи, се реализира като дървесина за технологична преработка –
производство на плочи от дървесни частици, целулоза и натронова хартия. Тази дървесина е с пониска продажна цена от останалите сортименти,
което се обуславя от по-ниските изисквания по отношение на размера и качеството й.
За определяне на възможния добив на иглолистна дървесина, годна за технологична преработка, са използвани предвижданията на лесоустройствените проекти по отношение на отгледните
сечи в иглолистните гори като цяло, с включени санитарни сечи в насаждения в отгледна възраст
(Фиг.7). Диференцирането на предвиденото и действителното ползване от отгледни сечи до 40-годишна възраст (прочистки и прореждания), общо за горския фонд, от една страна, и разделянето на санитарните отгледни сечи до 40 г. е на практика невъзможно поради липса на такава отчетност. За
нуждите на изследването към общия размер на отгледните сечи в иглолистните гори са включени количествата от проведените санитарни отгледни
сечи.
От фигура 7 може да се проследи и динамиката в производството на иглолистна дървесина по
действителни добиви и да се направи краткосрочна
прогноза. Използваните данни са от форма 5 ГФ
за общия горски фонд.
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Фигура 7. Изменение на предвиденото ползване по ЛУП и на действителния добив от иглолистни
отгледни сечи в хил.куб.м през периода 1997–2006 г.
Подобно на определените тенденции по отношение на изменението на площта и запаса на иглолистните гори до 40 г., тенденцията на предвиденото ползване по ЛУП от отгледни сечи също е
полином от втора степен със стойност на корелационния коефициент R близка до 1.
Анализът на данните очертава следните тенденции:
• Предвиденото ползване от иглолистни отгледни сечи нараства постоянно и значително – от
855 хил.куб.м. през 1997 г. до 1444 хил.куб.м.
през 2006 г. Прави впечатление, че за период от
10 години предвиденото ползване по ЛУП се увеличава 1,7 пъти, но темповете на нарастване
намаляват.
• Тенденцията за следващите 2 години е предвиденото ползване по ЛУП да достигне максимална стойност от 1461 хил.куб.м. през 2007 г. В малко по-дългосрочен план – до 2010 г. размерът на
предвиденото ползване от отгледни сечи в иглолистните гори вероятно ще запази своите високи нива,
което е в съответствие с тенденцията за достигане
на максимален запас на тези гори до към 2010 г.,
след което ще започне слабо да намалява.
• Действително добитите количества през разглеждания период като цяло следват предвиденото
ползване по ЛУП с изключение на периода 1999 –
2001 г., Възстановяването на собствеността на
горите, както и структурни промени в отрасъла и в
нормативната уредба, касаеща ползването на
дървесина, са сред основните причини за чувствителния спад през тези години. Най-ниска стойност

– 628 хил.куб.м. имат през 2000 г., след което добивите нарастват и през последните 2 години достигат предвижданията на ЛУП. Този добър резултат се дължи на много фактори, като част от тях
са повишаване на общото потребление на дървесина в страната, засиленото търсене и продажбата на по-големи количества дървесина на големите преработватели на технологична дървесина, увеличения износ на такава дървесина, нарасналото
ползване на дървесина от недържавните гори и др.
• За прогнозиране на добивите от иглолистни
отгледни сечи през следващите две години не е използвана трендова функция. Данните от последните три години са основание да се счита, че ползването ще остане относително постоянно, около
1 440–1 460 хил.куб.м., в рамките на предвижданията по ЛУП.
През 2005 г. при извеждане на отгледни сечи
в иглолистните гори е достигнато изпълнение 97 %
по площ по данни от 5 ГФ, и 100 % по запас (Фиг.7)
спрямо предвижданията на ЛУП. Подобни са данните за 2006 г. – съответно 89 % по площ и 99 %
по запас.
От регионалното разпределение на предвидените по ЛУП отгледни сечи в иглолистни гори и тяхното действително изпълнение по площ (Фиг.8) и
добито количество дървесина (Фиг.9) през 2005 г.
се установява:
• Най-голямо е предвиденото ползване по площ
в РУГ Благоевград, РУГ Смолян, РУГ Кърджали и
РУГ Пазарджик, а по запас – в РУГ Благоевград,
РУГ Смолян, РУГ Пазарджик и РУГ Кюстендил.
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• Значително над предвижданията на ползването по ЛУП са действително отчетените площи и
добиви от отгледни иглолистни сечи в РУГ Смолян
– съответно 161 % и 178 %, РУГ Благоевград –
142 % и 117 %. Причините за превишенията са
различни. В РУГ Смолян се дължат на изведени са-

нитарни сечи в големи мащаби след ветровали, които са предимно в недържавни гори. За РУГ
Благоевград реално няма превишение по площ при
водените отгледни сечи в иглолистни гори, а разликите се дължат на неправилно отчитане на площи
при санитарни сечи с интензивност 3 – 5 %.
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Фигура 8. Регионално разпределение на предвидени по ЛУП и действително отчетени площи в
иглолистни отгледни сечи през 2005 г.
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Фигура 9. Регионално разпределение на предвидените по ЛУП и действително добитите количества
дървесина от иглолистни отгледни сечи през 2005 г.
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3. Потребление на иглолистна дървесина за
технологична преработка
В края на 2006 г. основни потребители на иглолистна дървесина за технологична преработка в
Р.България са три завода с годишен обем на преработена дървесина над 50 000 хил.куб.м.: „Монди
Пакеджинг” АД („Фабрика за хартия-Стамболийски”АД до 2006 г.), „Кроношпан – България”
ЕООД, гр. Бургас и „Габровница” АД, с. Горно
Сахране. Съгласно действащата нормативна уредба те могат да закупуват дървесина на корен чрез
участие в преговори с НУГ по чл.87в,ал.5,т.4 от
ППЗГ в качеството им на големи преработватели,
както и в други процедури за покупко-продажба на
дървесина от държавния горски фонд на сечища
или от временен горски склад. Закупуването на дървесина от горите, собственост на общините, свободното договаряне със собствениците на недържавни гори и незначителният за момента внос на
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дървесина също са част от начините за обезпечаването им със суровина.
Данните за потреблението на иглолистна дървесина за периода 2003–2006 г. от посочените
предприятия (Фиг.11) са на база техни счетоводни
документи. Общото количество закупена иглолистна дървесина се променя в граници от 700 до 770
хил. куб.м годишно. Сумата от максималните
стойности на закупеното количество дървесина от
всеки завод през периода, в размер на 830 хил.
куб.м, може да се приеме за най-голям достигнат
обем на тяхното потребление. Според данните на
заводите, техният производствен капацитет е повисок и не се използва на 100 %, т.е. те изпитват
недостиг на иглолистна дървесина за технологична преработка. Това се дължи на засиленото търсене на обла дървесина за потребление в страната
и частично за износ през последните няколко години, което е по-голямо от предлагането.
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Фигура 10. Потребление на иглолистна дървесина за технологична преработка за периода
2003–2006 г. по заводи.
Сортиментната структура на закупуваната от
заводите иглолистна дървесина през периода
2003–2006 г. (Фиг.11) е почти еднаква със структурата на добиваната дървесина при отгледни сечи в иглолистните гори до 40 г. и се различава от
структурата на дървесината, добивана от всички
отгледни сечи в иглолистните гори. Разликата е в
разпределението на строителната дървесина по категории – делът на едрата дървесина, добита от

прочистки, прореждане, пробирки и санитарни сечи в млади и дозряващи иглолистни гори е 21%,
докато при отгледните сечи до 40 г. и от обектите
на „големите дървопреработватели”, този дял е съответно 7 % и 5 %. От тези данни може да се
заключи, че преобладаващата част от иглолистна
дървесина, използвана за технологична преработка,
се добива от горите до 40 г.
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Фигура11. Сортиментна структура на добитата дървесина от иглолистни отгледни сечи –общо,
до 40 г. и от големи ползватели по чл.87в, ал.5, т.4 от ППЗГ
Освен потреблението в страната, част от добитата иглолистна дървесина се изнася. За периода 2000–2002 г. изнасяната иглолистна технологична дървесина от страната е около 120 хил.куб.м.
средногодишно (Палигоров и др.,2004). Според данни от Агенция „Митници”, общият размер на изнесената обла иглолистна дървесина през 2005 г. е
136 хил. куб.м.(Тричков, 2006), а през 2006 г. това количество е около 177 хил.куб.м. Основната
част от този обем дървесина е иглолистна дървесина за технологична преработка, чиито износ е
осъществен в съседни страни – предимно за
Гърция. Посочените количествата са ориентировъчни и получени след превръщането на теглото на
изнесена дървесина в куб.м., а митническите тарифни позиции не позволяват точното диференциране на изнесената обла дървесина по сортименти.
Ако количеството изнесена иглолистна дървесина за технологична преработка се добави към
най-големият възможен обем на потребление от
„големите дървопреработватели” в страната – 830
хил. куб.м, ще се получи приблизително годишно
потребление в размер на около 950 хил. куб.м. Това
количество представлява близо 65% от добива на
иглолистна дървесина от отгледни сечи за последните две години, които са с най-голям размер на
добитата дървесина от отгледни сечи за периода
1997–2006 г. (1436 хил.куб.м – 1 447 хил.куб.м.),
достигащ предвиденото ползване по ЛУП. Предвид
направената прогноза за добива на иглолистна дървесина от отгледни сечи за следващите 2 години,
според която ползването ще се запази в рамките
на 2005–2006 г. и свободното движение на наша
дървесина в Европейския съюз от 2007 г., може

да се очаква потреблението на тази дървесина от
„големите дървопреработватели” и за износ да достигне максимална стойност от 10001015 хил.куб.м. или около 70% от добитите
количества. По експертна оценка, потребление над
този обем ще е възможно в случай на повишаване
цената на иглолистната дървесина за технологична преработка, което ще доведе до пренасочване
на част от добитите количества иглолистна дървесина към продажбите й като дървесина за технологична употреба.
Изводи и препоръки
В резултат на проследената динамика на ресурсите от иглолистни гори на възраст до 40 г. за
периода 1980–2005 г., на добива от отгледни сечи в иглолистните гори през периода 1997–2006 г.
и на потреблението на иглолистна дървесина за технологична преработка през периода 2003–2006 г.,
както и на направените прогнози, могат да се обособят няколко по-важни извода:
• Площта на иглолистните гори на възраст до
40 г. и техния относителен дял от общата площ на
иглолистните гори ще намаляват и към 2010 г. се
прогнозира да бъдат съответно 578 хил. ха и
56,0 %.
• Запасът на тези гори се предвижда да нараства с бавни темпове и през 2010 г. да достигне
своята кулминация от 128 млн. м3 и относителен
дял – 44 % от запаса на всички иглолистни гори.
• Предвиденото ползване по ЛУП за следващите 2 години ще достигне максимална стойност
от 1461 хил.куб.м. през 2007 г., а до 2010 г. ще
запази стойности, близки до тази, в съответствие с
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тенденцията за достигане на максимален общ запас на тези гори до към 2010 г., след което ще
започне слабо да намалява.
• Добивите от иглолистни отгледни сечи през
следващите 2 години ще останат относително
постоянни, около 1 440–1 460 хил.куб.м., в рамките на предвижданията на ЛУП.
• През следващите 2 години може да се очаква потреблението на иглолистна дървесина за технологична преработка от „големите дървопреработватели” и за износ да достигне максимална стойност от 1000-1015 хил.куб.м или около 70% от
добиваните количества от отгледни сечи в иглолистни гори.
Основните препоръки, които могат да бъдат
направени с цел преодоляване на очертаващият се
в краткосрочен аспект недостиг на иглолистна дървесина за технологична преработка, са:
• създаване на нови иглолистни култури от
бързорастящи дървесни видове на подходящи месторастения чрез осигуряване на инвестиции от държавата и чрез публично-частно партньорство със
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заинтересовани потребители. Търсене на подходяща юридическа формула за това, в т.ч. промяна на
нормативната уредба в тази посока;
• внос на иглолистна дървесина в т.ч. организиране на съвместен дърводобив в друга страна.
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ABSTRACT
Dynamics of coniferous forests’ timber resources during the period 1980–2005 related to their area and stock
was traced out with emphasis upon forests younger than 40 years. Tendencies were established and prognosis about
their alteration to 2010 was made. Age structure by forest area and stock in the end of 2005 and forest area and stock
of forests in I and II age classes were analyzed by regional forestry boards. Statistical data for the expected production
according to the forestry management plans and the real production of coniferous round-wood production from thinings
were analyzed and investigated and prognosis about their alteration to 2008 was made. Data about expected production
according to the forestry management plans by regional forestry departments and the real production in 2005 was also
compared. Data about consumption of pulpwood from the processing factories during 2003–2006 was analyzed.
Conclusions and short-term prognosis for sustainable usage of wood from the coniferous forests based on the study
were made.
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ПОТЕНЦИАЛ НА БИОМАСАТА В БЪЛГАРИЯ КАТО ВЪЗОБНОВИМ
ЕНЕРГИЕН РЕСУРС- НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО Й
Любчо Тричков
Национално управление по горите
Въпросът с потенциала на биомасата в България е особено актуален през последните десет години. Още в
предприсъединителния към ЕС период, България е предприела различни законодателни и практически мерки за
изпълнение на поетите задължения във връзка с решенията на ООН и Европейския съюз за устойчиво подобряване на общото състояние на околната среда. Във връзка с това в настоящата разработка е направен опит за
ориентировъчно определяне на потенциала на биомасата в България.
Изследвани и анализирани са статистически и публикувани от различни източници данни за съответните
количества биомаса от различните категории и продукти, в т.ч добиваните количества дървесина в национален
мащаб, дървата за горене, дървесния отпад и др.За класификация на биомасата е възприет подход, който се
основава на произхода й и определя като основни категории биомаса, съответно: дърва за огрев, отпадна биомаса,
неизползвана биомаса и енергийни култури.
Дефинирани са продуктите от биомаса, които биха могли да бъдат използвани като енергиен източник,
съответно: дърва за огрев, трески от дървесина и др. подобни отпадъци(от горите при дърводобива или от
преработката - индустриални дървесни отпадъци), дървесни пелети и брикети, балирана слама, сламени брикети и пелети, биогаз (от животновъдни ферми), биодизел, биоетанол и др.
Направен е опит за определяне на техния потенциал и са направени съответни изводи, заключения, препоръки и е обоснована необходимостта от разработването и приемането на Национална дългосрочна програма за
устойчиво оползотворяване на биомасата за периода 2007 – 2015 г..
Ключови думи: възобновяеми енергийни източници, биомаса, дървесна биомаса, дърва за огрев, дървесен
отпад, енергийни култури, дървесни трески, пелети и брикети, балирана слама, биогаз (от животновъдни ферми),
биодизел, биоетанол
Key words:, renewable energy sources, biomass, wooden biomass, fuel wood, wooden waste, energy crops,
chips, pellets and briquettes, baled straw, biogas (from stock-breeding farms), biodiesel, bioethanol

Въведение
Лидерите на страните от Европейския съюз
се договориха през първата десетдневка на м.март
т.г за приемане на План за действие в енергетиката и за борба срещу климатичните промени, предвиждащ до 2020 г. делът на потреблението на
енергия, добивана от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общността, да стане 20 %. С толкова трябва да намалеят и емисиите на вредни газове до 2020 г. спрямо нивата от 1990 година.
Надеждата е, че САЩ и Китай също ще последват
тази стъпка. Предвидено е също до 2020 г. поне
10% от горивото използвано от градския транспорт
да е от ВЕИ.
Досегашните цели на ЕС бяха постигането на
12% дял от ВЕИ до 2010 г., но пътната карта за
ВЕИ, изработена от комисията на европейските общности в началото на януари, сочи, че това надали
ще бъде постигнато, въпреки че през последните
години енергията от алтернативните източници се
е увеличила с повече от 50%. Общата цел, определена от Европейската комисия беше за 5,75%
пазарен дял на биогоривата през 2010 г.
През последните десет години България е
предприела различни законодателни и практичес-

ки мерки за изпълнение на поетите задължения във
връзка с решенията на ООН и ЕС за стимулиране
производството на енергия от ВЕИ и за устойчиво
подобряване на общото състояние на околната
среда. Страната успешно е приложила принципите на Директива 2001/77/EC за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници(ВЕИ), Зелената книга за енергийна
ефективност, Директива 93/76/EEC за ограничаване на емисиите на CO2 чрез прилагане на мерки за
енергийна ефективност, Директива 2004/8/EC за
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, Директива 96/61/ЕС за комбинирано предпазване и контрол на замърсяванията,
РКООНИК и Протокола от Киото, Директива 2003/
87/ЕС и други съответни актове.
Националното законодателство е хармонизирано и в голяма степен транспонира европейското
законодателство в тази област. То поставя ясни цели за повишаване използването на природосъобразни технологии. В Глава 11 на Закона за енергетиката са посочени основните принципи на насърчаването на производството на електроенергия от
възобновяеми източници. Законът за енергийната
ефективност урежда обществените отношения,
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свързани с провеждането на държавната политика
по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги. Законът
има за цел насърчаване на енергийната ефективност чрез система от мерки и дейности на
национално, отраслово, областно и общинско равнище като основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на
енергоснабдяването и опазването на околната
среда.
В договора за присъединяване към ЕС, България приема следната индикативна цел: 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия към
2010 г. да бъде произведено от ВЕИ(към края на
2006 г. този дял е около 8.5%). На базата на предварителен анализ и актуализирана информация,
целта 11% се основава на положително развитие
на възобновяемите технологии и благоприятни климатични условия.
Законът за опазване чистотата на атмосферния въздух поставя изисквания за задължително постепенно издаване на Комплексни разрешителни за
осъществяване на дейност за всички големи горивни инсталации, в срок до месец октомври 2007 г.
Във връзка с Националния план за разпределяне
на квоти за емитиране на парникови газове понастоящем се очаква одобрение от Министерския
съвет, като предстои неговото утвърждаване и последващо влизане в сила. Редица специализирани
закони и наредби определят допустими прагове при
експлоатацията на силно замърсяващи енергийни
носители и техники.
Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. (НДПЕЕ) е разработена в съответствие с изискванията на чл.10, ал.3
от Закона за енергийната ефективност. Тя е съобразена, както с Енергийна стратегия на България
от 2002 г., така и с настъпилите през 2004 г. изменения в правната рамка, определяща развитието на енергийния сектор и дефинирана в Закон за
енергетиката и под-законовите нормативни актове
към него и тези към Закона за енергийната
ефективност. Освен това е разработена и Националната краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2007 г. (НКПЕЕ) в съответствие с
изискванията на чл.10, ал.4 от Закона за енергийната ефективност. През последните години е изготвена и приета Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005 2015 г. (НДПВЕИ) в съответствие с изискванията
на чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за енергетиката и
под-законовите нормативни актове към него. Тя е
съобразена с общата концепция за развитието на
ВЕИ в страната, с набелязаните индикативни цели
за производство на електрическа енергия от ВЕИ и
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средствата за постигането им.
Предстои приемането на Закон за насърчаване използването на ВЕИ, алтернативни енергийни
източници и биогорива.
На работна среща за промоция на биомасата
в България, през м.януари 2007 год., следвайки
стратегическите насоки на Европейската общност
за развитието на селските райони и Националния
ни стратегически план за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Министерство на земеделието и горите постави като приоритет оползотворяването на биомасата от селскостопански остатъци и горски продукти. В три от мерките от
Програмата за развитие на селските райони 2007
- 2013 г. се предвиждат възможности за инвестиции за преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, както и за модернизация и създаване на производствени единици за производство на енергия чрез преработка на биомаса
от селскостопански и горски продукти. До момента са одобрени осем проекта по програма САПАРД
за ВЕИ чрез мярката „Развитие и диверсификация
на икономическите дейности и създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни
доходи”.
1. Необходимост и цел на разработката
Необходимостта от енергийна сигурност и от
относителна енергийна независимост от конвенционалните горива, свързани с борбата срещу глобалното затопляне на климата и със задължителното опазване на околната среда при производството на енергия, налагат сериозно увеличаване на
производството и използването на енергия, произведена от ВЕИ.
В България енергийният сектор среща сериозни предизвикателства по отношение изпълнението на изискванията за опазване на околната среда.
Затварянето на 3 и 4 блок на Атомната електрическа централа в гр. Козлодуй, заедно със спрените 1 и 2 блок през 2002 г., усложни в значителна
степен съществуващата ситуация. Освен това, централите използващи конвенционални горива, основно имат два проблема: остарялото оборудване на
някои от тях и използване на местни лигнитни въглища с високо съдържание на сяра.
От друга страна, съществува значителен потенциал за електропроизводство на база ВЕИ. Най
– перспективните от тях са хидроенергия и енергия
от биомаса. Вятърната и геотермалната енергия
все още не се използват съгласно съществуващите възможности. В момента електропроизводството на база ВЕИ почти изцяло се осигурява от големи ВЕЦ, с известно участие също на малки ВЕЦ и
вятърни генератори. Производството на топлоенер-
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гия в България, чрез пряко изгаряне на биомаса във
вид на дърва за огрев, през последните няколко години нарасна над три пъти.
За постигане производството на енергия от
ВЕИ в размер на 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия към 2010 г. е необходимо правилно определяне на националните индикативни цели за производство и потребление на
биогорива. Задължително е да бъде използвана и
биомаса за електропроизводство/когенерация, като бъде използван потенциалът например на дървесната биомаса и на различните видове биогаз –
от животновъдни ферми, от депа за отпадъци и от
пречиствателни станции за отпадни води и др. Това
е свързано с разработването и приемането на национална програма за устойчиво оползотворяване
на биомасата.
Целта на настоящата разработка е дефинирането на основните категории и видове биомаса,
които биха могли да бъдат използвани като енергиен източник и ориентировъчното определяне на
техния потенциал в България.
2. Категории и видове биомаса и оценка на
техния потенциал в различните райони на
България
2.1 Категории и видове биомаса
Възприетата класификация на биомасата, се
основава на произхода й, като основните категории биомаса са: дървесна биомаса, в т.ч дърва за
огрев, отпадна биомаса, неизползвана биомаса и
енергийни култури. За условията на България е целесъобразно дървата за огрев, отпадната биомаса
и неизползваната биомаса да бъдат разгледани в
една категория, а енергийните култури – в друга.
По-важните видове биомаса от всяка от тези категории са както следва:
• Категорията дърва за огрев, отпадна и неизползвана биомаса включва: дървесината използвана като дърва за огрев(съществуващ потенциал и
възможно увеличение на добитите количества дървесина от горското стопанство), остатъци от горскостопанските дейности (клони и вършина), индустриални дървесни отпадъци (дървесни стърготини,
кори, изрезки, черна луга и др.), строителни дървесни отпадъци, твърди селскостопански отпадъци (слама, царевични и слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от резитба на овощни дървета,тютюневи стъбла), тор от животновъдни ферми,
твърди битови отпадъци, утайки от пречиствателни
инсталации за отпадни води;
• Енергийните култури включват: едногодишни енергийни култури (например, зърнени култури,
прибрани заедно със сламата или без нея, картофи,
захарно цвекло, слънчогледово семе, рапично семе)

и многогодишни енергийни култури (бързооборотни култури от бързорастящи дървесни видове –
топола, акация, върба и пауловния).
Основните продукти от отделните видове биомаса, които биха могли да бъдат използвани като
енергиен източник са: дърва за огрев, дървесни
трески (от отпадъчна дървесина при дърводобива,
дървопреработката или от резитба на лозя и овощни градини), дървесни пелети и брикети, балирана
слама и брикети и пелети от слама или от царевица, сметищен газ, биогаз (от животновъдни ферми), газ от пречиствателни инсталации за отпадни
води, биодизел, биоетанол и др.
2.2 Оценка на потенциала на биомасата в
различните райони на РБългария
Данните за потенциала на дървесната биомаса са събрани и обобщени по Регионални управления на горите(РУГ) от статистиката на Национално
управление по горите(НУГ) -статистическа форма
„отчет 5-ГФ”. Данните за потенциала на биомасата от селското стопанство са събрани и обобщени
за 6-те района на планиране в България: северозападен, северен централен, североизточен,
югоизточен, южен централен и югоизточен район,
деление прието в годишните аграрни доклади на
Министерството на земеделието и горите (МЗГ).
2.2.1. Горски ресурси и дърва за огрев
Съгласно данните от статистиката на НУГ за
2005 год., залесената площ от горския фонд на
България възлиза на 3 651 хил. хектара (което представлява около 33% от територията на България).
Разпределението на площта по видове гори е
следното: 1 124 271 хектара иглолистни гори
(30,8%); 778 593 хектара широколистни високостъблени гори (21,3%); 175 744 хектара широколистни нискостъблени гори (4,8%); 1 083 375 хектара издънкови гори за превръщане (29,7%); 489
260 хектара гори за реконструкция с други дървесни видове (13,4%).
През 2006 год., залесената площ на горите в
България е нараснала с 0,5%, като единствено
площта на иглолистните насаждения и култури е
намаляла с около 5 хил.ха.
Разпределението на залесените и незалесени площи през 2005 год. по РУГ е представено в
таблицата по-долу:
Съгласно проекта за Национална стратегия за
устойчиво развитие на горския сектор в България
2006 г. – 2015 г., възможно е допълнително залесяване на около 300 000 хектара, включително горепосочените горски площи и някои необработвани селскостопански земи. В последните години, залесяваните площи са основно в ДГФ и варират между 5 000 и 7 000 хектара годишно.
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Таблица 1. Разпределение на залесената, незалесената и общата горска площ по РУГ

РУГ

Незалесени горски
площи - за залесяване,
хектари

Залесена площ,
хектари

Общо горски площи,
хектари

Берковица

216 229

4 622

235 050

Благоевград

334 220

15 160

397 350

Бургас

308 086

3 944

331 665

Варна

169 880

4 345

184 462

Велико Търново

197 869

2 151

207 346

Кърджали

305 313

8 493

357 065

Кюстендил

202 040

11 970

240 217

Ловеч

204 981

6 848

221 207

Пазарджик

243 745

2 402

261 186

Пловдив

186 296

3 396

210 683

Русе

161 734

3 994

174 051

Сливен

209 825

9 707

235 433

Смолян

224 375

1 342

242 124

София

352 582

11 533

421 033

Стара Загора

160 589

4 152

175 548

Шумен

173 466

2 062

182 044

3 651 243

96 121

4 076 464

Общо за България

Разпределението на отделните категории добита дървесина по основни видове собственост и
общо за горския фонд на България е представено в
Таблица 2. Не са посочени данните за частни гори

на юридически лица, гори на учебно-опитните горски стопанства(УОГС), религиозни гори, гори на
МОСВ и др.

Таблица 2. Добити количества дървесина през 2005 г. по дървесни видове и категории
№
1.

Вид и категория дървесина
Иглолистна дървесина,
включително:

Държавен
горски фонд,
м3

Общински
гори, м3

Частни гори,
м3

Общи
количества,
м3

1 634 097

93 343

389 160

2 181 265

511 309

23 463

232 218

800 486

1.1

Едра

1.2

Средна

582 528

33 403

79 124

703 470

1.3

Дребна

193 960

6 863

12 375

214 578

1.4

Дърва

343 953

29 612

65 298

460 105

1.5

Клони и вършина

2 347

2

145

2 626

2 521 700

372 916

638 606

3 586 868

39 577

47 017

446 981

2.

Широколистна дървесина,
включително:

2.1

Едра

340 540

2.2

Средна

285 472

45 635

20 589

2.3

Дребна

83 288

10 656

3 902

2.4

Дърва

1 786 402

274 592

564 954

2.5

Клони и вършина
Общо:

354 429
98 471
2 656 241

25 998

2 456

2 144

30 746

4 155 797

466 259

1 027 766

5 768 133
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Общият запас на горите от ГФ на страната за
2005 год. възлиза на 590 780 923 куб.м. стояща
дървесна маса. Добитите количества дървесина
през 2005 г. възлизат на 5 768 133 м3 (обема на
добитата стояща дървесна маса е 7 055 885 м3,
което представлява около 50% от общия годишен
прираст), от които дървесината от категория „дърва” възлиза на 3 116 346 м3. През 2006 г. общия
размер на добитата дървесина нараства на
5 991 841 куб.м, от което количество размера на
добитата дървесина от категория „дърва” възлиза
на 3 371 703 м3. През последните 10 години, делът на дървесината от тази категория варира от
44% до 56% от общия размер на добиваната
дървесина.
Основният енергиен компонент от горите, резултат от дърводобивния процес са дървата за
горене. По експертна оценка, от общо добитото количество дървесина през последните 2- 3 години
около 1 900 хил. куб.м се използуват като дърва
за горене, в т. ч 150 хил.куб.м иглолистни и
1 750 хил.куб. м широколистни.
Увеличената употреба на дървата за огрев у
нас над три пъти през последните 4-5 години се
дължи от една страна на относително ниската й
цена спрямо непрекъснато нарастващите цени на
течните горива, природния газ и въглищата, както
и на произведената от тях електрическа и топлинна енергия. Освен това за трансформирането им в
топлинна енергия, предимно чрез пряко изгаряне
не се изискват големи инвестиции за техническо
оборудване. През този период съществува сериозен пазар на дървата за огрев на сравнително добри цени и в широк ценови диапазон – от 30 до
80 лв./куб.м от склад в зависимост от региона, вида на дървесината, франкировката и степента на
преработката им.
От всички ВЕИ, биомасата и по-конкретно дървесната биомаса(основно дървата за огрев) са с
най-голям принос в енергийния баланс на страната.
През 2003 год. тази биомаса е представлявала
3,6% от първичното енергийно потребление(ПЕП)
и 7,4% от крайното енергийно потребление(КЕП).
Битовият сектор се явява основния консуматор на
дървесната биомаса- 86%. Общият потенциал на
дървесната биомаса съгласно Национална дългосрочна програма за насърчаване на използването
на възобновяеми енергийни източници [лит. 10],
възлиза на 1100 000 т н.е, от които 510 000 т н.е.
е неизползван.
По данни на Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) около 40-45% от българите се отопляват с дърва, около 20% - с въглища, между 5-8% с ток, до 5% - с газ и нафта и около 20% - с парно.
Най-скъпо е отоплението с нафта, следвано от то-

ва с ток - дневна тарифа, парно, въглища и брикети,
и газ. Отоплението с дърва е около три пъти поевтино от това с ток, а спрямо парното е с 30% поевтино, показват данни на агенцията.
2.2.2. Отпадна и неизползвана биомаса –
видове и налични количества
2.2.2.1. Отпадна дървесина
В тази част от разработката са анализирани
следните видове дървесна биомаса: дървесината,
която може да бъде използвана за производство на
енергия(съществуващ потенциал и възможно увеличение на добитите количества дървесина от
горите), остатъци от горскостопанските дейности,
основно от дърводобива (клони и вършина), индустриални дървесни отпадъци (дървесни стърготини,
кори, изрезки, черна луга и др.).
При дърводобива отпадъчната биомаса включва преди всичко клоните и вършината. Неизползваната биомаса пък, включва пъните и отчасти
кората, които се получават от сечта и първичната
обработка на дървените материали и които остават на сечището.
Размерът на горския отпад през последните
три години се запазва относително постоянна величина – средно 1,2 млн. куб.м или около 18% от
дървесината на корен. Пъните, кората и някои други отпадъци при сечта, в настоящия момент не се
събират и използуват като енергиен източник (пъните поради икономически и екологични съображения в повечето случаи са неизползваеми). Обемът
на клоните и вършината, които се събират и оползотворяват през последните 10 години е средногодишно 50 хил. куб.м и варира от 33 до 71 хил.куб.м,
като от нея доминира вършината при широколистната дървесина. Очевидно е, че понастоящем се
използва само малка част от горския отпад, тъй
като събирането на такава дребноразмерна дървесина не е икономически ефективно. При съществуващите в България теренни, инфраструктурни и
други условия, технологията за добив и оползотворяването на такава дървесина би включвала надробяване на клоните и вършината на трески още в
гората, на възможно най-близката точка до
сечището, където може да се достигне по горски
път. Тук трябва да се отбележи, че гъстотата на
горската пътна мрежа е сравнително малка – 78 м/ха, а състоянието й лошо.
Ако условно се приеме, че само предвидените за добив количества клони и вършина по ЛУП
могат да бъдат събрани и оползотворени, то данните на предвидените за 2005 год., сравнени с действително добитите са представени в Таблица 3.
За да бъде изчислено теглото на неизползваните количества, са взети осреднените стойности
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Таблица 3. Предвидени по ЛУП и действително събрани количества клони и вършина

Проектирани по
ЛУП количества
клони и вършина,
м3

Налични
неизползвани
количества,
м3

Действително
събрани
количества, м3

№

Вид дървесина

1.

Иглолистна дървесина

134 076

2 626

131 450

2.

Широколистна дървесина

214 263

30 746

183 517

348 339

33 372

314 967

Общо :

на сухата маса на иглолистната и на широколистната дървесина, съответно: 0,45 т/пл. м3 за иглолистната и 0,53 т/пл. м3 за широколистната. След
съответните изчисления, резултатите за количест-

вото, енергийния и въглероден еквивалент на неизползваните количества клони и вършина са представени в Таблица 4 [6].

Таблица 4. Неизползвани годишни количества клони и вършина и техния енергиен и въглероден
еквивалент по данни за 2005 год.

№

Показатели

Иглолистна
дървесина

Широколистна
дървесина

Общо

1.

Неизползвани годишни количества клони и
вършина, м3/год.

131 450

183 517

2.

Средно обемно съдържание на суха маса, т/
пл. м3

0,45

0,53

3.

Количества суха маса, т/год.

59 152

97 264

156 416

4.

Количества работна маса (40% абсолютна
влажност), т/год.

98 587

162 107

260 694

5.

Долна топлина на изгаряне, GJ/т

10,54

10,42

6.

Енергиен еквивалент, GJ/год.

1 039 107

1 689 155

2 728 262

24 819

40 345

65 164

∼24 800

∼40 300

∼65 100

50

50

50

29 576

48 632

78 208

∼29 600

∼48 600

78 200

1

7.

Енергиен еквивалент, т н.е. /год.

8.

Закръглена стойност на енергийния
еквивалент, т н.е./год.

9.

Средно въглеродно съдържание на суха маса,
%

10.

Въглероден еквивалент, т/год.

11.

Закръглена стойност на въглеродния
еквивалент, т/год.

314 967
-

-

11 тона нефтен еквивалент (т н.е.) = 41.868 Гигаджаули (GJ)

2.2.2.2.Количества дървесина, които могат
допълнително да бъдат добивани от горите в
България
Сравнявайки добиваните през последните няколко години количества, спрямо предвидените по
ЛУП, се установява, че изпълнението на предвиденото ползване по ЛУП варира от 86 до 92%. От
друга страна размерът на ползването е около 50%
спрямо общия годишен прираст на българските
гори.
Ориентировъчна количествена оценка на въз-

можното увеличение на дърводобива е направена
в Националната стратегия за устойчиво развитие
на горския сектор в България 2006 г. – 2015 г. [3],
съответно:
“Ползването от горите, по експертни оценки,
може да достигне 7 млн.м3 (3 млн.м3 от отгледни
и 4 млн.м3 възобновителни сечи) към 2015 г. и
8,5 млн.м3 (4,2 млн. м3 от отгледни и 4.3 млн. м3
от възобновителни сечи) към 2020 г. Разпределението на предвидената за сеч дървесина се очаква
да бъде в съотношение 40 % от иглолистните гори
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и 60 % от широколистните. Нарастването на потреблението на дървесина, особено на дървесина
за енергия, е световна тенденция, която също ще
има влияние върху бъдещето ползване от българските гори.”
Ако тази прогноза бъде приета и бъде запазен съществуващия дял на дървесината от категорията „дърва”, в т.ч събраните клони и вършина, а

именно: при иглолистната дървесина - 20% и при
широколистната дървесина - 75%, ще се получат,
резултатите дадени в таблица 5.
След преизчисляване на енергийните еквиваленти на тези допълнителни количества потенциални дървесни горива се получават резултатите
представени в таблица 6 (за 2020 г.) по-долу [6].

Таблица 5. Възможно увеличение на добиваните количества дървесина, м3

№

Показател

2005 г.

2015 г.

2020 г.

1.

Общо добити количества дървесина

5 768 133

7 000 000

8 500 000

2.

Добити количества иглолистна дървесина

2 181 265

2 800 000

3 400 000

2.1

Добити количества
„дърва” (20% от т.2)

460 105

560 000

680 000

2.2

Увеличение на добива на иглолистни от категорията
„дърва”

∼ 130 000

∼ 250 000

3.

Добити количества широколистна дървесина

3 586 868

4 200 000

5 100 000

3.1

Добити количества широколистни от категорията
„дърва” (75% от т.3)

2 656 241

3 150 000

3 825 000

3.2

Увеличение на добива
категорията „дърва”

∼ 506 000

∼1 181 000

иглолистни

на

от

категорията

широколистни

-

от

-

Таблица. 6. Допълнителни количества дървесни горива от горите (прогноза за 2020 г.)

№

Показатели

Иглолистна
дървесина

Широколистна
дървесина

1.

Увеличен добив, пл. м3/год.

250 000

1 181 000

2.

Средно обемно съдържание на суха маса, т/
пл. м3

0,45

0,53

3.

Количества суха маса, т/год.

112 500

625 930

738 430

4.

Количества работна маса (40% абсолютна
влажност), т/год.

187 500

1 043 217

1 230 717

5.

Долна топлина на изгаряне, GJ/т

10,54

10,42

6.

Енергиен еквивалент, GJ/год.

1 976 250

10 870 321

12 846 571

7.

Енергиен еквивалент, т н.е./год.

47 202

259 633

306 835

8.

Закръглена стойност на енергийния
еквивалент, т н.е./год.

∼47 200

∼259 600

∼306 800

9.

Средно въглеродно съдържание на суха
маса, %

50

50

50

10.

Въглероден еквивалент, т/год.

56 250

312 965

369 215

11.

Закръглена стойност на въглеродния
еквивалент, т/год.

∼56 200

∼313 000

∼369 200

Общо
1 431 000
-

-
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В България няма достатъчно опит за използуването на отпадъчната дървесина от дърводобива
за енергийни нужди, още повече, че поради преобладаващо стръмните терени за дърводобив, при извоза се използва предимно животинска тяга, като
при средно- и дребноразмерната дървесина се извозват дървесни сортименти или окастрени стъбла,
рядко на стъбла с короните.
Проучванията върху разходите за добив, извоз,
раздробяване, натоварване и транспорт на дървесен материал от клони, вършина и маломерна дървесина (с диаметър под 8 см), очертават следната
картина: при средно извозно разстояние – 10001100 метра и максимално транспортно разстояние
до 40 км, при 10% печалба се очертават прогнозни цени за доставка на дървесни трески в размер
между 60 и 74 лв./т. При използване на дърва за
огрев, които ще се раздробяват на дървесни трески,
тази цена ще се увеличи и ще варира между 80 и
85 лв./т.
2.2.2.3.Дървесни отпадъци от дървопреработвателните предприятия
През последните няколко години, след приватизация и съответни инвестиции, някои от големите дървопреработвателни предприятия за производство на различни видове дървесни плочи, целулоза
и хартия, както и новосъздадени фирми и консорциуми за производство на дървени въглища изкупуват и преработват средногодишно над
1 млн.куб.м дребно- и средноразмерна дървесина
за технологична преработка и дърва. Тези предприятия и фирми се явяват от една страна конку-
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рент на нарастване употребата на дървесната биомаса за енергийни нужди, а от друга страна образуват определени количества дървесни отпадъци
от производството си.
Понастоящем дървопреработващите предприятия в България продават, оползотворяват или депонират отпадъците от дървопреработката(дървесни трици и стърготини, кори, изрезки, черна луга).
Определени части от тези отпадъци или се продават на предприятията за производство на дървесни
плочи или се оползотворяване, съответно в котли
за изгаряне, брикетиращи инсталации и др. Не на
всякъде и не цялото количество дървесни отпадъци се продават или оползотворяват, поради което
част от тях продължават да бъдат депонирани.
Липсва статистическа информация за количествата неизползвани индустриални дървесни
отпадъци. Данни за енергийния потенциал на тези
отпадъци са посочени в Националната дългосрочна програма за насърчаване на използването на
ВЕИ от 2005 г., разработена от АЕЕ [10]. Там е
посочено, че енергийният потенциал на неизползваните понастоящем дървесни отпадъци възлиза
на 23 000 т н.е./год., което отговаря на около
50 000 тона суха маса от такива отпадъци годишно.
2.2.2.4.Обобщени данни за потенциала на
дървесната биомаса
Потенциала от неизползваните количества дървесна биомаса и техния енергиен еквивалент е посочен в таблица 7.

Таблица 7. Потенциал от неизползвани количества дървесна биомаса

№

Произход на дървесната биомаса

Неизползвани понастоящем
количества

1.

Дървесна биомаса от горите,
включително:

1.1

Клони и вършина

315 000 м3/год.

1.2

Възможно увеличение на дърводобива
(прогноза за 2020 г.)

1 431 000 м3/год.

2.

Индустриални дървесни отпадъци

50 000 т суха маса/год.

Общо:
Трябва да се отбележи, че посоченият енергиен еквивалент не представлява пълния технически
потенциал за увеличение на използването на дървесна биомаса. За сравнение, неизползвания потенциал на дървесната биомаса съгласно Национална дългосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници
[10], възлиза на 510 000 т н.е., което е една зна-

Енергиен еквивалент
т н.е./год.

65 100
306 800
23 000
∼395 000

чително по-висока стойност.
През 2004 г., крайното енергийно потребление е било 8 907 000 т н.е., като енергията от биомаса (дърва за огрев + индустриални дървесни
отпадъци) е представлявала около 7,9% от тази
стойност. Интересно е да се отбележи, че посоченото по-горе възможно увеличение на използването на дървесна биомаса (395 000 т н.е.) представ-
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• Производство на царевично зърно:
1 400 000 т/год.;
• Реколтирана площ със слънчоглед:
635 000 ха;
• Реколтирана площ на лозята в стопанства:
95 000 ха;
• Реколтирана площ на овощни градини:
38 000 ха;
• Реколтирана площ с тютюн:
40 000 ха.
Според данни от МЗГ за нуждите на животновъдните ферми се използват около 1 642 500
т/год. слама, при общо средногодишно производство от 2 714 500 т. След приспадане на количеството слама, което не може да бъде прибрано се
получават около 800 550 т/год. налични неизползваеми количества(29,5%). По експертна оценка неизползваните дялове и количества са дадени в таблица 8 [6].

лява допълнителни 4,4% от крайното енергийно
потребление.
2.2.2.5.Твърди селскостопански отпадъци
2.2.2.5.1. Видове твърди селскостопански
отпадъци
Съществен дял от потенциала на биомасата
в България имат следните видове твърди селскостопански отпадъци: слама от пшеница, ечемик и
ръж; стъбла от царевица за зърно; слънчогледови
стъбла; лозови пръчки; клони от овощни дървета;
тютюневи стъбла.
По данни на Министерството на Земеделието
и горите, осреднените(за периода 2001-2005 год.)
и приблизителните стойности за производството
или реколтираните площи от определени селскостопански култури, са както следва:
• Производство на пшеница + ечемик + ръж:
4 450 000 т/год.;

Таблица 8. Количества твърди селскостопански отпадъци за цялата територия на България

№

Видове твърди
селскостопански отпадъци

Общи количества

Оценен дял на
наличните
неизползвани
количества

Налични
неизползвани
количества

т/год.

%

т/год.

1

Слама

2 714 500

20

542 900

2

Царевични стъбла

1 799 680

60

1 079 808

3

Слънчогледови стъбла

1 270 000

60

762 000

4

Лозови пръчки

170 000

80

136 000

5

Клони от овощни дървета

58 900

80

47 120

6

Тютюневи стъбла

50 000

80

40 000

2.2.2.5.2. Горивни характеристики на твърдите селскостопански отпадъци
Тъй като твърдите селскостопански отпадъци имат различна калоричност и поведение при
горене, тук е включена и оценка на техните качествени характеристики, при определена влажност,
която е от съществено значение. Например, влажността на царевичните стъбла (около 40 – 60%) е
много по-висока в сравнение с влажността на сламата (10 – 20%).
Представените по-долу данни, показват наличието на значителни неизползвани количества твърда селскостопанска биомаса. Тази констатация важи с особена сила по отношение на сламата, царевичните и слънчогледовите стъбла.
Географското разположение на твърдите селскостопански отпадъци също води до известни

заключения. Характерно е, че в Североизточна
България и по-специално в Добричка област съществува най-голяма концентрация на биомаса от трите преобладаващи по количества видове твърди селскостопански отпадъци (слама, царевични и слънчогледови стъбла). Следователно, тези региони са
най-подходящи за реализация на бъдещи проекти.
Общият енергиен еквивалент на твърдите селскостопански отпадъци е даден в таблицата и на
фигурата по-долу [6].
Тези данни показват голямото значение на
енергийния потенциал на неизползваните количества твърди селскостопански отпадъци. Ако бъдат
взети под внимание само тези отпадъци, за които
съществуват добре разработени технологии за
енергийно преобразуване (слама, лозови пръчки,
клони от овощни дървета), то техният енергиен ек-

Потенциал на биомасата в България като възобновим ...

69

Таблица 9. Енергиен еквивалент на твърдите селскостопански отпадъци

Налични
неизползвани
количества

Топлина на
изгаряне
(долна)

т/год.

kcal/kg

GJ/год.

т н.е./год.

542 900

3 400

7 728 247

184 500

1 079 808

1 800

8 137 692

194 400

3 Слънчогледови стъбла

762 000

2 200

7 018 752

167 600

4 Лозови пръчки

136 000

2 200

1 252 690

29 900

5 Клони от овощни дървета

47 120

2 000

394 564

9 400

6 Тютюневи стъбла

40 000

2 000

334 944

8 000

24 866 889

593 800

9 375 501

223 800

№

Видове твърди
селскостопански отпадъци

1 Слама
2 Царевични стъбла

Общо:
Общо, без царевичните, слънчогледовите и тютюневите
стъбла

Енергиен еквивалент

700 000
593 800

600 000

т н.e./год.

500 000
400 000
300 000
200 000

184 500

194 400
167 600

100 000
29 900

9 400

8 000

0
Слама

Царевични
стъбла

Слънчогледови Лозови пръчки
Клони от
стъбла
овощни дървета

Тютюневи
стъбла

Общо

Фигура 1. Енергиен еквивалент на твърдите селскостопански отпадъци в България
вивалент представлява 2,5% от крайното енергийно потребление на България, което е сравнимо с
дела от 4,4% на неизползваната дървесна биомаса. [6].
2.2.2.6.Отпадъци от животновъдството
Един от възможните начини за отстраняване
на отпадъците от животновъдството (основно тор
от животновъдните ферми) се основава на анаеробното разлагане, при което се получават биогаз, ки-

сел остатък от разлагането и луга. От тези 3
продукта, от енергийна гледна точка интерес представлява биогазът, който е смес от метан (40 –
60%) и въглероден диоксид, съдържащ също малки количества водород и (понякога) въглероден
сулфид;
Той може да се използва като гориво за котли
или за бутални двигатели, използвани за когенерация на електроенергия и топлинна енергия. Въпреки,
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че такива инсталации не съществуват все още в
България, съответната технология е добре разработена в други страни и може да бъде осигурена
от международния пазар.
Направената тук оценка се отнася само до количествата тор от големи ферми – кравеферми,
свинеферми и птицеферми.
Определянето на потенциала за производство на биогаз се основава на данни за количеството
тор, което се отделя от 1 домашно животно, както
и за съответната калоричност на генерирания
биогаз. Осреднените количества тор, отделяни от
1 животно, са както следва: говеда (крави и биволи):
4 kg суха маса/ден;свине:0,6 kg суха маса/ден;
птици:0,03 kg суха маса/ден. [9].

Количеството генериран биогаз зависи от редица фактори (състав на торта, условия на процеса и др.). Обичайно се счита, че при добра експлоатация на съответната инсталация е възможно да
се получи биогаз с енергиен еквивалент 9 GJ на
тон суха маса от торта [9]. Всъщност това отговаря на получаването от 1 тон суха маса тор на 500
нормални кубични метра (нм 3) биогаз с 50% съдържание на метан (като долната топлина на изгаряне на метана е 35,818 MJ/нм3).
Съгласно информацията, получена от МЗГ,
броят на домашните животни в големи ферми1 е
както следва: говеда - 124 360 бр., биволи - 2 845
бр., свине - 462 070 бр. и птици -12 000 000 бр.
Количествата тор и енергийния потенциал на
биогаза [6] са посочени в таблиците по-долу:

Таблица 10. Количества тор, отделян в големите ферми

№
1.
2.
3.

Вид на животновъдните
ферми
Говеда & биволи
Свине
Птици
Общо:

Брой на животните
в големи ферми
127 205
462 070
12 000 000

Средно дневни
количество тор от 1
животно
kg суха маса/ден
4,0
0,6
0,03

Годишни количества
тор, отделяни в
големите ферми
т суха маса/год.
92 860
101 193
131 400
325 453

Таблица 11. Енергиен потенциал на биогаза

№

1.
2.
3.

Вид на животновъдните
ферми
Говеда & биволи
Свине
Птици
Общо:

Годишни
количества тор,
отделяни в големите
ферми
т суха маса/год.
92 860
101 193
131 400
325 453

Така определеният енергиен потенциал на биогаза би могъл да се използва за генериране на
следното количество електроенергия: 70 000 т н.е.
х 0,01163 GWh/т н.е. х 40% ? 325 GWh/год., което съответства на около 50 MW инсталирана електрогенерираща мощност.
2.2.2.7. Обобщена информация за енергийния потенциал на отпадната и неизползвана
биомаса
Обобщената информация показва значението

Специфичен
енергиен
еквивалент на
биогаза
GJ/т суха маса
9
9
9
9

Енергиен еквивалент на
биогаза
GJ/год.
835 740
910 737
1 182 600
2 929 077

т н.е./год.
20 000
21 800
28 200
70 000

на енергийния потенциал на неизползваните количества биомаса. Интересно е да се отбележи, че
потенциалът на тези 3 вида биомаса, които могат
директно да се използват за крайно енергийно потребление (допълнителните количества горскостопанска дървесна биомаса, индустриалните дървесни отпадъци и твърдите селскостопански отпадъци)
са с енергиен еквивалент от 988 700 т н.е., което
е над 11% от крайното енергопотребление в
България. [6].

1 В така получената информация, за големи се считат фермите, имащи над 20 крави или биволи, над 200
прасета или над 10 000 пилета.
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Таблица 12. Отпадна и неизползвана биомаса и нейния енергиен потенциал
Неизползвани
понастоящем
количества

№

Енергиен еквивалент
(приблизително)

1.

Горскостопанска дървесина, включително:

394 900 т н.е./год.

1.1

Клони и вършина

315 000 пл. m /год.

65 100 т н.е./год.

1.2

Възможен увеличен добив (прогноза за 2020 г.)

1 431 000 пл. m3 /год.

306 800 т н.е./год.

1.3

Общо допълнителни количества дървесина

1 746 000 пл. m3 /год.

371 900 т н.е./год.

2.

Индустриални дървесни отпадъци

50 000 т суха маса/rод.

23 000 т н.е./год.

3.

Твърди селскостопански отпадъци,
включително:

3.1

Слама

542 900 т/год.

184 500 т н.е./год.

3.2

Стъбла от царевица за зърно

1 079 808 т/год.

194 400 т н.е./год.

3.4

Слънчогледови стъбла

762 000 т/год.

167 600 т н.е./год.

3.5

Лозови пръчки

136 000 т/год.

29 900 т н.е./год.

3.6

Клони от овощни дървета

47 120 т/год.

9 400 т н.е./год.

3.7

Тютюневи стъбла

40 000 т/год.

8 000 т н.е./год.

3.8

Общо твърди селскостопански отпадъци

4.

Отпадъци от животновъдството (само от
големи ферми) и енергиен потенциал на
биогаза

325 453 т суха маса/год.

70 000 т н.е./год.
(би могло да се използват за генериране на
325 GWhel/год.)

5.

Твърди битови отпадъци (от София) и и
горивен еквивалент при подаването им в
инсталация за изгаряне

361 700 т/год.

36 300 т н.е./год.

6.

Сметищен газ (от 10 избрани депа за
отпадъци)

7.

Газ от пречиствателни инсталации за
отпадни води

3

593 800 т н.е./год.

37 729 971 nm /год.

12 600 т н.е./год.
(би могло да се използват за генериране на
58 GWhel/год.)

21 424 500 nm3/год.

9 100 т н.е./год.
(би могло да се използват за генериране на
42 GWhel/год.)

3

8.

Общо:

1 116 700 т н.е./год.

9.

Общо за позиции 1, 2, 3.1, 3.5 и 3.6:

618 700 т н.е./год.

2.2.3 Енергийни култури
2.2.3.1.Видове и сегашно състояние
Както вече бе споменато, енергийните култури могат да бъдат класифицирани както следва:
• Едногодишни енергийни култури – например
слънчоглед (използване на семената), рапица (използване на семената), житни култури (жънене на
семената заедно със сламата или само на семената), царевица за зърно, картофи, захарно цвекло.
• Трайни насаждения с енергийни култури –
например бързорастящи дървесни видове (топола,
пауловния, върба и акация), бързооборотни дървесни насаждения (върба, топола, пауловния, слонска

трева и др.
Понастоящем, дървесината произвеждана от
създадените култури от бързорастящи дървесни
видове(тополови, върбови и акациеви) се използва
за суровина при производство на шперплат, целулоза и хартия, дървесни плочи, бичени материали,
колове и дърва за горене. Обикновено бързорастящите видове се оставят да растат в един период от
около 15- 20 години.
България има опит в областта на използването на бързорастящи дървесни видове. Проучвания
в тази област са правени от редица изследователски институции в България, включително Опитната
станция за бързорастящи дървесни видове в гр.Сви-
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щов и Тополовото стопанство край гр. Пазарджик.
Бързооборотните дървесни насаждения биват
отсичани през периоди от 3 – 4 години (когато върбовите фиданки достигат височина от около
6 метра), а тяхното отглеждане прилича повече на
селскостопанска дейност (с напояване, използване на торове, хербициди, плевене и др.). Отглеждането на такива бързорастящи дървесни насаждения е добре развито в Швеция, където площта,
заета с такива насаждения е над 17 000 хектара
[4]. В някои случаи постигнатите добиви са достигали до 10 – 12 тона сухо вещество от ха годишно,
но типичните добиви са около 7,5 тона сухо вещество от хектар годишно.
2.2.3.2.Едногодишни енергийни култури:
- Слънчогледови и рапични семена
През 2001 г. започва производството на биодизел в България, като в началото то се е базирало почти изцяло на използването на отпадно готварско олио. От 2006 г. насам се наблюдава растеж на производството на биодизел, като преобладаващата суровина вече е пресовано рапично и
слънчогледово олио (шарлан). Следователно, част
от насажденията с рапица и слънчоглед вече могат
да бъдат считани за енергийни култури. Но все пак,
преобладаващата част от добива на слънчогледово и рапично семе продължават да се използват за
производството на рафинирано готварско олио.
Засега няма още статистическа информация
какви са количествата слънчогледово и рапично
семе, използвани за производството на биодизел.
По данни на МЗГ, през 2005 г. у нас рапица се е
отглеждала върху 201 000 дка, а през 2006 г. са
засети двойно повече площи. Сериозно се е увеличило и производството на маслодаен слънчоглед.
Независимо от това факт е, че изпреварващото увеличение на производствените мощности за биодизел у нас, ще постави на дневен ред необходимостта от увеличаване на производството на енергийни култури.
Съгласно неофициална информация, на Националната асоциация по биогорива и възобновяема енергия, съществуващият производствен капацитет за биодизел към средата на 2006 г. е оценен в интервала между 45 000 и 55 000 т/год.
биодизел, като при това в процес на разработка са
и редица нови инвестиционни проекти за такива
инсталации. Количеството слънчогледово или рапично семе, необходимо за производството на
45 000 т/год. биодизел, е около 120 000 т/год. В
началото на 2007 г. по данни от тази асоциация,
изградените мощности за биодизел могат да поемат около 450 000 тона суровина, като се очаква
през 2008 г, заедно с новоизграждащите се

мощности, този капацитет да се увеличи на 1,2 млн.
тона необходима суровина.
- Други видове енергийни култури
Както е известно, в България се отглеждат няколко вида култури, които биха могли да се използват за производство на биоетанол, например житни култури, царевица и картофи. Отглежда се също и захарно цвекло, но в много по-малки количества в сравнение с миналото, тъй като за производството на захар се използва основно вносна
суровина.
Тъй като в България първата инсталация за
производство на биоетанол (от царевица) е влязла
в експлоатация през 2006 г., тези култури все още
не могат да бъдат считани за енергийни култури.
Сега мощностите за производство на биоетанол са
за годишно производство от 22 000 тона, като се
изграждат два нови завода, които ще започнат работа през 2008 г., с което ще се осигури евентуално производство на около 66 000 тона от това
гориво.
2.2.3.3.Перспективи за отглеждането на
енергийни култури в България
Съществуват подходящи условия за допълнително отглеждане на следните видове енергийни
култури:
Бързорастящи дървесни видове (например
топола, пауловния, акация и върба) – осигуряване
на средства за залесителни дейности;
Енергийни култури за производство на биодизел: слънчоглед, рапица, може би и някои други
видове маслодайни растения (например рицин);
Енергийни култури за производство на биоетанол: житни култури, царевица, картофи, захарно цвекло и др.
По отношение на енергийните култури, подходящи за производство на биодизел и биоетанол,
важно е да се отбележи индикативната цел за страните от ЕС към 2010 г. - 5,75% дял на биогоривата
от потреблението на бензин и дизелово гориво за
транспортни цели (съгласно Директива 2003/30/
EC).
Налице са много необработваеми понастоящем селскостопански земи, които са подходящи
за отглеждане на пшеница, слънчоглед или други
енергийни култури.
2.2.4.Съществуващо производство на биомаса и биогорива в България
2.2.4.1.Биомаса, използвана за производство на топлинна енергия
Понастоящем използваните видове биомаса
за енергийни цели са предимно дървесината (главно дърва за огрев) и индустриалните дървесни
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отпадъци. По данни от НСИ [8], количествата биомаса, използвани за енергийни цели през 2004 г.
могат да бъдат обобщени както следва:
- потребление на дървесни горива (дърва за
огрев, дървесни брикети, пелети и трески) от домакинствата, в обществени сгради и в селското стопанство: 655 000 т н.е./год.
- потребление на дървесни отпадъци (стърготини, кори и изрезки) в индустрията: 63 000 т н.е./
год.
- потребление на енергията от регенерация на
черна луга в содорегенерационни котли в целулозното производство, която се оценява на около
45 000 т н.е./год. [9].
Дървесните горива (без индустриалните дървесни отпадъци) се състоят понастоящем почти изключително от дърва за огрев (над 99% от общото
количество дървесни горива).
В последните десетина години се разви и производството на дървесни брикети и пелети.
Съгласно експертни оценки, количеството произведени дървесни брикети през 2005 г. е надхвърлило 9 000 т/год. (около 3 600 т н.е.). Някои големи производители са: “Екотехника” АД в гр.Свищов (фирмата се намира на територията на
“Свилоза” АД, с капацитет около 4 000 т/год.
брикети) и «Кади» ООД във гр.Варна (с капацитет
около 3 000 т/год. брикети). Дървесни пелети в нашата страна засега се произвеждат от около 3
фирми, като инсталациите и на трите се намират
във района на гр.Велинград. Това са фирмите
“Екофлам Жар”, “Биофайър” и “Екокалор”.
Произведените количества за 2005 г. се оценяват
на около 2 000 т/год. (около 800 т н.е.).
Важен въпрос е каква е ефективността на използването на дървесна биомаса за отопление.
Преобладаващата част от дървата за огрев продължават да бъдат изгаряни в печки, като в типичния
случай тяхното к.п.д. не надхвърля 65%. Пиролизните котли, които имат по-висока работна
стойност на к.п.д. (над 80%) започнаха да придобиват по-голяма популярност след 2000 г. Съгласно [], общата инсталирана мощност на такива котли,
доставени през периода 2000 г. – 2004 г., е надхвърлила 200 MW.
Някои реализирани пилотни проекти за използване на дървесни трески за отопление на обществени сгради са: 4 котела по 300 KW, използвани
за отопление на обществени сгради в гр. Ардино;
500 KW котел за отопление на болницата в гр.Гоце Делчев и 600 kW котел за отопление на обществени сгради в Априлци.
В процес на разработка са и два проекта за
изграждане на топлофикационни системи на база
дървесна биомаса: отоплителна централа в Разлог;
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проектът предвижда тази централа да използва специфичен вид дървесен отпадък (хидролизен лигнин),
а също и текущо генерирани отпадъци от горскостопанската дейност и дървообработващите предприятия в района и топлофикационна система в
Банско, която ще използва за гориво текущо генерирани дървесни отпадъци.
Най-големият индустриален проект за оползотворяване на дървесна биомаса, реализиран в
последните години, е инсталирането на 11 MW котел за изгаряне на дървесни кори в “Свилоцел” ЕАД
край Свищов. Котелът е произведен от българска
фирма, с вносна механична скара от Словения.
Съществуват проекти и за инсталирането на парна
турбина (20 MWel), която да използва пара от содорегенерационния котел в предприятието.
Що се отнася до съвместното производство
на електроенергия и топлинна енергия на база
биомаса, единственият значим случай в нашата
страна е топлоелектическата централа на Фабриката за хартия-Стамболийски, гр. Стамболийски
(понастоящем Фабрика „MONDI packaging”) Единият от котлите в тази централа е содорегенерационен (с капацитет 70 т/час пара), а генерираната
от него пара се подава към парните турбини и участва в електропроизводството (в допълнение към
парата, генерирана от два котела на природен газ).
Сумарната електрогенерираща мощност на парните турбини в преприятието е 22 MWel. Очаква
се да бъде инсталиран и котел за изгаряне на дървесни кори.
В заключение следва да се отбележи, че все
още съществуват редица неизползвани възможности за реализация на инвестиционни проекти за енергийно оползотворяване на разгледаните видове
биомаса.
2.2.4.2.Възможности за използване на биомасата за получаване на топлинна енергия за
икономически изгодна замяна на конвенционални горива с биомаса
От икономическа гледна точка най-ефективното оползотворяване на биомасата се състои в
заместването на течните горива (дизелово гориво,
промишлен газьол, мазут и пропан-бутан), които
продължават да бъдат използвани за отоплителни
цели. Редица икономически анализи –публикации
показват, че е стопански изгодно използването дори и на скъпи вносни котли за слама, дървесни
трески или дървесни пелети и брикети. Но ако използването на такива горива стане разпространена практика, винаги би било възможно да се организира в нашата страна лицензно производство на
необходимите съоръжения.
Съгласно данни от НСИ [8], потреблението на
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течни горива за нетранспортни цели през 2004 г. е
било общо в размер на 623 000 т н.е.
Разбира се, не е възможно да бъде заместена цялата консумация на течни горива за нетранспортни цели енергия и горива, произведени от дървесни трески или балирана слама. Интересно е да
се сравни горепосочената консумация на течни горива с енергийния еквивалент на неизползваните
видове биомаса, подходящи за разглеждания вид
замяна на горива (отпадъчната дървесна биомаса,
при прогнозирания растеж в ползването + индустриални дървесни отпадъци + слама + лозови пръчки + клони от овощни дървета), който възлиза на
618 700 т н.е./год. – което представлява малко пониска стойност от консумацията на течни горива.
Така установеното съответствие показва, че е напълно възможно да бъдат намерени стопански
ефективни приложения на разглежданите видове
биомаса. Важно е да се отбележи, че в тази сфера
съществуват и се предлагат на международния пазар добре разработени технологии, включително котли с различна мощност за изгаряне на слама, дървесни трески и пелети. Предлаганата замяна на горива би могла да доведе до увеличение на дела на
биомасата в крайното енергийно потребление от
сегашните 8% до близо 15%.
2.2.4.3.Производство на електроенергия –
възможности за когенерация на база биомаса
Технологиите с парни турбини са подходящи
за дървесна биомаса, твърди селскостопански или
твърди битови отпадъци. Сериозен ограничителен
фактор за прилагането на тези технологии е сравнително голямата мощност на тези инсталации –
което е свързано с изисквания за наличието на значителни количества биомаса в близост до съответната инсталация, както и на голям консуматор на
топлинна енергия (с консумирана мощност поне 4
– 5 MWth). Такива обекти би могло да бъдат или
големи индустриални предприятия, или някои топлофикационни централи (ТЕЦ).
Съществуват някои пилотни проекти и за използване на генераторен газ, получен от дървесина или слама. Газовите технологии за електропроизводство от биомаса обикновено се прилагат по
отношение на различните видове биогаз (сметищен
газ, биогаз от пречиствателни станции за отпадни
води или биогаз от животновъдни ферми). При този вид технологии от съществено значение е експертизата в областта на генерирането на биогаз
или улавянето на сметищен газ.
Засега този вид технологии за когенерация или
електропроизводство на база биомаса още не са
приложени в нашата страна. Единствено изключение в това отношение е ТЕЦ на Фабриката за хартия – Стамболийски (Монди Пекиджинк), където па-

рата от содорегенерационен котел (с мощност
70 т/час.пара) се подава към парни турбини.
За да бъде стопански изгодна, когенерацията
на база биомаса се нуждае от финансова подкрепа.
Насърчителният механизъм, който се прилага в
България за електропроизводство от възобновяеми
източници, се основава на задължително изкупуване по преференциални цени на цялото количество
електроенергия, генерирана от такива източници.
Такива преференциални цени са въведени от 2002
г., но специално за различните видове технологии
за електропроизводство от биомаса, все още няма
обявени преференциални цени.
Общият потенциал за електропроизводство от
различните видове биогаз (сметищен газ, биогаз от
животновъдни ферми и газ от пречиствателни инсталации от отпадни води) възлиза на около
425 GWh/год., което отговаря на електрогенерираща мощност от 68 MW. Такова електропроизводство би представлявало около 1,2% от брутното вътрешно електропотребление. Ето защо е необходимо въвеждането на стимули за оползотворявянето
на този потенциал.
Важно е да се отбележи, че за изграждането
на подобни инсталации в нашата страна ще е необходимо използването на редица вносни съоръжения, така че преференциалните цени не би трябвало да се отличават съществено от съответните цени в други европейски страни. Освен това е необходимо да бъде оповестен предварително един гарантиран период за прилагане на съответните преференциални цени, така че потенциалните инвеститори да бъдат уверени, че нивата на преференциалните цени няма да бъдат неочаквано променени.
2.2.5. Възможни източници за финансиране
на инвестиционни проекти в областта на енергийното оползотворяване на биомаса са:
1. Кредитната линия за финансиране на малки инвестиционни проекти за производство на енергия от възобновяеми източници (създадена през
2004 г.). Тази кредитна линия е финансирана от
Международния фонд за спиране на блокове на АЕЦ
“Козлодуй” и от Европейската банка за възстановяване и развитие и се обслужва от няколко български банки, например Юнионбанк, Българска пощенска банка и Обединена българска банка.Кандидатстващите проекти следва да се отнасят до използване на възобновяеми енергийни източници
(хидроенергия, слънчева енергия, вятър, биомаса,
геотермална енергия, биогаз) и трябва да бъдат
одобрени от независим експерт. Кредитните условия включват предоставяне на 20% грантово финансиране.
2. Новосъздаденият Фонд за енергийна ефек-
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тивност, който действа от месец юни 2005 г.
Капиталът на фонда включва 10 милиона щатски
долара, предоставени от Глобалния екологичен
фонд (GEF). Българското правителство участва с
бюджетно финансиране в размер на 1,5 милиона
евро, а други 1,5 милиона евро са предоставени от
австрийското правителство. Фондът третира замяната на конвенционална енергия с енергия от възобновяеми източници като еквивалентна дейност
на постигането на енергоспестяване. Предоставят
се следните видове финансови продукти: частично
гарантиране на кредити (в размер до максимум
500 000 щатски долара за отделен проект), съвместно кредитиране с търговски банки (до максимум 50%) и техническо съдействие за разработването на проекти, предоставяно от експерти на
Фонда. Критериите за подбор на проекти са: поне
едно от постиганите спестявания на енергия трябва да подлежи на измерване; следва да бъдат използвани добре известни и доказани технологии;
размерът на инвестициите следва да е в интервала
от 50 000 до 2 000 000 щатски долара; трябва да
има поне 10% кофинансиране от собственика на
проекта; срокът на изкупуване не трябва да е подълъг от 5 години.
3. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Тази институция би могла да подкрепи проекти за енергийно
оползотворяване на биомаса, при положение, че ясно бъде формулирано съответното подобряване на
въздействието върху околната среда.
4. По принцип, финансирането на инвестиционни проекти в областта на енергийното оползотворяване на биомаса може да бъде също подкрепено от Правителството, от международни организации (Програмата за развитие на ООН, Световната
банка, различни международни фондове и програми и др.), както и от кохезионните фондове на ЕС,
частни български и чуждестранни инвеститори, в
съчетание и с възможни приходи от търговия с намаление на емисии по механизмите на Протокола
от Киото и с използване на финансови насърчителни механизми.
Както вече бе споменато по-горе, установен
е значителен потенциал за икономически изгодно
заместване на конвенционалните горива. Течните
горива (дизел, промишлен газьол, мазут) използвани понастоящем за отоплителни цели могат да
бъдат заменени с дървесна биомаса и биомаса от
селскостопански отпадъци. Подобна смяна на горивата ще доведе до увеличаване делът на биомасата в крайното енергийно потребление на страната от настоящите 8% до 15%. Поради икономи-
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ческата ефективност на подобна смяна е необходимо да бъдат задвижени съответните пазарни
механизми. Общата осведоменост и заинтересованост трябва да бъдат активирани посредством
осъществяването и популяризирането на демонстрационни дейности по използването на енергията
от слама, дървесни трески и пелети, като бъдат
покрити всички аспекти на процеса – от събирането на биомасата, нейната доставка и обработване
до преобразуването й в енергия.
Допълнително производство на енергия може
да бъде осъществено чрез оползотворяването на
сметищния газ, метана от утайките в градските пречиствателни станции за отпадни води и отпадъците
при животновъдството. Производството на биогорива може да замести определени количества от
транспортните горива замърсяващи атмосферата.
За постигане на устойчиво развитие на България са необходими обсъждането, анализирането
и прилагането на мерки, описани в стратегията на
ЕС за биогоривата, като усилията трябва да бъдат
насочени, не само към създаване на адекватна нормативна рамка, но и към нейното реално прилагане.
Конкретните мерки на изпълнителната власт, съвместно със заинтересованите страни и НПО могат
да включват: определяне на националните индикативни цели за производство и потребление на
биогорива, в т.ч съставяне на прогноза до 2020 г.
за потреблението на минерални и биогорива; прилагане на задължителен характер за смесване на
горива от нефтен произход с биогорива, особено в
автомобилния парк, обхващащ държавните автомобили, градския транспорт, селскостопанските и др.
машини, както и при частните автомобили и отпадане на акцизната ставка за биогоривата в смесите;
определяне на основните енергийни култури като
държавна политика и изработване на програма за
субсидирането им; създаване на регистрационен
режим, обвързващ суровини, производство и пазар;
изработване на национална програма и на програми от общинските и областните администрации за
стимулиране използването на биогорива и други.
Освен това е необходимо изготвяне и приемане на Национална дългосрочна програма за устойчиво оползотворяване на биомасата за периода
2007 – 2015 г., която да бъде координирана с всички заинтересовани страни: правителствените
институции; общинските власти; научни организации от областта на транспорта, горското и селско
стопанство, топло- и електроенергетиката; НПО;
държавни и частни фирми, активни на пазара на
енергия и горива; потребители на енергия и горива;
държавни и частни горовладелци и земевладелци;
финансови институции на национално и международно ниво (фондове, програми, банки).
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2.2.6.Общи цели на енергийната политика
на страната ни в областта на производството и
потреблението на биогоривата, произведени от биомаса и на Националната програма за устойчиво
оползотворяване на биомасата
1. Предприемане на координирани законодателни и административни промени с цел насърчаване за оползотворяването на биомасата, в т.ч приемането на Закон за насърчаване използването на
ВЕИ, алтернативни енергийни източници и биогорива, създаване на специализиран национален
орган, напр. - Агенция по биогоривата/биомасата;
2. Стартиране на процес за заместване на
енергия, произведена от конвенционални течни горива с енергия, произведена от дървесна биомаса
и твърди селскостопански отпадъци;
3. Създаване на оптимални условия за подпомагане на комбинираното производство на енергия от биомаса и производството на биогорива;
4. Осигуряване на подкрепа при подобрение
и/или подмяна на оборудването за преобразуване
на биомасата в енергия (подмяна на котелните системи за изгаряне на конвенционални горива, замяна на старите печки за конвенционални горива в
битовия сектор с ново ефективно оборудване);
5. Предприемане и подкрепа за научно-изследователски дейности в стратегически важните области за възможни бъдещи приложения на биомасата;
6. Гарантиране на прозрачни информационни дейности за обществено осведомяване по изпълнението на международните задължения на
България в областта на биоенергията.
Като цяло програмата трябва да включва следните приоритетни дейности:
1. Събиране и анализ на информация за ползването на биомаса: събиране на статистическа информация относно енергията от биомаса и биогорива за транспортния сектор с цел съответствие с
директивите на ЕС (Директива 2001/77/EC за електроенергия от биомаса и Директива 2003/30/EC за
биогоривата);
2. Междусекторен анализ на необходимите
взаимодействия и мерки. Цели се идентифициране на съществуващите мерки и празноти в отделните сектори и предвиждане на съответни коригиращи дейности;
3. Икономически и финансов анализ на информацията. Цели се определяне на специфичната
ефективна приложимост на всеки тип биомаса, необходимите инвестиции и източниците за финансиране на планираните дейности;
4. В процеса на подготовката трябва да бъде
събрана и анализирана надеждна информация с

участието на опитни експерти от всички гореспоменати институции и организации;
5. Необходимо е всички секторни стратегии и
програми да бъдат анализирани и взети предвид,
като от особено значение са: Енергийната стратегия, Стратегията по енергийна ефективност, Националната стратегия за опазване на околната среда
и План за действие за периода 2005 - 2015 г.,
Стратегията за управление на отпадъците, Националния план по изменението на климата, Националната горска стратегия, Стратегията за развитие
на селското стопанство, Националната стратегия
и План за действие за опазване на биологичното
разнообразие, Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура до 2015 г. и други съответни стратегии и програми които са в сила.
6. Анализ на възможните подобрения за подпомагане внедряването на транспортните биогорива и производството на енергия от биомаса: анализът трябва да включва в частност биодизела и
биоетанола, и производството на електричество и/
или комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса.
7. Реализиране на пилотни проекти за икономически ефективно заместване на течни горива,
използвани за производство на топлинна енергия,
както и за когенерация на база биогаз
8. Програма трябва да предвиди осъществяването на демонстрационни проекти за следните
типове биомаса: например - дървесни трески от
горскостопански дейности, включващи пълен цикъл
на дейностите от надробяване на материала в горски условия до монтирането на горивни инсталации;
9. Научно-изследователски дейности, които са
особено важни, имайки предвид осигуряването на
дългосрочно устойчиво използване на биомасата.
Те трябва да бъдат насочени главно към следното:
задълбочена оценка на реалния потенциал на биомасата в българските гори; разработване на икономически жизнени модели за оползотворяване на
дървесна биомаса; изготвяне на информационна
система, базирана на Географска информационна система (ГИС) за действителните източници на
биомаса;
10. Обществена осведоменост и прозрачност
на процеса: необходимо е по програмата да се
предвиди провеждането на кампания за обществена осведоменост и заинтересованост. Трябва да бъдат набелязани основните мерки за повишаване на
обществената осведоменост и привличане на потенциални инвеститори.
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THE POTENTIAL OF BIOMASS IN BULGARIA AS A RENEWABLE ENERGY
SOURCE – PRESENT SITUATION AND PERSPECTIVE FOR ITS
UTILIZATION
Liubcho Trichkov
National Forestry Board

ABSTRACT
The potential of the biomass in Bulgaria is a question with present interest during the last ten years. In the EU preaccession period Bulgaria has undertaken different legislative and practical activities for the implementation of the
obligations concerning the decisions of the UN and EU for the sustainable improvement of the common environment
condition. Taking into account the above mentioned in the present work I try to estimate the approximate potential of
the biomass in Bulgaria.
A statistic examination and analyze is made on the issued by different authors information for the relevant
quantities biomass from different categories and products, including the harvested volume of timber on national scale,
the firewood, the removals and other. For the classification of the biomass is used a method, based on its origin and
determines the following main categories biomass: fuel wood, removal biomass, unutilized biomass and energy cultures.
Definition is made for products of biomass, which can be used as a energy source, as follows: fuel wood, wood
chips and other similar removals (form the forests as a result of the harvesting or as a result of the processing –
industrial wood removals), wood pellets and briquettes, packed straw, straw briquettes and pellets, biogas (from cattle
farms), bio-diesel, bio-ethanol and others.
I tried to assess their potential and to make the relevant conclusions, deductions, recommendations and is validated
the necessity of the elaboration and adoption of a National long term programme for sustainable utilization of the
biomass for the period 2007 – 2015.
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Направен е кратък анализ на предвидените за ползване по ЛУП количества дървесина, както и на действителното ползване и реализация на дървесината за десетгодишен период от 1997 г. до 2006 г. от целия горски
фонд на България и отделно за Държавния горски фонд(ДГФ).
Анализирани са приходите от реализация на дървесината от ДГФ за пет годишен период- от 2002 до
2006г. по основните начини на ползване и продажби на дървесина, съответно на корен(сечища) и на сортименти (от склад – на прогнозни количества или на пакети добита дървесина).
Изведени са съответните основни тенденции, проблеми и необходими действия за подобряване на ситуацията при ползването на дървесина от ДГФ.
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Въведение
През последните няколко години, влиянието на
икономическите функции на българските гори непрекъснато се засилва, като това се дължи основно
на приходите от продажби на дървесина. В държавния горски сектор, при горите стопанисвани и
ползвани от Национално Управление по горите(НУГ),
за 2006 г. е отчетено, че в бюджета на НУГ за последните пет години е генерирано най-високо ниво
на приходите от продажби на дървесина - в размер на 88% от общия размер на приходите. Освен
това, като един от основните приоритети в предстоящата дейност на НУГ с краткосрочен аспект е
посочен: ”провеждане на институционалната реформа в горското стопанство”. За изпълнението на този приоритет е очертана необходимостта от извършването на такива промени в нормативната уредба на горскостопанския отрасъл, които да дадат
възможност за: ”създаване на механизъм за финансиране на системата, осигуряващ по-голяма финансова самостоятелност на структурите на НУГ,
а оттам и възможност за акумулиране на средства за финансово подпомагане на дейностите в горския фонд”.
1. Необходимост и цел на разработката
Необходимостта от подобна разработка е
свързана с натрупването през последните години
на редица нормативни проблеми, както и такива
от организационно-управленческо и технико-иконо-

мическо естество, чието разрешаване е наложително, за да може да има реални възможности
за устойчивото увеличаване на ползването и на приходите от реализация на дървесината, а оттам и за
акумулиране на средства за ре-инвестиции в горския сектор. На базата на кратък анализ на нормативната уредба в частта й ползване на дървесина,
на предвидените за ползване количества дървесина по ЛУП и на реално добитите такива за изтеклия
десетгодишен период, както и на приходите от продажбите на дървесината от ДГФ за последните
пет години. по основните начини на ползване и продажби на дървесина, са констатирани някои основни тенденции.
Целта на настоящата разработка е въз основа на анализа и установените тенденции, да бъдат
посочени и дефинирани основните проблеми в областта на ползването на дървесина от ДГФ и да
бъдат набелязани някои необходими действия за
подобряване на ситуацията при ползването на дървесина в държавния горски сектор.
2. Общи положения и развитие на специфичната за горите нормативна уредба в областта на
ползването на дървесина
Десет годишният период е свързан със сериозни промени в специфичната нормативна уредба,
което оказва сериозно влияние върху ползването,
дърводобива и покупко-продажбите на дървесина.
В края на 1997 г. е обнародван Закона за възста-
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новяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд (ЗВСГЗГФ)1 , а през месец декември е публикуван и нов Закон за горите(ЗГ)2 .
Правилниците към двата закона са приети през
следващата година, съответно: Правилник за прилагане на закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 3 и
Правилник за прилагане на закона за горите
(ППЗГ)4 . Тези нормативи документи поставят основата на горското законодателство в новата история от развитието на горския сектор. Според
ЗВСВГЗГФ възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд, те могат да
бъдат собственост на български физически или
юридически лица, държавата и общините. Частните
горовладелци с възстановени права трябва да регистрират своите гори и да ги стопанисват съобразно специалните закони – Закон за горите, Закон
за лова и опазване на дивеча и др. В Закона за горите също е регламентирана собствеността върху
горите – “правото на собственост върху горите и
земите от горския фонд принадлежи на физически
и юридически лица, на държавата и на общините.”
Промените в собствеността на горите и земите от горския фонд на страната водят до появата
на нови собственици и пазарни субекти, свързани
и пряко влияещи върху производството, търсенето
и потреблението на дървесина в Р България.
В периода до 2002 г., ЗГ регламентира, че
ползването на гори и земи от държавния горски фонд
се осъществява чрез някои от следните начини: 1.
по такси на корен; 2. търг или конкурс; 3. преговори с потенциален ползвател; 4. чрез концесия.
Ползването на гори и земи от общинския горски
фонд се осъществява след решение на общинския
съвет. Горите, частна собственост се ползват от
техните собственици, които се разпореждат и с добитите материали. Местното население добива
дървесина за собствени нужди от общинските и
държавни гори, като я заплаща по такси на корен.
В периода 2002 – 2006 г., Законът за горите
търпи някои изменения и допълнения, като ползването на дървесина от горите държавна собственост
се регламентира от глава четвърта от закона и се
осъществява по един от следните начини: 1) по такси на корен; 2) чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад; 3) чрез търг,
конкурс или преговори за предоставяне на сечища;
4) чрез търг, конкурс или преговори за предоставя-
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не изпълнението на дейностите предвидени в лесоустройствените проекти за цели лесничейства
или части от тях; 5) чрез концесия; 6) от държавните лесничейства, които самостоятелно организират
и изпълняват дейностите по добив и
транспортиране. Ползването от горският фонд - общинска собственост се осъществява по посочените по-горе начини след решение на общинския
съвет. Физически и юридически лица - собственици на гори, се разпореждат с дървесината и
продуктите, добити от имотите им, при спазване
изискванията на закона.
Държавата управлява, стопанисва и ползва
около 79% от горския фонд на страната, като около 75% от него се управлява, стопанисва и ползва
от НУГ към МЗГ. Останалите основни собственици,
с по около 10% са съответно общините и частните
физически и юридически лица.
3. Анализ на ползването на дървесина от ГФ
на България
Динамиката на ползването на дървесина от
горите в страната е представена на фиг.1. Предвижданията за ползване по ЛУП(лежаща дървесна
маса) за периода имат трайна тенденция на нарастване от 4 898 хил.куб.м за 1997 г. до 6 585 хил.куб.м за 2005 г., т.е налице е едно увеличение в
предвижданията по ЛУП с около 1,6 млн. куб.м за
десетилетието(през 2006 г. предвижданията за добив на дървесина по ЛУП са за 6 506 хил.куб.м).
Динамиката на действителното ползване за
периода се характеризира с две различни
тенденции, а именно: от 1997 г. до 2001 г. е налице траен спад в ползването на дървесина и добитите количества са намалели от 4 507 – 4 457
хил.куб.м, съответно за 1997-1998 г. до 3 362 хил.куб.м за 2001 г., т.е с около 1,1 млн. куб.м.
След 2001 г. е налице трайно нарастване в действителния размер на ползваната дървесина, съответно от 4 332 хил. куб.м за 2002 г. до 5 991 хил.
куб.м за 2006 г. Относително големият ръст в ползването на дървесина през последните 3-4 години
се дължи на нарастване ползването от недържавните гори, което от около 700 хил.куб.м през
2002 г., нараства над два и половина пъти - до 1,8
млн.куб.м през 2006 г.
Изпълнението на предвидените за добив по
ЛУП количества дървесина следва тенденциите при
действително отсечената дървесина. Процентът на

1 ДВ., бр. 110/25.11.1997 г., посл.изм. и доп. бр. 24 от 20.03.2007 г.
2 ДВ., бр. 125 от 25.12.1997 г., изм. и доп. бр.72 от 2.09.2005 г. и посл. изм. и доп., бр. 24 от
20.03.2007 г.
3 ДВ., бр. 29 от 1998 г., посл. изм. бр. 69 от 6.08.2004 г.
4 ДВ., бр. 41 от 1998 г., посл. изм., бр. 54 от 4.07.2006 г.
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Фигура 1. Динамика на добива на дървесина в м3 за периода 1997-2006 г. (лежаща маса)
изпълнение на предвижданията по ЛУП намалява
от 92% за 1997 г. до 58% за 2001 г., след което
нараства до 92% за 2006 г., като устойчиво се задържа в границите от 88% до 92% през последните четири години на периода.
4. Анализ на ползването на дървесина от
ДГФ на България
млн.м3

Динамиката на ползването на дървесина от
горите от Държавния горски фонд(ДГФ) е представена на фиг.2. Предвижданията за ползване на дървесина по ЛУП(лежаща дървесна маса) за периода са относително постоянна величина и варират
с около 500 хил. куб.м дървесина за десетгодишния период, съответно от 4 818 хил.куб.м за
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Фигура 2. Динамика на добива на дървесина от ДГФ в м3 за периода 1997-2006 г. (лежаща маса)
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2003 г. до 5 383 хил.куб.м за 1999 г.
Динамиката на действителното ползване от
ДГФ за периода също се характеризира с две различни тенденции, а именно: от 1997 г. до 2001 г. е
налице значителен спад в ползването на дървесина и добитите количества са намалели от 4 507
хил.куб.м за 1997 г. до 2 865 хил.куб.м за
2001 г., т.е с около 1,6 млн. куб.м. След 2001 г.
е налице трайно нарастване в действителния размер на ползваната дървесина, съответно от 3 608
хил. куб.м за 2002 г. до около 4 200 хил. куб.м за
2006 г.
Изпълнението на предвидените за добив по
ЛУП количества дървесина и тук следва тенденциите при действително отсечената дървесина.
Процента на изпълнение на предвижданията по ЛУП
намалява от 92% за 1997 г. до 59% за 2001 г.,
след което нараства и трайно се задържа в границите до 85-90% за периода през последните четири години(2003-2006 г.).
През последните пет години бяха положени
сериозни усилия от целия състав на Национално
Управление по горите(НУГ) и неговите структури
за увеличаване на приходите от ползване, дърводобив и продажби на дървесина. Бяха регистрирани по търговския закон като държавни предприятия
37 Държавни дивечовъдни станции(ДДивС), които
освен грижите за опазване и развъждане на дивечовото богатство в България, добиха право да упражняват стопанска дейност и извън бюджета, като могат да извършват дърводобив със собствени
работници или да възлагат услугата, след което да
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продават дървесината от склад. Успоредно с това,
през този период с извършените промени на нормативната уредба в горския сектор се даде възможност и на ДЛ да възлагат услугата за извършване на дърводобива по ЗОП и НВМОП, след което да реализират добитата дървесина чрез открити тръжни процедури за продажба на добити дървесни сортименти на пакети или на предварителна продажба на прогнозни количества, както и чрез
пряко договаряне.
На фиг. 3 е проследено изменението на продадените количества дървесина по основни начини
на ползване и продажба и на съответните приходи
за петгодишен период, съответно от 2002 г. до
2006 г. С цел увеличаване на приходите в държавния горски сектор в този период, беше даден приоритет на възлагане на дърводобива и на продажбите на дървесни сортименти от временен горски
склад или на прогнозни количества. Като структура ползването на дървесина по предвидените в
ППЗГ начини през този период коренно се променя.
Дървесината предоставяна ежегодно по такси на
корен за нуждите на местното население е относително постоянна величина и е в рамките на 800 900 хил.куб.м. През същият период предоставяне
ползването на дървесина на сечища чрез търг, конкурс или преговори, значително намалява, като в
тези обекти се включват насаждения предимно от
отгледни сечи, неатрактивни, временно недостъпни,
както и такива, в които обема на маркираната за
сеч дървесина от категорията едра е под 20%-25%
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Фигура 3. Реализирани количества дървесина и съответните приходи по основни начини на ползване
и продажби за периода 2002-2006 г.
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от целият обем маркирана дървесина.
През 2002 год. от временен горски склад са
продадени едва 113 хил.куб.м дървесина, които са
донесли 3,5 млн.лв. нетни приходи; през 2004 год.
от временен склад са продадени вече 2 071 хил.
куб.м дървесни сортименти за 68,5 млн лева, а
през 2006 г. – 2 128 хил.куб.м за 84,3 млн.лв нетни
приходи(приходи освободени от разходите по
дърводобива). Особено изразителни са тези цифри когато се проследи относителния дял и принос
към общите приходи при различните начини на ползване и продажби: през 2002 год.- 97% от дървесината е продадена на сечища(на корен) и е донесла 95% от общия размер на приходите от
дърводобива, през 2004 год., размера на количеството продадена дървесина от временен горски
склад вече е 46% и нейния принос в общия размер
на приходите е 72%, като тази тенденция се запазва и за следващите 2005 и 2006 г. Успоредно с
това, продажбите на сечища намаляват, като при
продажба на 50% от добитото количество дървесина през последните три години от периода, те
носят 28%-29% от общия размер на приходите(от
26,3 млн.лв. до 34,1 млн.лв.).
Определено може да се направи заключението, че през последните три години е налице постигане на устойчиво съотношение между основните начини на ползване и продажби на дървесина,
съответно на корен(сечища) и на сортименти(от
склад – на прогнозни количества или на пакети добита дървесина), като приблизително 50% от
дървесината, продадена на корен, носи 28%-29%
от приходите при продажбите и 50% от
дървесината, продадена от временен горски склад
на сортименти носи съответно 71%-72% от
приходите.
5. Основни тенденции, проблеми, цели и необходими действия за подобряване на ситуацията при ползването на дървесина от ДГФ
Анализът на ползването на дървесина от горите за изтеклия десетгодишен период очертава
следните основни тенденции:
• Низходяща тенденция на добитите и реализирани количества дървесина и на приходите от
продажбата й за периода 1997 г.- 2001 г., както и
на изпълнението на предвижданията за добив на
дървесина по ЛУП;
• Възходяща тенденция на добитите и реализирани количества дървесина и на приходите от
продажбата й за периода 2001 г. – 2006 г., както и
на изпълнението на предвижданията за добив на
дървесина по ЛУП;
• Установяване на устойчиво съотношение
между основните видове начини на ползване и про-

дажби на дървесина от ДГФ през последните три
години, съответно на корен(сечища) и на сортименти(от склад - на прогнозни количества и на пакети
добита дървесина), като приблизително 50% от
дървесината, продадена на корен, носи 28%-29%
от приходите при продажбите и 50% от дървесината, продадена от временен горски склад на сортименти носи съответно 71%-72% от приходите.
За периода се наблюдава натрупване на
нормативни, организационно-управленчески и технико-икономически проблеми, без разрешаването
на които не може да има реални възможности за
устойчивото увеличаване на ползването и на приходите от реализация на дървесината с цел акумулиране на средства за ре-инвестиции в горския
сектор. Към нормативните и организационно-управленческите проблеми, един от най-важните проблеми е необходимостта от провеждане на структурна реформа в горския сектор и въвеждане на
възможности за извършване на самостоятелна стопанска дейност, както и излизането от бюджетната
форма на управление на паричните средства. Това
би позволило свободно и дългосрочно договаряне с
коректните фирми, участващи в дърводобива и дървопреработката и съответния диференциран подход към тях, в зависимост от големината им, т.е в
зависимост от техния производствен и финансов
капацитет. Освен това, би станало възможно акумулирането на парични средства и влагането им
за разрешаване на следните по-важни технико-икономически проблеми:
• Подобряване на състоянието и гъстотата на
съществуващата горска пътна мрежа и осигуряване на средства за изграждане на нови пътища. На
настоящия етап предвижданите средства по капитално строителство за проектиране и изграждане
на горски пътища са крайно недостатъчни. През
последните две години в следствие лошите атмосферни условия и проливните дъждове, значителна
част от горско пътната мрежа беше разрушена,
което допълнително влоши съществуващото положение;
• Техническият и производствен потенциал на
дърводобивните фирми е ограничен по няколко
причини: морално и физически остаряла техника,
ниско заплащане на дърводобивния труд, липса на
квалифицирани кадри в дърводобива, неспазване
на трудовото законодателство, невъзможност за
планиране и свързаните с това инвестиции в нови
техника и технологии, поради действащата нормативна уредба в горския сектор. На този етап фирмите извършващи ползване на дървесина са достигнали своите капацитетни възможности. Пряко ангажираните с дърводобива работници са относително постоянен брой и през различни периоди рабо-
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тят при различни работодатели.
• Осигуряване на инвестициите в горския сектор, които са крайно недостатъчни във всички направления и за достигане на предвиденото ползване
на дървесина, в т.ч. и във временно недостъпните
в лесоексплотационно отношение водосборни
басейни, както и за изпълнението на останалите
предвидени в ЛУП мероприятия, което налага промяна в начина на финансиране на отрасъла, свързано с промени в ЗГ, ППЗГ и другите нормативни
документи, регламентиращи дейностите в горите.
За решаването на натрупаните проблеми е необходимо предприемането на следните действия:
• Промени в нормативната уредба, позволяващи преструктурирането на държавния горски сектор и провеждане на структурна реформа с цел
създаване на самостоятелна/самостоятелни стопански структури;
• Промените в нормативната уредба да позволяват сключването на дългосрочни договори, както за извършване на дърводобив, така и за покупко-продажба на дървесина(създаване на Наредба
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за дърводобива, ползването и реализацията на дървесина);
• Създаване на специализиран фонд за акумулиране на средства за целево инвестиране:
- в създаване на минимум две държавни предприятия за извършване на дърводобив, строеж и
подръжка на горско-пътна мрежа и др.;
- за подобряване състоянието и гъстотата на
горско-пътната мрежа;
- за възобновяване на горите;
- други.
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ANALYSIS, TENDENCIES, PROBLEMS AND NECESSARY ACTIONS IN
THE UTILIZATION OF TIMBER FROM THE BULGARIAN FORESTS
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ABSTRACT
A short analysis is made on the foreseen timber utilization according Forest Management Plans as well as actually
harvested and realized timber for 10 years period (1997 – 2006) from the whole Forest Fund of the Republic of
Bulgaria and separately for the State Forest Fund(SFF).
The incomes from timber realization from the State Forest Fund are analyzed for 5 years period (2002 – 2006)
on the main ways for timber utilization and selling, respectively standing (in the forest) and harvested (from storages –
on forecasted quantities or on packets round timber).
Pointed are the main tendencies, problems and necessary activities for improvement of situation with the timber
utilization from the State Forest Fund.
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НЯКОИ ПРИНЦИПИ ЗА МОНИТОРИНГ НА
МНОГОФУНКЦИОНАЛНОТО ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ
Васил Стипцов
БШПГ, Фондация “Силвика”
Описани са нивата на МГП и е определена необходимостта от разработване на Методика за провеждане на
мониторинг и оценка. Дадени са основните принципи и нива на мониторинг. В Методиката трябва да залегнат
принципите, критериите и индикаторите за провеждане на мониторинг, както и да се разработят етапите на
провеждане на мониторинга.
Ключови думи: Многофункционално горско планиране; Областна стратегия за устойчиво развитие на горите;
Мониторинг и оценка при Многофункционалното горко планиране
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Увод
Многофункционалното горско планиране
(МГП) е съвременен подход, с който се цели на
регионално и местно ниво да се подпомогне процеса по формиране на горска политика. Важен момент при това планиране е партисипативният
подход, който гарантира устойчивостта на изпълнението на планираните дейности, като се постига
подкрепа от сравнително широк кръг участници. При
това горско планиране ясно се открояват и изявяват „действащите лица на сцената на формулиране и формиране на горската политика” на местно
и регионално ниво.
Процесът на многофункционалното горско
планиране протича между 1 и 2 години, за да има
време да се обмислят възникналите проблеми и
евентуални бъдещи конфликтни точки и сфери на
интереси, както и да се направят предложения за
решаването или избягването им. Затова при планирането се търсят навременни и редовни консултации и срещи на заинтересованите страни, като стартирането започва с анализа на ситуацията, която
включва също запознаване и съобразяване с нормативната база, както и с политическата обстановка на национално ниво. Опитът от провеждането
на МГП в България показа недвусмислено, че регионалното горско планиране се оказва огромно
предизвикателство не само за обществото, но и за
лесовъдите. При разработването на плановете за
многофункционално стопанисване на горите
(ПМСГ) изникват редица „дремещи” проблеми и
конфликти на интереси, които с десетилетия не са
решавани.
Поставените искания от заинтересованите
страни за бъдещото управление и стопанисване на
горите на определена териториална единица
(община, област и пр.), както и приемането им и
вписването им в документите за стратегическото
планиране за горите изисква наблюдение, контрол

и оценка за изпълнението им във времето.
І. Многофункционално горско планиране и
нива на стратегическо планиране за горите.
Нивата на многофункционалното горско планиране в България и връзката между тях са изяснени и съобразени с изискванията на Закона за регионалното развитие. По отношение на
документите, произтичащи от това планиране, тяхното съдържание, процедури за разработване, одобрение и изпълнение може да се каже че има достатъчно натрупан опит.(Стипцов, В., 2006, Стипцов,
В., А., Стефанов, С. Тодоров, 2007)
Процесът на многофункционално планиране
включва дефиниция на природосъобразното стопанисване на горите в даден район. Запознаването
на участниците в процеса на многофункционално
планиране (особено на тези, които не са специалисти в областта на лесовъдството и биологията) и с
основните принципи на природосъобразното стопанисване и устойчиво развитие е гаранция за вземането на правилни решения, подкрепени от всички заинтересовани страни.
В последните 3–4 години в България започна
усилено прилагане на изискванията на Закона за
регионалното развитие (2004) и във връзка с това
се разработиха и приеха основните документи за
стратегическо планиране за всички нива –
национално, региони за планиране, областно и общинско ниво.
Основните документи за стратегическо планиране, взаимовръзките и нивата на планиране са
публикувани (Стипцов, Г., И., Палигоров, Г. Костов,
2006, Стипцов, В., 2006, Стипцов, В., А., Стефанов,
С., Тодоров, 2007).
На национално ниво за развитието на горите
се разработва Национална стратегия за устойчиво
развитие на горите (НСУРГ), а на областно ниво
Областна стратегия за устойчиво развитие на
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горите. Нивата на одобрение на тези документи,
както и на Плановете за многофункционално стопанисване на горите на общинско ниво все още не
са законово регламентирани, но използвайки
Закона за регионалното развитие и имайки предвид че това са секторни стратегии и планове, отнасящи се за горите, за сега ПМСГ се одобряват от
Общинските съвети и стават неразделна част от
Общинския план за развитие. По тази логика ОСУРГ
могат да се одобряват от Областните съвети за регионално развитие а да са част от Областната стратегия за развитие.
Новият момент при стратегическото планиране на областно ниво е, че областните стратегии за
развитие са връзка между регионалното и пространственото планиране.
Съгласно схемите за регионално планиране
по Закона за регионалното развитие (2004) ПМСГ
могат да се инкорпорират в Общинските планове
за развитие на общините, а Областните стратегии
за устойчиво развитие на горите в Областните стратегии за развитие. Така Областна стратегия за устойчиво развитие на горите (ОСУРГ) се явява връзката с Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор (НСУРГС) на национално
ниво и ПМСГ на общинско ниво.
ОСУРГ е платформа за продължаващ социален процес, в който заинтересованите действащи
лица определят бъдещата необходимост от дейности за управление, стопанисване, възпроизводство,
опазване и ползване на горите.
Областната стратегия представлява дългосрочна рамкова програма, включваща три основни групи положения:
- безусловно приети от всички заинтересовани действащи лица,
- консенсус за такива, приети при определени
условия,
- както и положения, върху които не може да
се постигне разбирателство и които все още трябва да се обсъждат.
Областната стратегия за устойчиво развитие
на горите (ОСУРГ) е стъпка напред към социалния
консенсус по отношение на устойчивото развитие
на горите в областта в икономически, екологичен и
социален аспект.
Стратегията е солидна основа за развитие на
бъдещата горско-политическа дейност в горите на
областно ниво, както и препоръка за ориентиране
на дейността на всички останали участници в процеса на планиране.
Областната стратегия за устойчиво развитие
на горите е ново начало при многофункционалното
горско планиране. Тя е свързващо звено между
многофункционалното горско планиране на общин-
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ско ниво и Националната стратегия за устойчиво
развитие.
Областната стратегия се основава на законовите разпоредби на страната и отразява поетите
международни ангажименти.
Натрупаният опит по разработвате на ПМСГ
и ОСУРГ показва, че процеса на иницииране на тези документи, тяхната подготовка и одобрение са
сред най-важните елементи на МГП.
Остава открит въпроса „Какво става след приемането на плановете и стратегиите от общинските съвети и областните съвети за регионално развитие?” Много идеи, програми, планове и документи,
макар и отлично разработени и с прекрасна визия,
не са били реализирани поради редица причини.
Най-често споменаваната причина естествено е от
финансова гледна точка-„вечният недостиг на средства” за да изпълним планираните неща. Трябва
обаче да подчертаем, че това може да е основна,
но не и основателна причина, защото средства се
планират, търсят, намират и оползотворяват. Посъществената причина може да се окаже, че е нашият манталитет бързо да се „палим” за дадени
идеи и когато дойде време за изпълнението още
по-бързо да „гасим” и да изоставяме не започнати
или недовършени нещата.
За да не се получават подобни „сривове” при
МГП, където нещата доста често се крепят на желания и идеи се прибягна до разработване на
Методика за мониторинг и оценка на МГП (Стипцов,
В., А., Стефанов, С., Тодоров, 2007). Целта е да
се прави постоянна проверка на изпълнението на
залегналите в ПМСГ и ОСУРГ дейности и да се прави оценка за постигнатия напредък. Този непрекъснат мониторинг и оценка постоянно ще дават информация за хода на процеса и за необходимостта от коригиращи действия.
ІІ. Мониторинг на многофункционалното горско планиране
ІІ.1. Необходимост от мониторинг на ПМСГ
По същество всеки акт на планиране означава да се формулира определена рамка и да се затвори кръгът на оценката на проблемите с възможностите на сегашния етап, колкото и далеч напред
във времето се гледа. В този смисъл планирането
може не само да разкрива благоприятни възможности, но ако не се прилага правилно и да ни отдалечава от тях. Например формалното провеждане
на процедурите и стъпките по разработване, обсъждане и приемане на ПМСГ заради разработването на самия план, а не поради потребността да
се оценят интересите на обществото към гората,
както и реалните възможности те да бъдат
задоволени, ще отнеме много време и средства,
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резултат от които ще бъде една обемиста папка
повече в кабинета на директора на ДЛ. В този случай ПМСГ, а и ОСУРГ не са инструмент за многофункционално стопанисване, а ненужен задължителен документ (Костов, Г., И. Палигоров, В.
Стипцов, И. Мяшков, 2005).
Дори и най-добре изработените планове остаряват с течение на времето. Най-вече защото се
променя както вътрешната, така и външната среда,
появяват се нови възможности и предизвикателства.
Поради това процесът на планиране и особено на
изпълнение на плановете се нуждае от мониторинг,
т.е. наблюдение и оценка на изпълнението на задачите и движението към постигането на набелязаните цели. Скоростта на напредване към постигането на целите понякога може да е твърде
различна, да се появяват нови и нови задачи, които
непрекъснато да се добавят в плана и по този начин “да не му се вижда края”. Това не винаги
означава, че планирането е погрешно. В случая е
важно да се приеме разумният компромис, колко
“непрекъснат” да е процесът на промени, как да
се променя ПМСГ – цялостно, т.е. като се започне
от целите, или частично? Отговорът на въпроса колко да бъде отворен за промени готовият ПМСГ не е
толкова лесен. Изискване на демократичността е
процедурата за промяна да повтаря хода на разработване, приемане и утвърждаване. Но това е доста сложно и тежко, а се прави и на определен подълъг период от време, през което новите условия
и възможности налагат незабавна цялостна или частична промяна в ПМСГ. Най-често в практиката се
възприема цялостната процедура за отчитане,
разработване, приемане и утвърждаване на ПМСГ
да се повтаря на определен период от време, а текущо по същия ред да се приемат само най-неотложните промени (Костов, Г. и кол., 2005)
ПМСГ може да загуби изцяло стойността си,
ако бъде създаден и приет, но не бъде изпълняван.
Ето защо контролът по изпълнението е важна
задача, чието решение трябва да залегне в самия
план. Отговорностите за контрола следва да поемат
стопаните на гората (горските служби), тъй като те
са най-пряко заинтересовани от това. Всички държавни и общински служби трябва да съдействат за
осъществяването на контрола, съгласно подписаните протоколи в работната фаза. Като външни наблюдатели или оценители на изпълнението на ПМСГ
могат да бъдат привличани неправителствени организации и независими експерт
ІІ.2. Мониторинг – същност на процеса.
Според Речника на чуждите думи в българския език (2007) думата “мониторинг” означава:
1.Надзор, наблюдение и контрол на определена
дейност от определено лице. 2. Наблюдения, оцен-

ка и предвиждания за състоянието на околната среда във връзка с живота на човека и стопанската
дейност.
В случая какво трябва да се разбира под “мониторинг” и “оценка” на многофункционалното горско планиране?
Мониторинг: функция на постоянно наблюдение, която използва систематично събиране на
релевантна и подбрана информация, за да предостави на мениджмънта и на основните заинтересовани страни на програмата/проекта индикатори за
степента на напредъка и постигането на целите,
както и за процеса и въздействието.
Оценка: преценката, колкото е възможно посистематична и обективна, на текущ или завършен
проект, програма или политика, на неговия дизайн,
изпълнението и резултатите. Стремежът е да се
определи приложимостта и задоволството от изпълнението на целите, ефективността, ефикасността,
въздействието и устойчивостта.
МГП

ІІ.3. Основни принципи на мониторинга на

Когато се говори за мониторинг, най-често се
дава пример с пилотската кабина, където пилотът
има предварително начертан маршрут със задача
за неговото изпълнение – карта, данни и уреди за
следене на изменението на редица показатели за
състоянието на машината и движението й по начертания ориентир, а на таблото в кабината има
десетки прибори за следене на курса, височината
и времето на полета и др. Полетът има начална и
крайна точка, а задачата е да се стигне безаварийно до мястото на приземяване. За целта пилотът
непрекъснато следи данните за маршрута и
уредите. При автопилот всичките данни за полета
са въведени в компютърна програма, която изпълнява полета по начертания маршрут и сигнализира
при повреди, нередности, отклонения от въведените данни. Това е своего рода мониторинг на процеса летене на самолет от една точка до друга точка.
Мониторингът е системно наблюдение на процесите и в наши дни той се подпомага от систематизирана, предварително събрана и обработена
информация, средства, уреди и методи за наблюдение. Ако екипажът на “Титаник” не беше се оставил само на сетивата на моряка, не беше надценил ролята му, както и устойчивостта и здравината
на кораба, той нямаше да се удари в ледения айсберг, да се разбие и да потъне.
Мониторингът всъщност е една непрекъсната навигация. За да се направи мониторинг на дадена дейност, трябва да се знае изходната ситуация и набелязаната цел – крайната точка на
задачата. Трябва да се разработи пакет от дейности за постигане на целта, които да са времево об-
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вързани и финансово обезпечени за изпълнението
на поставената задача от началото до края. За тази
цел постоянно или през определен период от време се проверява изпълнението на тези дейности.
За проверката планираните дейности се сравняват
с проведените или провежданите.
Мониторингът изисква постоянно или периодично да се следи и да се отговаря на въпроса
“Държи ли се курса?”. Това означава движението
да е в правилната посока и да се постига поставената предварително цел с планираните средства и
време.
Сверяването на посоката и изпълнението на
планираните дейности през определени периоди от
време – от започването на активността до приключването й, е свързано с мониторинга на изпъл-
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нението на дейността. По време на изпълнението
на дадената активност (проект, задача, план и т.
н.) винаги трябва да се проверява в крак ли е проектът с планираната цел и да се задава въпросът
“Какво трябва да бъде изпълнението и резултатите?”. През определени периоди на наблюдение и сверяване на планираното с извършеното неминуемо се стига до откритието, че част от планирането не отговаря на постигнатото. За неизпълнението има и обективни причини, а за преизпълнението на други дейности има благоприятно стечение на обстоятелствата. Съпоставянето на това
“Какво трябва да бъде?” с това “Какво е стана-ло?”
дава възможност изпълнението да се проверява и
да се коригира своевременно (фиг.1).

Планирана цел
( Какво трябва да бъде?’)

Актуален резултат

(‘Какво е?’)

Начална точка

Фиг. 1. Процес на мониторинг
ІІ.4. Мониторинг на плановете за многофункционално стопанисване на горите (ПМСГ)
Трябва да се отбележи, че в системата на горите има разработени системи за мониторинг на
различните видове дейности, провеждани в горите.
Тези системи са разработвани от десетилетие и
са използвани повечето като средство за контрол.
На базата на водените записи в различните по вид
документи може много лесно да се направи мониторинг на дадена дейност. Достатъчно е да се знае
началото, което трябва да е свързано с постигането на някаква цел, пътищата, средствата и дейностите, с които се е целяло да се направи това. Както
беше пояснено досега, мониторингът е нова дума
от нашият лесовъдски терминологичен речник, но
моменти от провеждането на такъв мониторинг могат да бъдат открити във всяка дейност в горското

стопанство. За пример залесяванията в горите са
свързани с документирането на: събирането на
семена; производство на горски фиданки; залесяване, инвентаризация и отглеждане на културите и
др. Ползването на горите се документира от десетки документи и от техния анализ може да се
мониторира дейността.
Отговорността за развитието на системата за
мониторинг лежи изцяло на администрацията на
Националното управление по горите на централно,
регионално и местно ниво, като фокусът засега е
насочен предимно върху годишно допустимия добив на дървесина, за което се поддържа информация. Може да се каже, че има утвърден механизъм за мониторинг на подготовката и изпълнението на традиционните лесоустройствени проекти,
но в прилагането и контрола по изпълнението им
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има редица отклонения и негативни страни. При лесоустройственото проектиране се работи с цифри
и данни, но като цяло не се поставя някаква рамка
или цел за постигане, за да може след това да се
следи и мониторира изпълнението.
Затова пък може да се отбележи, че има доста предизвикателства пред мониторинга на многофункционалните горски планове, защото:
- плановете отчитат не само производството
на дървесина, но всички комплексни функции на
гората и изискванията на обществото;
- по-трудно е да се поставят приоритети на
мониторинга, да се формулират индикатори, да се
събере необходимата информация;
- плановете са изготвени с различни заинтересовани страни в горския сектор в процес на широко участие – те желаят да имат принос в процеса на мониторинг и достъп до информацията.
Мониторингът на ПМСГ може да се осъществява на различни нива:
- на национално ниво: въвеждане на наредби
върху механизъм за мониторинг и върху подходящи индикатори; съблюдаване на изпълнението му;
въвеждане на национална инвентаризация;
- на регионално ниво: съблюдаване на мониторинга от различни общини и горски предприятия;
- на ниво държавно лесничейство/община: събиране и анализиране на информацията, подготвяне и разпространение на резултатите.
Някои по-съществени предложения за изпълнение за мониторинг на ПМСГ могат да се обобщят по следния начин:
- използва конкретни и измерими индикатори
в плана;
- приоритизира индикатори - съблюдава само
важните;
- включва водещата група, която подготвя многофункционалния план в процеса на мониторинг;
- определя период на мониторинг – например
5 години, които изглеждат удачен период;
- осигурява ресурси на държавното лесничейство да събира и анализира информацията ежегодно.
Недостатъчният опит, подготовка и информация по провеждането на мониторинг на ПМСГ е съществена слабост, която се отразява и върху качеството и стойността на разработваните ПМСГ
досега. Със запълването на тази “празнота” при
този етап от МГП ще се направи много тясна връзка между целите, задачите и постигането им.
Трябва да се отбележи, че опитът по отношение на мониторинга на многофункционалното горско планиране на областно ниво е още по-малък.
Затова и една от целите на това проучване бе да се
да се анализира натрупаният опит и да се разработи методика за провеждане на мониторинг на МГП.

ІІ.5. Мониторинг на Областната стратегия
за устойчиво развитие на горите (ОСУРГ)
Опитът по разработването на ОСУРГ ни показва, че „мониторингът е сложна процедура по проверка ефекта и изпълнението на стратегията, съгласно предварително поставените цели”. Тази процедура не е обикновена проверка на планирани/
извършени дейности по основните стратегически
направления, сравнение на постигнат етап с визията и др., а по-скоро тя трябва да бъде:
• система за анализ на условията, в които тече реализацията на ОСУРГ;
• динамична оценка на ефекта от изпълнение
на отделните компоненти;
• оценка на правилността на подбраните изпълнители и тяхното поведение в хода на процеса.
Поради това процесът на мониторинг задължително трябва да протича на няколко етапа и засяга различни по своята същност обекти на проверка, анализ и оценка.
ІІ. 5.1. Мониторинг на средата, в която действа ОСУРГ
В процеса на изпълнение на даден документ
и особено когато неговото действие е за по-продължителен период от време средата, при която е
разработен този документ и средата, в която действа понякога се различават значително. Това налага да се направи първо анализ на средата, за да
може да се прецени дали условията отговарят за
изпълнението на стратегията или са толкова променени, че тя не може да продължи да се изпълнява.
Пристъпвайки към мониторинг на определен
етап или фаза на изпълнение на определени компоненти от стратегията, трябва да се анализира и
оцени следното:
• настъпили ли са някакви драстични изменения в обществено-икономическата обстановка в
страната, които да дават отражение и в областта в
периода от приемане на ОСУРГ или предходния мониторинг до момента на настоящия;
• съществува ли и дали функционира подходяща законова уредба, създаваща условия за изпълнение на ОСУРГ;
• има ли някакви големи промени в съществуващата законова уредба, касаеща горския сектор,
при приемането на ОСУРГ и в момента на извършване на мониторинга;
• правилно ли са подбрани отговорните за изпълнението институции;
• има ли нови организации и институции, които имат отношение към изпълнението на ОСУРГ;
• има ли успешна координация между въвлечените институции от всички нива на отговорност;
• актуални ли са към момента на мониторинга плануваните цели, задачи, действия, включени в
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ОСУРГ; изискват ли се някакви промени в тях;
• необходими ли са частични допълнения и
промени в посочените в ОСУРГ критерии за оценка.
Провеждането на мониториг на средата ще ни
даде отговор на въпросите дали „държим курса” в
правилната посока и дали правим правилните неща,
за да сме в посоката на възприетия курс. Драстичните промени, особено въведените чрез горското
законодателство, могат да доведат до изменение
във възприетите цели на стратегията.
ІІ.5.2. Мониторинг на изпълнение на елементите на ОСУРГ
Това е следващата фаза от процеса, при която подходът е проверка на изпълнението на елементите на стратегическите цели и набелязаните
потребности за действия.
Тази проверка може да се раздели на няколко
подетапа.
а) проверка на изпълнението на елементите
в отделните раздели на ОСУРГ, като се оценяват
по следните критерии:
• при това изпълнение спазени ли са всички
законови разпоредби и нормативите по отношение
на горското стопанство, териториалното развитие,
околната среда;
• дали в момента на оценката има съответствие на целите и задачите на ОСУРГ с приетата областна стратегия за развитие, с другите разработени планове и програми на различни нива, с политиката на МЗГ, МРРБ, МОСВ и др.
• осигурени ли са и дали ефективно контактуват и взаимодействат помежду си отговорните за
реализацията институции;
• налагат ли се коригиращи действия по отношение на набелязаните цели и подходи, последователността на реализация и степента на постигнат ефект, привлечените изпълнители и др.
б) проверка на изпълнението на задачите, които се преследват, където се оценява:
• проверка на взаимодействието на отделните компоненти на ОСУРГ, подчинено на стратегическите цели;
• проверка на отговорностите за изпълнение
от всички въвлечени институции;
• изпълнението на ОСУРГ дали е осигурено
технически, технологично и ресурсно;
• коригиращи действия на следващ етап, произхождащи от анализа на изпълнението на отделните компоненти, действията на изпълнителите;
включване на допълнителни по-актуални и по-ефективни предложения в тактиката по реализацията;
в) финална оценка – тя е най-важният момент от мониторинга и трябва да съдържа отговор
на следните моменти от стратегията:
• оценка на актуалността на ОСУРГ към мо-
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мента на мониторинга;
• оценка на хипотезите за въздействие на
ОСУРГ и в частност на ефекта от реализацията на
стратегическите цели за отрасъла горско стопанство;
• цялостно заключение за състоянието на изпълнението на ОСУРГ;
• препоръчване на коригиращи действия, ако
анализът показва подобна необходимост.
ІІ.5.3. Периодичност на мониторинга
Периодичността на мониторинга все още е
дискусионен въпрос. Участниците в разработването на ОСУРГ считат, че периодичността трябва да
се определя от участниците във водещата група по
разработването и реализация на ОСУРГ, като препоръчителният срок е от 3 до 5 години. За целта в
разработената методика за мониторинг специално
място се отдели на етапите, периодичността и отговорните институции за провеждането на стратегията. По правило отговорността за провеждането
на мониторинга и за определянето на допълнителните участници в процеса следва да бъде на водещата група, в която влизат областният управител,
началникът на РУГ, ръководителите на ДЛ/ДДС.
Заключение
Казаното до тук е потвърждение, че се налага
разработване на Методика за мониторинг и оценка
на МГП, поради факта, че много от планираните
неща в ПМСГ и ОСУРГС имат пожелателен характер и няма яснота как те биха могли да се наблюдават и оценяват. В Методиката трябва да залегнат
принципи, критерии и индикатори за провеждане на
мониторинг. Трябва да се разработят етапите на
провеждане на мониторинг, като важна стъпка в
това направление ще бъде включването на ежегодна самооценка, която ще се извършва от държавната горска администрация в ДЛ или ДДС. На базата на тази самооценка на 5 години ще е необходимо да се направи външен мониторинг, който да
завършва с Доклад от мониторинга и препоръки за
коригиращи действия.
Разработването на Методика за мониторинг
ще подпомогне заинтересованите страни в процеса на планиране да могат да се ориентират и насочат към приемане на цели, които са реално постижими и могат да бъдат проверявани в процеса на
изпълнение. Заложените принципи за извършването на мониторинг, както и критериите и индикаторите за проверка на изпълнението ще подсещат
планиращите страни за включването на дейности в
стратегическите документи, които обикновено не
се забелязват от широката общественост, но са
важни и съществени за устойчивото стопанисване
на горите.
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SOME MONITORING PRINCIPLES OF MULTIFUNCTIONAL FOREST
PLANS
Vassil Stiptzov
BSFP, Sylvica Foundation

ABSTRACT
The levels of MFP are described and the needs of monitoring methodology are pointed out. The main principles
and levels of monitoring are presented. The main monitoring principles, criteria and indicators and the main monitoring
stages have to be described into the monitoring methodology.
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ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНО-ЕКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ РУГ “КЮСТЕНДИЛ” И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ДЪРВЕСНИЯ СЪСТАВ
Румен Петрин
Институт за гората, Българска академия на науките
В настоящето изследване се установят и анализират някои природно – екологични, лесоустройствени и
таксационни параметри на горите, които са обект на стопанисване в Горскостопанските единици на РУГ
“Кюстендил”.
Установена е лесистостта на отделните общини на територията на РУГ “Кюстендил”, и също така средната
лесистост на цялата територия. Направени са изследвания за надморската височина, изложението и наклона на
територията на РУГ-а; за видовия състав на горите, видовите гори, видовете земи и др.
Направени са предложения за увеличаване площите на бука и на семенните широколистни насаждения в
някои от държавните лесничейства и за увеличаване на залесената им площ.
Реализирането на предложенията ще доведе до оптимизиране на дървесния състав на горите, принадлежащи на РУГ “Кюстендил” и до по-добро използване на дървопроизводствения, екологичния и социалния потенциал на горите в района на РУГ – а.
Ключови думи: лесистост, видов състав, оптимизиране.
Key words: forest cover, species composition, optimization

Увод
В настоящето изследване e предприето проучване на горските територии на Районно управление по горите /РУГ/ “Кюстендил”. РУГ “Кюстендил”
ръководи и контролира дейността на осем Държавни
лесничейства /ДЛ/, две Държавни дивечовъдни станции /ДДивС/ и един Природен парк – ПП “Рилски
манастир”. Териториалният обхват на изследванията представлява 50% от територията на Югозападна България.
Целта на настоящето изследване е да се
установят, обобщят и анализират някои природно
– екологични и лесоустройствени параметри на
горите, които са обект на стопанисване в РУГ
“Кюстендил”. На базата на анализа да се посочат
възможности за целесъобразни промени във видовия състав на горите с цел по-перспективно и устойчиво стопанисване.
1. Ръководна концепция за актуалния и оптимален дървесния състав на горските екосистеми
В зависимост от екотипните и климатични особености на месторастенията се формира един или
друг състав. Когато дървесния състав е напълно
адекватен на условията на растеж, горското насаждение /дендроценозът/ притежава максимално възможния дървесен прираст. В същото време то е
устойчиво откъм болести и пригодно да изпълнява
по принцип успешно всяко функционално
назначение. Тогава може да се говори за оптимален дървесен състав на дендроценоза. Този дървесен състав може, обаче, да не се приеме за
окончателен, когато функционалното предназначе-

ние се промени, или пък ако се търси въобще неговото по-нататъшното усъвършенстване. Това усъвършенстване може да се търси по отношение на
други главни и/или съпътстващи дървесните видове,
които отговарят на същите екологичните параметри на месторастенето, но имащи други преимущества.
За оценка условията на месторастене са работили различни учени от последните петдесет години - Сукачов, 1964; Погребняк, 1955; Пенев,
Гарелков, Маринов, Наумов, 1969; Недялков, С.,
Д. Гарелков и др. 1983. В резултат на тази дългогодишна научно-изследователска работа, която е
включвала подробно изследване на горските месторастения на територията на България, са определени основните типове гора. При типовете гора
за показател на богатството и влажността на почвата се използва описанието на тревни
съобщества. Типът гора, всъщност не е нищо друго освен екосистемата /Недялков, 1994/.
През 1976г. за основна класификационна единица на горите в България е възприет типът месторастене /Илиев, Богданов, 1984/. Типът месторастене се приема за най-неизменната част на екосистемата или на биогеоценозата. Месторастенето
се обуславя от два компонента – климат и почва.
Различните елементи от тях служат като показатели на един или друг тип месторастене.
При определяне на типа месторастене важна
роля играе горскорастителното райониране, което
е свързано с обособяването за територията на
България на три горскорастителни области /ГРО/:
Мизииска, Тракийска и Южна крайгранична. Възприето е и вертикално зониране за цялата страна,
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което отразява климатичните промени, които настъпват с промяната на надморската височина. Това
е твърде важно за България, която е основно планинска страна /Михаилов, 1989/ – планините й заемат почти половината от нейната територия (48%).
Втората съставна част на екосистемата е дендроценозът – горското насаждение. Дървостоят
представлява индикатор от висш порядък за условията на растеж. Той, чрез своите количествени
параметри, чрез растежа си отразява условията на
месторастене – типа месторастене. Растежът по
средна или доминираща височина на даден едновъзрастен дендроценоз се отразява от основния таксационен показател – бонитета. Бонитетът е количествен и качествен косвен индикатор на месторастенето. Той показва не самите условия на месторастене, а това доколко благоприятни за растежа
са тези условия, които се изразяват основно чрез
климатични и почвени параметри.
Недялков /1994/ различава два вида екосистеми – потенциална и актуална по отношение на
наличния дървесен състав. Ако бонитетът на даден дървесен вид е първи или втори, това говори,
че наличната екосистема е с реализиран потенциал.
Ако, обаче бонитетът е нисък и при същите условия друг дървесен вид постига максимален растеж
и има доказана устойчивост, това значи че екосистемата е само актуална /налична в момента/ и дървесния състав на дендроценоза не е оптимален.
Следователно и по отношение на дървесния състав може да се говори за оптимален и актуален
състав.
Например, букът за условията на Петрохан

/Западна Стара планина/ при сенчести изложения
/и при едни и същи почвено-влажностни условия,
които са индикирани от Asperula odorata/, но на
различни надморски височини показва различни
бонитети. Буковите високостъблени дендроценози
на северните изложения в този район на 600 m н.в.
са от първи височинен бонитет, докато на 1000 m
н.в., същите и при същото изложение са вече от
пети бонитет. И това се дължи само на различието
в температурите на съответните надморски височини. В първия случай имаме потенциална /оптимална/ букова екосистема, а във втория – актуална,
но не с оптимален дървесен състав, защото на
1000 m н.в. не букът, а смърчът расте най-добре /
той постига там първи бонитет/. Именно смърчът
формира там потенциалната /оптимална/
екосистема.
2. Обект и метод на изследването
Обектът на настоящето изследване са горите
и Горскостопанските подразделения /ДЛ и ДДивС/
на РУГ “Кюстендил”. За нуждите на екологичната
характеристика на изследваната територия беше
необходимо да се отчете в кои Горско-растителни
области попада тя и също в кои вертикални пояси и
подпояси попадат горите на отделните Държавни
лесничейства или ДДивС на РУГ “Кюстендил”.
Територията на РУГ “Кюстендил” попада в две горскорастителни области – Тракийска и Мизийска.
ГРО, поясите и подпоясите и тяхното разпределение по надморски височини за територията на РУГ
“Кюстендил” е представено в таблица 1.

Таблица 1. Горскорастителни области, пояси и подпояси, в които попада горската територията на
РУГ “Кюстендил”

Пояси и подпояси

Горскорастителни области
Тракийска
Мизийска
Надморска височина, m

Долен – равнинно-хълмист пояс на дъбовите гори
подпояс на заливните гори
равнинно-хълмист подпояс
хълмисто-предпланински подпояс на смесените гори от горун и бук
Среден планински пояс на буковите и иглолистните гори
и високопланински подпояс на смърча и мурите.

0 – 600
0 – 600
0 – 400
400 – 600

0 - 700
0 - 700
0 - 500
500 - 700

600 - 1800

700 - 2000

нископланински подпояс на бука и елата

600 - 1000

700 - 1200

среднопланински подпояс от бук, ела и смърч
високопланински подпояс на смърча и мурите
Горен, субалпийски пояс
Субалпийски подпояс на смърча и мурите
Субалпийски формации от единични дървета, клек и храсти

1000 - 1500
1500 - 1800
1800 - 2000
1800 - 2000
1800 - 2000

1200 - 1700
1700 - 2000
2000 - 2500
2000 - 2200
2200 - 2500
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За целта на анализа бяха събрани и използвани данни от съответните Лесоустройствени проекти,
формите на отчета на Горския фонд за 2005 година и от други източници. Данните бяха целесъобразно анализирани според термините, оценките и
концепциите на лесоустройството, таксацията, екологията и лесовъдството.
3. Резултати и обсъждане
3.1. Площ и лесистост на РУГ “Кюстендил”
Горите са фактор на развитие на общините и
районите – имат отношение към природния им
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облик, към икономическия им и социален
просперитет. Територията на РУГ “Кюстендил” е
разположена в две административни области –
Кюстендил и Перник. Включва 13 общини, съответните им общински центрове и много други
селища.
Наситеността на дадена географска площ или
селищна териториална единица с гори се характеризира с понятието и лесоустройствения параметър лесистост. В таблица 2 са представени изчислените данни за лесистоста на общините, които са
разположени на територията на РУГ “Кюстендил”.

Таблица 2. Горскостопански единици /ГСЕ/ на РУГ “Кюстендил” и лесистост /в %/ по общини

ГСЕ –
Общини
Лесистост
ДЛ /ДДивС/
Р. Манастир, ПП “Р. Манастир”
Рила, Кочериново
65.8
Радомир
Радомир
41.3
Трън
Трън
53.8
Дупница
Дупница, Сапарева баня, Бобошево, Бобов дол
32.2
Земен
Земен
71.6
Студена
Перник
16.6
Кюстендил, Осогово
Кюстендил
54.6
Невестино
Невестино
51.8
Брезник
Брезник
28.7
Среднa лесистост – за РУГ "Кюстендил"
45.7
Среднa лесистост – за България
33

Както се вижда от табл. 2 най-висока е лесистоста на община Земен – 71.6%, следвана от
общините: Рила и Кочериново /65.8/; Кюстендил /
54.6/ , Трън /53.8/ и Невестино /51.8/. Относително
най-малка е лесистоста на община “Перник” /
16.6%/ следвана във възходящ ред от същата на
община “Брезник” /28.7%/, Дупница /32.2%/ и
Радомир /41.3%/.
Територията на целия РУГ има висок процент
на лесистост – 45.7%. Следователно лесистоста
на изледваната територия е доста висока и е с
12.7% по-висока от средната за страната, която е
33%. Наситеността с гори говори за една доста
висока степен на използваемост на Екологичния потенциал на изследваната територия.
3.2. Основни екологични условия на РУГ
“Кюстендил”
Eкологичните условия в проучваната територия имат пряко отношение към дървесния състав,
адекватността му на тези условия; към благоприятното и здравословно развитие на горските
дендроценози, тяхната дървопроизводителност и

към специалните функции и полезности на горите.
3.2.1. Надморска височина
Надморската височина е важен температурен
и влажностен детерминатор и характеризира до голяма степен условията на месторастене на горите
в даден планински район. Територията на РУГ
“Кюстендил” е разположена пълно или частично в
планините Рила, Осогово, Конявска планина, Витоша, Верила, Голо бърдо, планината Руй и други помалки планини.
Горските територии, принадлежащи на РУГ-а
/табл.3/ заемат преимуществено височинния диапазон от 600 до 1400 m н. в. Общият диапазон на
разпространение на всички гори е от 300 до 2600
m н.в.
Горите на ДЛ “Брезник” отразяват типичната
за целия РУГ област на максимално разпространение на площите по надморска височина – от 600
до 1400 m, а за ДЛ “Рилски манастир” е характерен най-големия диапазон на разпространение, който обхваща общо превишение от 2300 метра /от
300 до 2600 m/.
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Таблица 3. Диапазон на разпространение на дървопроизводителната площ в РУГ “Кюстендил” по
надморска височина

ДЛ /ДДивС/

Диапазон на
разпространение
/m/

Диапазон на
максимална
застъпеност на
площта /m/

Рилски манастир
Радомир
Трън
Дупница
Земен
Студена
Кюстендил
Невестино
Осогово
Брезник
Общо за РУГ Кюстендил

300 – 2600
600 – 1500
600 – 1700
400 – 2200
500 – 1300
800 – 1800
400 – 1600
400 – 1600
500 – 1800
500 – 1400
300 - 2600

500 – 1800
700 – 1200
700 – 1200
500 – 1600
600 – 1100
800 – 1500
600 – 1200
500 – 1100
800 – 1600
700 – 1200
600 – 1400

терени над 21о и върху много стръмни терени над 31о, при равни други условия, почвеното богатство и влагата намаляват, т.е. условията за растеж се влошават.

3.2.2. Наклон
Наклонът е важен екологичен фактор, определящ условията за растеж чрез богатството, дълбочината и влажността на почвата. Върху стръмни
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Фиг. 1. Разпределение на дървопроизводителната площ в групи по наклон /градуси/
Данните за наклона от фиг. 1 показват, че типичният за територията на РУГ “Кюстендил” наклон на дървопроизводителната площ е от 11о до
30о. Процентът на териториите с указания наклон
за отделните ГСЕ варира от 51.4% - за ДЛ “Рилски
манастир” до 98.2% - за ДЛ “Радомир”.

Следователно, горските терени са преимуществено наклонени и стръмни, което е относително благоприятен показател за растежа и развитието на
горските дендроценози.
Най-голям процент площи с много стръмни
терени /над 30о/ има в ДЛ “Рилски манастир” –
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48%, следвано от ДДивС “Осогово” и ДЛ: “Дупница” - 27%, “Невестино” - 26% и “Кюстендил” 21%. Най-голям процент полегати площи /5-10о/
има в ДДивС “Студена” – 3.5% и в Държавните
лесничейства “Брезник” /2.7%/ и Радомир /2.5%/.
3.2.3. Изложение
Изложението на горските територии предопределя един или друг дървесен състав. Според из-
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ложението си терените се групират в две групи:
Сенчести изложения – които са изложени на Север
/СВ/, Изток /И/ и Североизток /СИ/, и Припечни изложения – Юг /Ю/, Запад /З/ и Югозапад /ЮЗ/.
Поради различната светлолюбивост на дървесните
видове, сенчестите изложения, например, са поподходящи за бука, смърча и елата, а припечните за боровете и дъба и т.н.
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Фиг. 2. Разпределение на площта по групи изложения в %

Дървопроизводителната площ на РУГ “Кюстендил” е преимуществено със сенчесто изложение /
С, И, СИ/ – 54 %, както се вижда от фиг.2. За всички Държавни лесничейства процентът на сенчестите изложения е в интервала от 32 до 65%. Найголям и най-малък процент на площи със сенчести
изложения имат двете Държавни дивечовъдни станции на РУГ-а: ДДивС “Осогово” – 65% и ДДивС
“Студена” - 32%. Високият процент на сенчестите
изложения в ДДивС “Осогово” и голямото наличие
на много стръмните терени тук, дават възможност
за едно по-широко застъпване на сенкоиздръжливите дървесни видове в състава на горите – бук,
смърч, ела и др. А за ДДивС “Студена” са хaрактерни по-равни терени /68%/ и припечни изложения /Ю, З, ЮЗ/. Следователно, в “Студена” има подобри възможности за растеж на белия, черния бор,
дъба и други основни и съпътстващи дървесни
видове.
3.3. Дървесен състав
3.3.1. Разпределение на площта на горите
в РУГ “Кюстендил” по преобладаващи дървесни
видове
За диапазона надморска височина от 300 до
500 m е характерно разпространението на листо-

падните дъбови и ксеротермни формации и това
намира израз в сравнително широкото разпространение на дъба в РУГ “Кюстендил”. Дъбът намира своето широко разпространение и поради наличието на немалко дървопроизводителна площ на
южни изложения /46%/.
Най-разпространения височинен диапазон от
500 до 1800 m н. в. отговаря на Средно-планинския пояс на буковите и иглолистни формации, на
което пък се дължи обилното наличие на площи от
бял бор, бук, черен бор и смърч.
И високопланинския етаж /от 1800 до 2600
m/ също е в наличие в РУГ “Кюстендил”, и то главно в ДЛ “Рилски манастир” и ДЛ “Дупница”, с характерните за него смърчови, мурови, клекови и
храсталачни формации.
От фиг.3 се вижда, че най-разпространени в
РУГ “Кюстендил” са дендроценозите с преобладание на белият бор в състава им /в т.ч. и чистите
белборови дендроценози/, следвани от дендроценозите с преобладание на бук, дъб, черен бор, цер,
габър, смърч и ела.
В таблица 4 е дадено процентното разпределение на залесената площ за отделните горскостопански единици на РУГ-а. Вижда се, че белият
бор е преобладаващ в ДЛ, както следва: “Брезник”
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Фиг. 3. Разпределение на площта на осемте най-разпространени дървесни видове /ДВ/
в РУГ “Кюстендил”
Таблица 4. Площ /в %/ на най-разпространените дървесни видове в РУГ “Кюстендил”

ДЛ /ДДивС/
Р. Манастир
Радомир
Трън
Дупница
Земен
Студена
Кюстендил
Невестино
Осогово
Брезник
Общо за РУГ

Бял бор
19.1
15.3
25.6
27.9
21.2
15.5
27.7
22.5
20.6
28.4
23.3

бук
18.2
7.6
33.2
5.6
4.7
42.4
16.5
14.8
59.1
20.0
20.1

Дървесни видове
Дъб
Чер бор
23.9
5.9
24.9
26.6
10.9
13.2
19.8
10.4
29.8
11.0
11.8
9.8
21.6
17.0
19.7
28.9
3.2
5.2
13.6
21.1
18.7
15.4

/28.4%/, “Дупница” /27.9/, “Кюстендил” /27.7%/
и “Невестино” /22.5%/. Букът заема второ място
по площ в ДЛ “Брезник”, а в ДЛ: “Дупница”,
“Кюстендил” и “Невестино” на второ място е дъба.
Дъбът заема първа позиция по площ в ДЛ
“Земен” /21.2%/ и “Рилски манастир” /19.1%/, на
второ място е белия бор, а в трета позиция по площ
е черния бор в “Земен” и бука – в Рилския манастир . Дъбът заема значителни площи в ДЛ “Земен”
и “Рилски манастир” и това е закономерно, тъй
като припечните изложения тук са почти половината от залесената площ /фиг. 3/.
В ДДивС “Осогово” на първо място по площ е
бука /59.1%/, следван от белия бор, черния бор,
смърча и дъба. И това е логично за високия процент много стръмни /39%/ и сенчести терени /65%/
в Дивечовъдната станция.
Букът е намерил най-широко разпространение и в ДДивС “Студена”/42.4%/, следван от белия бор, дъба, черния бор и смърча. Това, че след
бука следват светлолюбиви дървесни видове е ло-

смърч
8.5
0.1
0.2
11.4
0.0
3.5
0.5
1.5
4.7
0.3
3.0

Общо, %
75.6
74.4
83.1
75.1
66.8
83.0
83.2
87.4
92.9
83.3
80.4

гично за условията на “Студена”, където преобладават южните изложения /67.6%/. Диапазонът на
надморската височина на ДДивС “Студена” е от
800 до 1800 m и тя попада в средния планински
пояс на буковите и иглолистни гори /Недялков,
Гарелков и др. 1983/.. Следователно при указаните условия от дъбовете предимно зимният дъб може да има място в дървесния състав на ДДивС
“Студена”, и то на месторастения не по-високо разположени от 1100m. Зимният бук може да бъде в
съчетание със съпътстващите го други широколистни – цер, бук, планински ясен, габър и др.
В ДЛ “Трън” букът е също на първо място по
площ /33.2%/, следван от белия бор, черния бор,
дъба и смърча. Тук сенчестите изложения са съвсем малко преобладаващи /с 1.8%/ и логично е
широкото разпространение на светлолюбивите дървесни видове /бял и черен бор и дъб/ след бука.
3.3.2. Резерви за оптимизиране на дървесния състав и за увеличаване на залесената площ

Лесоустройствено-екологичен анализ на горските територии от ...

в РУГ “Кюстендил”
За подобряване на видовия състав, състоянието и производителността на горите в отделните ГСЕ на РУГ “Кюстендил” съществуват определени резерви, които са двустранно
обусловени. От една страна това са екологичните условия, които подсказват подходящи промени във видовия състав, а от друга - това са горските площи, в които по Лесоустройствен проект
такива промени са възможни. Такива площи са
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горите, предназначени за реконструкция и за превръщане и още онези площи, които са
лесопригодни, но временно незалесени.
Направеният досега анализ показа, че букът
и дъбът /заедно с белия бор/ са преобладаващи
дървесни видове в отделните ГСЕ на РУГ “Кюстендил”. В същото време немалки са площите на тези
гори /табл. 5/, които са предназначени за реконструкция и за превръщане.

Таблица 5. Обща площ на горите за превръщане и реконструкция, залесена и незалесена площ в
РУГ “Кюстендил”
Залес.
ГСЕ /ДЛ
площ
или ДДивС/
/ЗП/

Площи за превръщане и реконструкция – общо /РП/
Дървесни видове
Бук
Дъб
Други широкол.
ha
% от ЗП
ha
% от ЗП
ha
% от ЗП
358
3312
1876
1.8
16.8
9.5
1464
4792
3985
7.4
24.3
20.2
7105
2889
4281
23.6
9.6
14.2
1077
4390
2420
4.4
18
9.9
753
4954
5354
4.3
28.5
30.8
2657
739
496
38
10.6
7.1
2128
6049
3710
6
17.1
10.5
421
3159
1154
1.9
13.9
5.1
1876
378
170
12.2
2.5
1.1
1568
1239
1325
15.3
12.1
12.9

Р. Манастир 19699
Радомир
19747
Трън
30166
Дупница
24328
Земен
17380
Студена
6993
Кюстендил 35428
Невестино 22676
Осогово
15337
Брезник
10271
Общо за
202025 19409
РУГ

9.6

31918

15.8

В таблица 5 са дадени данните за площта на
горите, предназначени за реконструкция и превръщане в обща цифра за целия РУГ “Кюстендил”.
Буковите гори за реконструкция и превръщане общо за РУГ-а са 19 409 ha /9.6% от залесената
площ/; а дъбовите – 31 918 ha /15.8%/. Площта
на горите с указаното предназначение, но с друг
широколистен състав е 24 752 ha /или 12.3% от
общата залесена площ/. Площите, подлежащи на
залесяване са 12 052 ha /6%/.
Сумарната площ на указаните четири групи
гори е 88 133 ha или 43.7%. Това е всъщност
площта, на която са възможни подобрения в дървесния състав, в състоянието и производителността на горите в РУГ “Кюстендил”. И това са съществени резерви.
По-горе бяха констатирани резерви за увеличаване площите на белия бор и дъба в ДДивС
“Студена”, поради многото горски площи с южно
изложение /67.6%/. Общата площ на горите, предназначени за превръщане и реконструция и на незалесената площ в “Студена” е 4 464 ха или 65.3%
от залесената площ. Това е значителен резерв за

24752

12.3

Незалесена
лесопригодна
площ /НЛП/

Общо
/РП+НЛП/

ha % от ЗП
1723
8.7
2529
12.8
2109
7
1146
4.7
728
4.2
672
9.6
1051
3
214
0.9
537
3.5
1343
13.1

Ha % от ЗП
7269
36.8
12770 64.7
16384 54.4
9033
37
11789 67.8
4564
65.3
12938 36.6
4948
21.8
2961
19.3
5475
53.4

12052

88131

6

43.7

подобряване на дървесния състав чрез увеличаване площите на семенния зимен дъб и евентуално
на белия и черния бор. И вследствие на това – за
подобряване състоянието, увеличаване на производителността и усилване на специалните функции на горите в Дивечовъдната станция.
В ДЛ “Рилски манастир” площта на горите,
предназначени за превръщане и реконструция и на
незалесената площ 7 269 ha или 65.3% от залесената площ. Като се вземе пред вид голямото наличие в Рилския манастир на много стръмни терени /48%/ и сенчести изложения и големия диапазон на надморската височина /от 300 до 2600 м.
н. в./, може да се препоръча при реконструкциите,
превръщанията и залесяването да се създават смесени широколистно-иглолистни насаждения, където да бъде усилен процента на бука, елата и
смърча. Тук могат да имат своето място и съпътстващите бука широколистни – зимен дъб, габър,
явор, шестил, дива череша, бряст, ясен и др.
Възможности за увеличаване площите на
бука, елата и смърча за сметка на дъба, са налице
и в ДЛ “Дупница”, където сенчестите изложения
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заемат 58.5% от дървопроизводствената площ. А
площите за реконструкция и превръщане, заедно с
незалесената площ са 9 033 ha, или 37% от залесената площ.
За ДЛ “Земен” е характерно голямо наличие
на площи, определени за реконструкция, превръщане и залесяване – общо 11 789 ha, или 67.8%.
Площите на бука са около 6 пъти по малко от тези
на дъба. В същото време сенчестите изложения в
“Земен” са 52.1%. Съществуват възможности за
увеличаване площите на бука и съпътстващите го
дървесни видове /габър, явор, шестил, ясен и др./ в
Държавното лесничейство. Това се отнася за
месторастения, където северната компонента присъства или теренът е много стръмен.
Изводи, заключения и препоръки
Територията на целия РУГ има висок процент
на лесистост – 45.7%. Това е висока лесистост - с
12.7% по-висока от средната за страната /33%/.
Следователно висока е степента на използваемост
на Екологичния потенциал на изследваната
територия.
Сумарната площ на горите, за които са проектирани реконструкции, превръщания или просто
залесяване общо за РУГ “Кюстендил” е 88 133 ha
или 43.7% от залесената площ на територията му.
Това е площ, на която са възможни подобрения в
дървесния състав, а от тук и в състоянието и производителността на горите.
Най-разпространени в РУГ “Кюстендил” са горските насаждения с преобладаване в дървесния им
състав на белия бор /23.3/. Следват горите с преобладаване на бука /20.1%/, дъба /18.7%/, черния
бор /15.4%/, цера /6.6%/, габъра /3.4%/, смърча /
3.0%/ и елата /1.4%/.
В ДДивС “Студена” съществуват екологични
условия, подходящи за увеличаване площите на зимния дъб и съпътстващите го широколистни видове,
белия бор и др. светлолюбиви дървесни видове, поради многото горски площи с южно изложение /
67.6%/. Реконструкции, превръщания и залесявания са възможни на 4 464 ha площ, която обхваща
65.3% от залесената площ в Дивечовъдната
станция.
Като се вземе пред вид голямото наличие в
ДЛ “Рилски манастир” на много стръмни терени /
48%/ и сенчести изложения /51.8%/ и големия диапазон на надморската височина /от 300 до 2600
м. н. в./, може да се препоръча при реконструкциите, превръщанията и залесяването да се създават смесени широколистно-иглолистни насаждения,
където процентът на бука, елата или смърча да е
най-висок. Тук могат да имат своето място и съпътстващите бука широколистни видове - явор,

шестил, дива череша, бряст, ясен и др. Площта на
горите за превръщане и реконструция заедно с незалесената площ В ДЛ “Рилски манастир” е 7 269
ha или 65.3% от залесената площ на
лесничейството.
За ДЛ “Дупница може да се препоръча увеличаване площите на бука, елата и смърча за сметка
на дъба и другите широколистни. Това решение се
обуславя от обилното наличие на сенчести изложения /58.5% от дървопроизводствената площ/ и поради наличието на немалко стопанска площ, предназначена за превръщане, реконструкция и залесяване - 9 033 ha или 37% от залесената площ.
В ДЛ “Земен” са налице възможности за увеличаване площите на бука и съпътстващите го дървесни видове /габър, явор, шестил, ясен и др./. Това
се отнася за месторастения, където северната компонента присъства или теренът е много стръмен.
Навременното и успешно провеждане на
реконструкциите, превръщанията и залесяванията
ще доведе до подобряване състоянието на горите
и повишаване на тяхната ефективност и устойчивост.
Заключение
От лесоустройствена и екологична гледна точка съществуват добри резерви и възможности за
подобряване на дървесния състав в
Горскостопанските единици на РУГ “Кюстендил”.
Това ще доведе до подобряване състоянието и усилване на полезните функции на горите. До подобряване използването на екологичния потенциал и устойчивотото им стопанисване.
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INVENTORY AND ECOLOGICAL ANALYSE OF THE WOODED
TERRITORIES IN KYUSTENDIL REGIONAL FORESTRY BOARD AND
POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT OF SPECIES COMPOSITION
Rumen Petrin
Forest Research institute, Bulgarian Academy of Sciences

ABSTRACT
In the present investigation some ecological, inventory and biometric parameters of the forests – objects of active
management in Kyustendil Regional Forestry Board (RFB) were studied and analyzed.
Forest cover was established for each municipality on the territory of Kyustendil RFB, as well as the average
forest cover for the whole area. The investigations include the following data: altitude, aspect, inclination and tree
species composition of the stands, type of forests, type of lands, etc.
Recommendations were made the areas of beech and seminal deciduous forests in some of the State Forestries to
be increased in order to extend the afforested area.
The realization of these recommendations will lead to optimization of the tree species composition in the forests
on the territory of Kyustendil RFB and bigger timber harvesting, which will increase their ecological and social potential.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУГ “КЮСТЕНДИЛ” И
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ
Румен Петрин, Ивайло Марков, Надежда Стоянова
Институт за гората, Българска академия на науките
Анализирани са наличните горски ресурси в РУГ “Кюстендил” – разпределението на горската площ по вид
на земите и вид на горите, по средни таксационни показатели, по функционално предназначение и видове
собственост.
Горите на територията на РУГ “Кюстендил” се характеризират със сравнително добър възрастов, производствен и пространствено-екологичен потенциал.
• Средната възраст на горите в РУГ “Кюстендил” е 52 години. Тя характеризира горската територия на РУГ
като такава с добър възрастов потенциал за добив на зряла дървесина.
• Среднопретегленият бонитет за цялата територия на РУГ–а е 3.5. По този показател горите в изследваната територия могат за се оценят, като гори със средна производителност по отношение на дървесната маса.
• Средната пълнота в горите на РУГ “Кюстендил” е 0.7, което е достатъчно висока пълнота и говори за
добро оползотворяване на пространствения потенциал на горите.
• Средногодишният обемен прираст на всички гори в територията на РУГ “Кюстендил” е 3.4 m3/ha и е помалък от средния за страната /4.0 m3/ha/. Необходимо е повишаване на дървопроизводствения потенциал на
горите в територията.
Съществуват възможности и резерви за увеличаване площта на високостъблените гори в изследваната
територия и предпоставки за многофункционалното й стопанисване. Реализирането на тези възможности ще
доведе до целесъобразно и устойчиво ползване на горите и горските територии в района на РУГ “Кюстендил”.
Ключови думи: Горски ресурси, таксационни показатели, възможности за развитие
Key words: forest resources, biometric indexes, possibilities for development.

Увод
Горите и горските територии на РУГ “Кюстендил” представляват важен природен и икономически ресурс. Те имат отношение към околната среда и са фактор за здравето и благоденствието на
хората в района. Затова тези ресурси трябва да се
организират и използват така, че винаги да са в наличие за посрещане на многостранните изисквания на живота.
I. Обект и метод на изследването
Обектът на изследването са горите и горските ресурси в Горскостопанските подразделения /
ДЛ и ДДивС/ на РУГ “Кюстендил”. Бяха събрани и
използвани данни от Лесоустройствените проекти,
формите на отчета на Горския фонд за 2005 година и от други източници. Данните бяха целесъобразно анализирани според критериите на лесоустройствената и лесовъдска науки.
II. Резултати и обсъждане
1. Структура на горите на територията на
РУГ “Кюстендил”
1.1. Разпределение на площта на горските
територии в РУГ “Кюстендил” по вид на земите
По вида си земите в горския фонд биват: обща горска площ, залесена площ, незалесена, но
лесопригодна площ; недървопроизводителна площ.
Дървопроизводителната площ обединява залесената и незалесената площи. Недървопроизводител-

ната площ – това са скали, сипеи и др., на които е
невъзможно образуването на гора. Това, обаче, не
изключва наличието върху тази площ на единични
дървета, които не могат да се смятат за гора щом
са под 1 декар /според Закона за горите, 1997г.,
чл. 2 (1)/.
В таблица 1 е представено разпределението
на горската площ от отделните горскостопанските
единици на РУГ “Кюстендил” по вид на земите и
също така - общото им разпределение.
Общата площ на всички горски територии на
РУГ-а е 240 088 ha, а залесената – 202 205 ha,
което е 85% от общата площ. Общият резерв за
увеличаване на залесената площ се изразява с величината на незалесената, но дървопроизводителна площ, която е 12 052 ha, или 4.9% от общата
площ. Дървопроизводителната площ в РУГ
“Кюстендил” е 215 813 ha, или 89.9%. Общата
величина на недървопроизводителната площ е 24
275 ha /10.1%/. Макар и без гори, но тази площ
има своето общо природно-екологично и биологично значение за разглежданата територия.
Шестте Държавни лесничейства с най-голяма обща горска площ, са както следва: ДЛ
“Кюстендил” – 38 896 ha /16%/, “Трън” – 34 827
ha /14%/, “Дупница” – 29 893 ha /12%/, “Рилски
манастир” – 27 333 ha /11%/ “Радомир” – 24 532
/10%/. и “Невестино” – 24 156 /10%/.
Почти в същото съотношение са величините
на дървопроизводителната площ на отделните ГСЕ
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Таблица 1. Разпределение на площта на горските територии в РУГ “Кюстендил” по вид на земите

Вид на земите
Горскостопанска
единица /ГСЕ/

Рилски Манастир
Радомир
Трън
Дупница
Земен
Студена
Кюстендил
Невестино
Осогово
Брезник
Общо за РУГ, ha
Процент, %

Обща площ на
горите, ha

27333
24532
34827
29893
18723
12595
38896
24156
16803
12330
240088
100

%

Залесена Незалесена
Площ, ha площ, ha

11.4
10.2
14.5
12.5
7.8
5.2
16.2
10.1
7
5.1
100

на РУГ “Кюстендил”. Най-голяма е дървопроизводителната площ в ДЛ: “Кюстендил” – 36 479 ha
/17%/ и “Трън” – 32 275 ha /15%/, най-малка - в
ДЛ: “Студена” – 7665 ha /3.6%/ и “Брезник” –
11 614 ha /5.4%/ , а средна - в ДЛ: “Радомир” –
22 276 ha /10.3%/, “Невестино” – 22 390 ha
/10.6%/ и “Р. Манастир” – 23 158 /10.7%/.
Величината на незалесената площ в отделните Госкостопански единици варира от 214 ha в ДЛ
“Невестино” до 2529 ha в ДЛ “Радомир”. Петте
Горскостопански единици /ДЛ или ДДивС/ с найголяма незалесена, но подходяща за залесяване
площ са: ДЛ “Радомир”, ДЛ “Трън”, ДЛ “Рилски
манастир”, ДЛ “Дупница” и ДЛ “Кюстендил”.
Незалесената им площ в указания /нисходящ/ ред
е съответно: 2529 ha, 2109 ha, 1723 ha, 1146 ha
и 1051 ha.
Незалесената, но подлежаща на залесяване,
площ представлява съществен резерв за увеличение площта на горите в подразделенията на РУГ
“Кюстендил”, за повишаване на техния дървесноресурсен, екологичен и специално-функционален
потенциал.
1.2. Структура на горските територии в РУГ
“Кюстендил” според вида на горите
В табл. 2 и на фиг.1 е дадено разпределението на горските територии в РУГ “Кюстендил” по
ГСЕ и по видове гори. На базата на представените
цифрови данни могат да бъдат направени следните констатации:
Общо, високостъблените гори в РУГ

19699
19747
30166
24328
17380
6993
35428
22676
15337
10271
202025
84.9

1723
2529
2109
1146
728
672
1051
214
537
1343
12052
5

Дървопроизводствена площ,
ha

%

23158
22276
32275
25474
18108
7665
36479
22890
15874
11614
215813
89.9

10.7
10.3
15.0
11.8
8.4
3.6
16.9
10.6
7.4
5.4
100.0

Недърв.
Площ, ha
4175
2256
2552
4419
615
4930
2417
1266
929
716
24275
10.1

“Кюстендил” са 120 275 ha, или 59.5% от общата
площ, в т.ч. иглолистните гори съставляват 44.5%
от общата горска площ, 89 993 ha, следвани от
широколистните – 15%, 30 282 ha.
Общият размер на горите за реконструкция и
за превръщане е 78 876 ha или 39% и предствлява немалък резерв за увеличаване площта на високостъблените гори на територията на РУГ – а. Само
горите за реконструкция са 14% или 27 898 ha, а
издънковите гори за превръщане – 25%, 50 978
ha. Площта на Нискостъблените гори в района на
РУГ е 2865 ha /1,4%/, но макар и неголяма, тази
площ със сигурност има своето дървопроизводително и преди всичко защитно и екологично
значение.
Иглолистните гори са с най-голям дял в Държавните лесничейства, както следва: “Кюстендил”
- 18%, 16 310 ha; “Дупница” – 16%, 14 548 ha;
“Невестино” – 14% 12 458 ha; “Трън” – 13%,
11 783 ha; най-малки са площите на същите гори
в ДЛ “Студена” – 2.4%, 2027 ha; “Осогово” –
5.7%, 5 103 ha и “Брезник” – 5.7%, 5 156 ha.
Широколистните гори са застъпени в най-голяма
степен в ДЛ: “Осогово” – 25.5%, 7 735 ha;
“Кюстендил” – 20%, 5 951 ha; “Рилски манастир”
– 17%, 5 176 ha, и “Невестино” – 15%, 4 467 ha,
а в най-малка степен – в ДЛ: “Земен” – 1%,
799 ha и “Студена” – 2.1%, 632 ha.
Горите за Реконструкция заемат най-голям дял
в ДЛ “Кюстендил” – 23%, 6 406 ha; следват ДЛ:
“Рилски манастир” – 16%, 4 404 ha; “Невестино”
– 14%, 3 870 ha; “Земен” – 13.5%, 3 760 ha, и
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Таблица 2. Структура на горските територии според вида на горите в РУГ “Кюстендил”
В ид н а гори те
Горскостопанска единица
Иглолистни
/ГСЕ/

Широкол.
високостъблени

За реконст –
рукция

Издънкови за
превръщане

ha
5176
428
3639
1103
299
632
5951
4467
7735
852

%
17.1
1.4
12.0
3.6
1.0
2.1
19.7
14.8
25.5
2.8

ha
4604
1935
1984
3201
3761
660
6406
3866
520
961

%
16.5
6.9
7.1
11.5
13.5
2.4
23.0
13.9
1.9
3.4

ha
1106
8833
12334
5197
7336
3625
6137
1366
1942
3111

%
2.2
17.3
24.2
10.2
14.4
7.1
12.0
2.7
3.8
6.1

ha
130
268
426
279
342
49
624
519
37
191

%
4.5
9.4
14.9
9.7
11.9
1.7
21.8
18.1
1.3
6.7

Общо за РУГ 89993 100.0 30282

100

27898

100

50987

100

2865

100 202025 100

1.4

100

Р. Манастир
Радомир
Трън
Дупница
Земен
Студена
Кюстендил
Невестино
Осогово
Брезник

ha
8683
8283
11783
14548
5642
2027
16310
12458
5103
5156

Процент, %

44.5

%
9.6
9.2
13.1
16.2
6.3
2.3
18.1
13.8
5.7
5.7

15.0

13.8

Нискостъб –
лени

25.2

Шир. Вис.
15%
Рекон.
14%

Всичко
ha
19699
19747
30166
24328
17380
6993
35428
22676
15337
10271

%
9.8
9.8
14.9
12.0
8.6
3.5
17.5
11.2
7.6
5.1

Иглол.
Шир. Вис.
Рекон.
Изд. Превр.
Нискост.

Иглол.
45%
Нискост.
1%

Изд. Превр.
25%

Фиг. 1. Разпределение на общата площ /hа/ в РУГ “Кюстендил” по вида на горите
т.н. Горите за Превръщане имат своя най-голям дял
в Държавните лесничейства: “Трън” – 12 334 ha,
“Радомир” – 8 333 ha, “Земен” – 7 226 ha,
“Кюстендил” – 6 137 ha, “Дупница” – 5 197 ha. и
т.н.
2. Таксационна характеристика на горите в
РУГ “Кюстендил”
По-долу са представени две таблици /табл.3
и табл.4/, които съдържат информация за дървесния запас и по-важните средни таксационни показатели – възраст, бонитет, пълнота и прираст на
горите от отделните Държавни лесничейства /или

ДДивС/ на РУГ “Кюстендил”.
Дървесният запас дава представа за дървесната маса, налична в гората. Освен за дървесния
ресурс, запасът е косвен показател и за биологичният ресурс въобще, тъй като се отнася до живата
гора, която изпълнява и различни специални
функции: средозащитни, рекреационни, санитарнохигиенни и други. Дървесният запас говори за икономическия и екологичен потенциал на съответната Горскостопанска единица. Този потенциал се отразява върху икономическия и социален живот на
общините, в които попада ГСЕ.

Горските ресурси на територията на РУГ “Кюстендил” и ...

103

Таблица 3. Общ и среден запас на горите на РУГ “Кюстендил”

Дървесен запас,

ДЛ /ДДивС/

m3
3548318
2250531
5858074
4031581
1929009
1236603
5327238
4474439
3957077
2146740
34759610

Р. Манастир
Радомир
Трън
Дупница
Земен
Студена
Кюстендил
Невестино
Осогово
Брезник
Общо за РУГ

Среден запас,
m3/ha
%
10.2
6.5
16.9
11.6
5.5
3.6
15.3
12.9
11.4
6.2
100.0

С най-голям общ запас в РУГ “Кюстендил” са
горите на: ДЛ “Трън” – 5 858 074 m3 /16.9%/, ДЛ
“Кюстендил” – 5 327 238 m3 /15.3%/ и ДЛ
“Невестино” – 4 474 439 m3 /12.9%/, а с най-малък – горите на ДДивС “Студена” – 1 236 603 m3
/3.6%/ и ДЛ “Земен” – 1 929 009 m3 /5.5%/.
Общият запас на на всички гори в РУГ “Кюстендил” е 34 759 610 m3, а средният запас на 1ha
e 172 m3. Средния запас на един хектар е показател за реализираната дървопроизводителност на дадена горска площ. Средният запас на територията
на РУГ “Кюстендил” е над средния за страната,
който е 156 m3/ha.

180
114
194
166
111
177
150
197
258
209
172

Най-голям е средният запас в Държавните
лесничейства: “Осогово” – 258 m3/ha - почти
100 m3/ha повече, отколкото средния за страната,
“Брезник” - 209 m3/ha и “Невестино” - 197 m3/ha,
а най-малък е запаса в ДЛ “Земен” – 111 m3/ha и
ДЛ “Радомир” - 114 m3/ha. Обяснението за различието на тази величина за анализираните тук ГСЕ е
различието в средните възрасти, бонитети и пълноти на горите /табл.4/ в съответните Държавни
лесничейства или ДДивС.
Средната възраст на горите в РУГ “Кюстендил”
е 52 години – малко по-висока от средната за страната /49г./, и тази възраст* отговаря на среден тур-

Таблица 4. Средни таксационни показатели и общ годишен прираст за горите на РУГ “Кюстендил”

Средни таксационни показатели
ДЛ /ДДивС/
Р. Манастир
Радомир
Трън
Дупница
Земен
Студена
Кюстендил
Невестино
Осогово
Брезник
Средни данни
за горите

Общ
Относигодишен
телно
Среден
прираст,
участие,
прираст
m3
%
m3/ha

Средна
възраст,
год.

Среден
бонитет

Средна пълнота

67
63
47
52
37
47
46
55
69
41

IV /3.9/
IV /3.7/
III /3.3/
III /3.4/
IV /4.2/
III /3.4/
IV /3.8/
III /3.3/
III /2.9/
III /3.2/

0.67
0.70
0.78
0.67
0.75
0.67
0.71
0.72
0.77
0.55

2.7
1.8
4.1
3.2
3.0
3.8
3.3
3.6
3.7
5.1

52960
35723
124640
77530
52135
26311
115810
81353
57349
52360

7.8
5.3
18.4
11.5
7.7
3.9
17.1
12.0
8.5
7.7

52.4

3.5

0.70

3.4

676170

100.0

*При нормално разпределение на горите по класове на възраст, средната възраст е равна на половината
турнус.
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нус на сеч 100 години. Като се вземе пред вид, че
турнусът за високостъблените гори е обикновено
100-120 години, а турнусите на меките широколистни и издънковите е доста по-малък, може да
се заключи, че горската територия на РУГ “Кюстендил” се характеризира с един добър потенциал
за добив на зряла дървесина.
Най-висока е средната възраст на горите в
ДДивС “Осогово” – 69 г., ДЛ “Р. Манастир” – 67 г.
и ДЛ “Радомир” – 63 г., а най-малка в ДЛ “Земен”
– 37 г. и ДЛ “Брезник” – 41 г. А
Средният бонитет на горите в различните ГСЕ
на РУГ “Кюстендил” е в диапазона между трети /
ДДивС “Осогово” – 2.9/ и четвърти бонитет /ДЛ
“Земен – 4.2/. Среднопретегленият бонитет за цялата територия на РУГ–а е 3.5. По този показател
горите в изследваната територия могат за се оценят,
като гори със средна производителност.
Средната пълнота за цялата територия на РУГ
е 0.7 /от 0.55 за ДЛ “Брезник” до 0.78 за ДДивС
“Трън”/, и това е достатъчно висока пълнота, което говори за добро оползотворяване на пространствения потенциал на горите. По-ниска е пълнотата единствено в ДЛ “Брезник”, което не е добре за
производителността на горите в това лесничейство,
особено като се вземе пред вид и не високата му
средна възраст /41 г./. Занижената пълнота вероятно се дължи на изведените първоначални фази
на възобновителните сечи в зрелите и презрели дендроценози на това лесничейство.
Стойностите на средния годишен прираст по
обем на единица залесена площ се движат между
1.8 /ДЛ “Радомир”/ и 5.1 m3/ha /ДЛ “Брезник”/.

Този показател е израз на производствения потенциал на горите и отразява едновременното влияние
на бонитета, средната възраст на горите и тяхната
пълнота, която пък зависи от интензивността и честотата на водените отгледни и възобновителни сечи в горските насаждения. В случая по-малката
средна пълнота на горите и по-младата средна възраст в ДЛ “Брезник” обуславят високия среден годишен прираст. Известно е, че дърветата и едновъзрастните насаждения достигат максимума на
средния си прираст в сравнително млада възраст
– до 40-60 години.
Средногодишният обемен прираст от всички
гори на територията на РУГ “Кюстендил” е
3.4 m3/ha, т.е. малко по-малък от средния за страната, който е 4.0 m3/ha. Общият годишен прираст
на всички гори от разглежданата територия е
676 170 m3, което представлява 1.9% от общият й
дървесен запас.
3. Структура на горските територии в РУГ
“Кюстендил” по функционално предназначение и
по видове собственост.
3.1. Функционално предназначение на горите в РУГ “Кюстендил” и възможности за многофункционално стопанисване и ползване.
В таблица 5 е представена структурата на горите в РУГ “Кюстендил” по функционално
предназначение. Това са основните функции, които изпълняват горите според Закона за горите от
1997 г., чл. 4 (1).

Таблица 5. Структура на горските територии според функционалното предназначение на горите в
РУГ “Кюстендил”
Категории гори
ДЛ /ДДивС/

Р. Манастир
Радомир
Трън
Дупница
Земен
Студена
Кюстендил
Невестино
Осогово
Брезник
Общо за РУГ
“Кюстендил”

Дървопроизводителни и
средообразуващи
функции /ДСФ/

Защитни и
рекреационни
гори /ЗРГ/

Гори в
защитени
територии
/ГЗТ/

Обща площ на
горите

Ha
12131
13749
27584
21981
18279
0
35600
19431
11735
9656

%
44.5
56.0
79.2
73.1
97.6
0.0
91.5
80.4
64.2
94.0

Ha
2424
9560
7234
3794
441
194
3284
4724
6357
615

%
8.9
39.0
20.8
12.6
2.4
1.5
8.4
19.6
34.8
6.0

ha
12711
1223
9
4314
3
12401
12
1
192
0

%
46.6
5.0
0.0
14.3
0.0
98.5
0.0
0.0
1.1
0.0

Ha
27266
24532
34827
30089
18723
12595
38896
24156
18284
10271

%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

170146

71.0

38627

16.1

30866

12.9

239639

100.0
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Горите с дървопроизводствени и средообразуващи функции /ДСФ/ по площ имат общо найголям дял – 71% /170 146 ha/ в РУГ “Кюстендил”,
следвани от Горите със защитни и рекреационни
функции /ЗРГ/ - 16.1 % /38 627 ha/, и от Горите от
защитените територии /ГЗТ/ – 12.9% /30 866 ha/.
За отделните Държавни лесничейства /ДДивС/
горите с дървопроизводствени и средообразуващи
функции /ДСФ/ в сравнение с другите категории
гори са застъпени в най-голяма степен в ДЛ, както
следва: “Земен” - 97.6%, 18 279 ha, “Брезник” 94%, 9 656 ha и “Кюстендил” -91.5%, 35 600 ha.
А най-малка е площта им в ДДивС “Студена” –
0% и в ДЛ “Р. Манастир” – 44.5%, 12 131 ha.
Защитните и рекреационни гори /ЗРГ/ са наймного в ДЛ /ДДивС/, както следва: “Радомир” –
39%, 9560 ha, “Осогово” – 34.8%, 6357 ha,
“Трън” – 20.8%, 7234 ha и “Невестино” – 19.6%,
4724 ha. Най-малък е процента на ЗРГ в ДДивС
“Студена” – 1.5%, 194 ha и ДЛ “Земен” – 2.4%,
441 ха.
Защитените територии в отделните ГСЕ на РУГ
“Кюстендил” имат своето най-голямо място в
ДДивС “Студена” – 12402 ha, 98.5%, ДЛ “Р.
Манастир” – 12711 ha, 46.6%, ДЛ “Дупница” –
30089 ha, 14.3%; малка е площта им в ДЛ
“Радомир” – 1223 ha, 5% и в ДДивС “Осогово” –
192 ha, 1%, а въобще ги няма в наличие само в
ДЛ “Брезник”.
Разгледаните територии имат различно приоритетно назначение. Но те изпълняват в същото
време и други функции. Например, горите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции /ДСФ/, могат при разумно стопанисване и
ползване, да изпълняват също и защитни и рекреационни функции, както тези функции автоматично се изпълняват и от горите, които са определени
и отделени като защитни територии /ГЗТ/. А горите със защитни и рекреационни функции /ЗРГ/, могат с втора приоритетност да изпълняват дървопроизводителни и средообразуващи функции. Ето
защо, идеята за устойчиво и ефективно стопанисване и ползване изисква приоритетно установените функции на горите да се съчетават и с другите
възможни функции, което означава горите да се
стопанисват и ползват многофункционално.
3.2 Разпределение на общата горска площ
в РУГ “Кюстендил” по видове собствености.
Въпросът за собствеността е свързан с конкретните интереси на различните видове собственици, със съответните различни закони, политики
и стратегии. В този смисъл собствеността има отношение към екологичните, икономически и социални предпоставки за развитие.
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В областта на горското стопанство, каквато и
да е собствеността, трябва да се прилага изискването, заложено в чл.12, ал. 2 от Закона за горите,
където е казано, че: “Собствениците на горите са
задължени да ги стопанисват по начин, който не
променя тяхното предназначение, да изпълняват
изискванията на устройствените проекти, планове
и програми, като не влошават състоянието им.”
В Националната горска стратегия, разработена за 10 години напред /за периода от 2004 до
2013 година/, като гаранция за устойчиво стопанисване на горите е казано следното: “Българската
гора е национална ценност. Ресурсите на горските
екосистеми запазват своите екологични, социални
и икономически функции за подобряване качеството на живот на хората. Горите се управляват професионално в стабилен горски сектор, с широка
обществена подкрепа, при взаимно зачитане и интегриране на интересите на всички заинтересовани страни.”
В настоящия момент в процес на формиране
са все още общинската и частна собствености и
трябва да се работи за хармонизиране интересите
на държавата, общините и частните горовладелци
в съответствие с положенията на закона и
Стратегията. Да се гарантира по този начин едновременното екологично, икономическо и социално
благоприятно развитие.
Държавните гори в момента са най-добре организирани и добър показател е факта, че една голяма част от горите в РУГ “Кюстендил” е държавна собственост. Държавата в момента е най-силна
да осигури охраната на горите, да осигури тяхното
добро физическо оцеляване, т.е. екологичното им
благополучие. Общинската собственост върху част
от горите, при мъдро стопанисване, ще бъде съществен фактор в развитието на съответните
общини, за техния икономико-социален просперитет. Общините са световно признат собственик.
Общината е не много голяма и немалка инфраструктурна единица, където може да се приложи един
от принципите на устойчивото развитие: “Мисли
глобално, действай локално.”
В таблица 6 е представена сегашната структура на четирите основни видове собственост –
държавна, общинска, частна и на религиозните организации – общо, за територията на РУГ “Кюстендил” и по отделните му подразделения – ДЛ и
ДДивС.
Общо за РУГ “Кюстендил” с най-голям относителен дял е държавната собственост – 76.9%,
193 561 ha, следвана от от частната собственост
– 11.7%, 29 415 ha, общинската – 6.1%, 15 356
ha, и накрая религиозната собственост – 5.3%,
13 225 ha.
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Таблица 6. Баланс на общата горска площ по видове собствености

Видове собственост
ДЛ /ДДивС/

Р. Манастир
Радомир
Трън
Дупница
Земен
Студена
Кюстендил
Невестино
Осогово
Брезник
Общо за РУГ
Кюстендил

Държ. горски
фонд
ha
%
13951 51.0
18998 77.4
29303 87.5
18369 61.0
13476 72.0
22992 91.3
32199 82.8
19764 81.8
14679 87.4
9830 79.7
193561 76.9

Общински

Частна

Гори на рел.орг.

ОБЩA ПЛОЩ

ha
67
2236
3000
7050
98
0
1166
466
406
917

%
0.2
9.1
9.0
23.4
0.5
0.0
3.0
1.9
2.4
7.4

Ha
1187
3188
3796
1715
4999
2084
5380
3925
1654
1487

%
4.3
13.0
11.3
5.7
26.7
8.3
13.8
16.2
9.8
12.1

ha
12128
110
407
5
150
114
151
1
64
95.3

%
44.4
0.4
1.2
0.0
0.8
0.5
0.4
0.0
0.4
0.8

Ha
27333
24532
33506
30089
18723
25190
38896
24156
16803
12329.6

15356

6.1

29415 11.7

13225

5.3

251558

За относителното участие на отделните видове собствености в рамките на съответната обща
горска площ за отделните ГСЕ може да се каже
най-общо следното. С изключение ДЛ “Рилски манастир”, ДЛ “Дупница” и ДЛ “Земен”, където процентът на държавната собственост е под 77%
/съответно: 51%, 61% и 72%/, във всички останали ДЛ /ДДивС/ същият варира в интервала от
77.4 % /ДЛ “Радомир”/ до 91.3% /ДДивС
“Студена”/.
По-значителна е величината на общинската
собственост в ДЛ, както следва: “Дупница” – 23.4%
/7050 ha/, “Радомир” – 9.1% /2236 ha/ , “Трън” –
9.0% /3000 ha/ и “Брезник” – 7.4% /917 ha/, а
най-малка e същата собственост в ДЛ “Рилски манастир – 0.2% /67 ha/ и “Земен” – 0.5% /98 ha/, а
в ДДивС “Студена” въобще отсъства.
Частната собственост е застъпена в най-голяма степен в ДЛ:”Земен” – 26%, 4999 ha,
“Невестино” – 16.2%, 3925 ha и “Кюстендил” –
13.8% /5380 ha/, a в най-малка – в ДЛ “Рилски
манастир” – 4.3%, 1187 ha. Голяма е площта на
религиозната собственост само в ДЛ “Р. манастир” – 44.4%, 12 128 ha, малка – в ДЛ “Трън” –
1.2% /407 ha/, а в останалите ГСЕ, величината на
религиозната собственост е незначителна - от 1 ha
до 150 ha и е под 1%.
Изводи, заключения и препоръки
Незалесената, но подлежаща на залесяване,
площ представлява съществен резерв за увеличение площта на горите в подразделенията на РУГ
“Кюстендил”, за повишаване на техния дървесно-

%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ресурсен, екологичен и специално-функционален
потенциал. Немалък е делът на горите за Реконструкция и Превръщане – 39% от общата площ или
78 876 ha. Това са възможности за увеличаване
площта на високостъблените гори.
Средната възраст на горите в РУГ “Кюстендил”
е 52 години. Тя характеризира горската територия
на РУГ като такава с добър възрастов потенциал
за добив на зряла дървесина.
Среднопретегленият бонитет за цялата територия на РУГ–а е 3.5. По този показател горите в
изследваната територия могат за се оценят, като
гори със средна производителност по отношение
на дървесната маса.
Средната пълнота в горите на РУГ “Кюстендил” е 0.7, което е достатъчно висока пълнота и
говори за добро оползотворяване на пространствения потенциал на горите. По-ниска е пълнотата
единствено в ДЛ “Брезник” /0.55/, и е необходимо
да се проучат по-подробно причините за това.
Вероятна причина за невисоката средна пълнота
на горите в това лесничейство са изведените първоначални фази на възобновителните сечи в зрелите и презрели дендроценози.
Средногодишният обемен прираст на всички
гори в територията на РУГ “Кюстендил” е
3.4 m 3/ha и е по-малък от средния за страната
/4.0 m3/ha/. Това показва необходимост от повишаване на дървопроизводителния потенциал на горите в територията. И това е възможно при качествени залесявания и правилно стопанисване.
Горите с дървопроизводствени и средообразуващи функции по площ заемат 71% от общата
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горска площ /170 146 ha/, а горите със специални функции са 29% или 69 493 ha. Налице са условия и предпоставки за многофункционално стопанисване и ползване на горите в територията на
РУГ “Кюстендил”.
Общо за РУГ “Кюстендил” с най-голям относителен дял е държавната собственост – 76.9%,
193 561 ha, следвана от частната собственост –
11.7%, 29 415 ha, общинската – 6.1%, 15 356
ha, и накрая религиозната собственост – 5.3%,
13 225 ha.
Независимо от собствеността горите трябва
да се стопанисват и ползват така, че да не се влошава тяхното състояние, което е възможно само
при строго изпълнение на устройствените планове
и програми. Така те ще гарантират екологичното,
икономическото и социалното благоприятно развитие на съответните общини и райони.
Заключение
Горите на територията на РУГ “Кюстендил”
се характеризират със сравнително добър възрастов, производствен, пространствено-екологичен
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потенциал. Съществуват възможности и резерви
за увеличаване на залесената площ, на високостъблените гори и за многофункционалното им
стопанисване. Налице са възможности за повишаване степента им на устойчивост и засилване на
тяхната роля за икономическия и социален просперитет на района.
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FOREST RESOURCES ON THE TERRITORY OF KYUSTENDIL REGIONAL
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ABSTRACT
The available forest resources in Kyustendil Regional Forestry Board were analyzed - the distribution of forest area
according types of lands and forests, average biometric indexes, functional purpose and type of ownership.
The forests in Kyustendil Regional Forestry Board characterize with comparatively good age structure, economical
and space-ecological potential.
• The average age of the forests in the investigated region is 52 years, which shows that the stands are at age
suitable for harvesting of structural timber.
• The mean weight of the value for bonitat on the whole studied territory is 3.5. According this index the
investigated forests could be estimated as average productive in wood mass.
• The average forest density is .7 – high enough to proof the good utilization of the space potential.
• The average annual volume increment from all investigated forests is е 3.4 m3/ha and is less than the average
value for the country /4.0 m3/ha/. It is necessary to increase the wood productive potential of the forests in this region.
Possibilities exist for increasing of the afforested area, the of high stem forests area and for their multifunctional
management. This will lead to increased extent of sustainability of forests in Kyustendil Regional Forestry Board and
will intensify their role in economic and social prosperity of the region.
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ГТЦ проект “Насърчаване на земеделските и горскостопански структури в
Родопите”
Извършен е анализ на реконструкцията като лесовъдско понятие и практика в България от въвеждането й до
настоящия момент. Установени са дървесния състав и разпределението на горите по видове собственост в стопански клас „Реконструкция”. Анализирани са ползването на дървесина и залесяванията при реконструкции,
постигнатите резултати от реконструирането на горите и влиянието на това мероприятие върху биоразнообразието и устойчивостта на насажденията. Очертани са тенденциите пред предвидените за реконструкция гори при
запазване на настоящата нормативна база и са посочени възможности за постигане на тяхното устойчиво управление според съвременните лесовъдски изисквания.
Ключови думи: реконструкция, възстановяване, биоразнообразие, устойчивост
Key words: rehabilitation, restoration, biodiversity, sustainability

Увод
Съвременното общество възлага големи надежди по отношение на световните горски ресурси.
Известна е тяхната роля като възобновими източници на суровини и енергия, за поддържане на биологичното разнообразие, при смекчаване на климатичните промени, за защита на земните и водни
ресурси, за осигуряване на условия за рекреация,
за подобряване качеството на въздуха, за ограничаване на бедността. В същото време горите страдат от пожари, въздушно замърсяване, вредители,
инвазивни видове и в много страни са основен ресурс за увеличаване на селскостопанските и урбанизираните площи. Конкуриращите се интереси
към ползите от горските ресурси и площи са повсеместни и е налице необходимост от здрава основа за анализ и разрешаване на възникващите конфликти (FAO, 2006).
Някои експерти изказват предположение, че
около 2050 г. една четвърт от видовете живи организми по света вече ще са изчезнали, ако отношенията човек-природа не се променят. Към днешна
дата са изчезнали половината от естествените гори в световен мащаб. Обезлесяването и деградацията на горите, особено в тропиците, водят до изчезването на 14,6 млн. ha горски площи средногодишно през последните 50 години (Aldrich et al.,
2004). Според Lamb, Gilmour (2003), за периода
1990–2000 г. обезлесяването в тропиците е било
13,5 млн. ha годишно, а в световен мащаб – 9,4
млн. ha поради известно компенсиране от създаване на култури, естествено възобновяване и
самозалесяване. Всичко това е малка част от найоснователните причини да се търсят сполучливи и
трайни във времето решения на проблемите на

горите. В страните от умерения пояс, след векове
наред продължило обезлесяване, днес площта на
горите е постоянна или се увеличава – само за страните в Европа това увеличение е 877 хил. ha годишно (+0,09 %) през периода 1990–2000 г. и
661 хил. ha годишно (+0,07 %) през периода
2000–2005 г. (FAO, 2005). Като цяло за не-тропическите страни увеличението е в размер на 2,9 млн.
ха годишно за периода 1990-2000 г. (Lamb,
Gilmour, 2003). Но нарастването на площите, покрити с гора, често прикрива загубата на естествени гори и замяната им с монокултури.
Населението в Европа ползва и оказва влияние
върху горите в продължение на хилядолетия, но само преди 14 г. е прието общо за нашия континент
политическо решение за „запазване и поддържане
на биоразнообразието, продуктивността, възобновителния потенциал и жизнеността на горите с цел
те да могат да изпълняват своите екологични, социални и икономически функции и в бъдеще” (според резолюция Н1, Хелзинки, 1993 г.).
В този аспект „устойчивото управление на горите” и „запазването на биологичното разнообразие в тях” са едни от най-новите и бързо налагащи
се тенденции в горската политика, предмет на четири проведени министерски конференции от
1990 г. досега и на множество експертни срещи и
други форуми за горите. Очевидно е, че устойчивото управление на горите и запазването на биоразнообразието в бъдеще ще засилват ролята си в смисъла на дадените им определения с резолюции Н1
и Н2, приети в Хелзинки през 1993 г. и в търсенето на така наречената по-горе „здрава основа”.
Като отличителна черта на устойчивото управление на горските екосистеми се възприема, че
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биоразнообразието в тях няма да намалee в дългосрочен период в резултат на лесовъдски намеси
и прилагане на различни системи на сеч.
Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие препоръчва „всяка страна да рехабилитира и
възстанови деградираните си екосистеми” като за
запазване и възстановяване на биоразнообразието
е особено важно извършването на възстановителни дейности във вторичните гори и в горските култури (Saint-Laurent, 2005).
Според Berges (2004) запазването и поддържането на биоразнообразието биха представлявали сложен проблем, дори ако знанията ни за влиянието на горскостопанските дейности върху растителните и животински съобщества бяха на много по-високо ниво. Знанията ни за екологичните процеси и способността да предсказваме и да направляваме екологичните сукцесии, са ограничени
(Lamb, Gilmour, 2003). Това налага действията ни
по отношение стопанисването на горите да са добре обмислени и съобразени с новите изисквания.
В този смисъл реконструкцията, така както е
традиционно възприета в България, днес трудно се
вписва в международния терминологичен речник –
не защото не са извършвани подобен род дейности в горите по света, а защото периода през който
са търсени възможности единствено за увеличаване на производителността на горите, е отминал.
Сега подходът към горите е друг – екосистемен,
природосъобразен, многоцелеви. Наименованията
са различни, но общото е, че от горите се очакват
ползи за цялото общество, свързани не само с добива на дървесина. Освен това горите по света заемат значителна площ – около 30 % от общата
площ на сушата (Aldrich et al., 2004; FAO, 2006),
което налага решенията, свързани с тях да се вземат от възможно най-голям кръг заинтересовани
страни, за да се гарантира успешното им
прилагане. Според Зорг (2000), опазването на биологичното разнообразие надхвърля сферата на биологичните науки. То зависи от социалния и политически подход към ролята и значението на горските ресурси.
Реконструкцията на горите в България в момента е актуален проблем, който очаква своето найподходящо решение, дори и с известно закъснение.
Това горскостопанско мероприятие вече не е от
най-популярните сред лесовъдската общност и във
вида, в който се осъществява през последните няколко години не допринася ползи за обществото,
което го възприема като необоснована гола сеч.
Силно понижена е и ролята на реконструкциите по
отношение снабдяването с дърва за огрев на местното население и осигуряването на площи за паша.
Много от лесовъдските проблеми, поставени на пос-
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ледното национално съвещание за реконструкциите през 1994 г., все още не са получили решение.
Налице са и нови публикации, свързани с тази тема.
1. Анализ
Независимо от краткия, според критериите на
лесовъдството период, през който се използва в
България, “реконструкцията” не е ново понятие в
лесовъдската теория и практика. Реконструкции на
големи площи под името „Forest Rehabilitation”
„Waldumbau” или „възстановяване на горите” се
прилагат в Европа още преди повече от 200 години
(Гарелков и др.,1969; Plochmann, 1992; Стипцов и
др., 1994; Шютц, 1999).
Според Plochmann (1992) началото на така нареченото „възстановяване на горите” в Централна
Европа датира от 1820 г., когато лесовъдите там
решават, че видове като белия бор, смърча, акацията, веймутовия бор и след 1880 г. – дугласката,
са в състояние да осигурят доходи, в пъти по-високи от тези, получавани от естествената широколистна растителност. Като последствие от това „икономически обосновано” решение започва смяна на
широколистните гори с култури, предимно иглолистни, за да се достигне до днешната ситуация,
когато площта на запазените естествено разпространени широколистни гори в централна Европа е
по-малко от 3 % от площта им през 1820 г.
„Възстановяването” е осъществено за по-малко от век, а получените резултати респектират.
Общият дървесен запас, годишният прираст и добивът на дървесина нарастват значително, дори се
удвояват и утрояват. Цената е фундаментална смяна на състава на горите. За периода 1820–1960 г.
той се променя от 2/3 широколистни и 1/3 иглолистни към обратното съотношение. Около 40 %
от залесената площ, заета от естествени смесени
гори, е заменена от монокултури. Направените
грешки в екологично отношение – големи площи
на монокултурите, използването на иглолистни
видове, които не са местни и не отговарят на условията на месторастене, както и опита да се постигнат високи цени на добиваната дървесина чрез удължен турнус на сеч, довеждат до извънредно големи непредвидени ползвания. Те са предизвикани
от необходимостта да се усвоява навреме повалената или увредена от ветровали, снеголоми и каламитети дървесина и по обем достигат до 1/3 от
общия добив на дървесина, което нарушава принципа за равномерност и постоянство в ползването.
Като изход от създадената ситуация се възприема
намаляване на турнусите на сеч и завръщане към
по-устойчив бъдещ състав на насажденията чрез
внасяне и толериране на местни широколистни видове при залесяванията и възобновителните сечи.
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Този обратен процес – на трансформация започва
около 1960 г.
Според Дооренбуш (2002) разделянето с нискостъбленото и средностъблено стопанство в
Германия е станало почти изцяло по пътя на реконструкцията, т.е. на залесяване и създаване на горски култури. В резултат на това 99 % от немските
гори днес са високостъблени, а началната слава
на немското лесовъдство се дължи именно на „възстановяването”, т.е. на реконструкцията на горите
в тази страна (Plochmann, 1992).
В българската лесовъдска литература понятието “реконструкция на насажденията” се появява през 1957 г. (Гарелков и др.,1969). Определението, което се дава за реконструкция тогава, е
“изкуствена подмяна на наличния дървостой на дадена територия с нов, възможно най-продуктивен
за определените растежни условия”. Това определение претърпява известни промени, но същността на критериите, според които се включват насаждения в стопанския клас “Реконструкция” е толкова широка, че позволява през десетилетията площта му в някои години да надминава 1/4 от общата
залесена горска площ. Според доклад на Комитет
по горите от 1994 г. “реконструкцията на насажденията” се въвежда официално в нашата лесовъдска практика с лесоустройствената инструкция от
1955 г. Конкретизиране и изчистване на понятието
се прави в следващото издание на инструкцията от
1975 г., чиито постановки се запазват и в изданието от 1993 г. Последните действащи указания относно „реконструкция на неустойчиви и нископродуктивни насаждения” са дадени с писмо на
Комитет по горите (№36-00-95/28.06.1995 г).
Причините сега у нас да съществуват гори,
определени „за реконструкция” са много. Корените
им са далеч назад в човешката история по нашите
земи, включително и в най-новата, и са добре описани от различни автори (Недялков и др., 1961;
Стоянов, 1968; Арнаудов, 1998; Въчовски и Димитров, 2003).
Реконструкцията в България се използва и като метод за превръщане на нискостъблените гори
във високостъблени (Недялков и др., 1961). С нея
„се цели подобряване състава и състоянието на
насажденията, които са разстроени от стихийни бедствия или неправилни сечи в миналото, а също така и на насаждения, които се състоят от малоценни за дадени условия дървесни и храстови видове,
или за създаване на по-ценни смесени широколистно-иглолистни и иглолистно-широколистни насаждения” (чл. 251, Инструкция за устройство на горите в Н.Р.България, 1955).
Въвеждането на реконструкцията като лесовъдско понятие и практика у нас е свързано с опти-

мизъм и надежда за по-добро бъдеще на “малоценните” ни гори, изразяващо се в повишаване на
тяхната продуктивност и подобряване на полезните им функции. За постигане на тази цел са разработени различни методи, разгледани подробно от
Георгиев и др. (1965) в книгата “Реконструкция на
малоценните нискостъблени гори”. По-важните от
тях са:
– методи за цялостна реконструкция – с и без
изкореняване;
– методи за частична реконструкция чрез гола,
кулисна, ивичеста, котловинна и комбинирана сеч;
– методи чрез изреждане и залесяване под
изреден склоп;
– методи чрез удължаване турнуса на сеч на
насаждения, заемащи добри бонитети и съставени
от ценни дървесни видове, за превръщане в средностъблено и високостъблено стопанство и др.
Въпросът, който е задаван при извеждане на
първите масови реконструкции и който все още си
задаваме, е: „Възможна ли е реконструкцията
наистина?”. На теория отговора може да бъде “да”,
а на практика е “извънредно мъчна работа” както
отбелязват Стефанов и Костов (1965). Мако Даков,
в качеството си на министър на горите и горската
промишленост през 1966 г. отбелязва: „въпросът
за реконструкцията на малоценните издънкови гори е недостатъчно добре изяснен теоретически и
практически. Този въпрос се оказа много по-сложен отколкото първоначално се предполагаше. В
много райони на страната се започна изсичането
на издънкови насаждения в различни възрасти и при
различни състояния на насажденията по отношение на тяхната склопеност и брой прави стъбла”.
Даков (1966) не препоръчва цялостната реконструкция и обръща внимание, че освен качествата на
дървостоя е необходимо да се имат предвид и производствените възможности на почвата и съставът
на насаждението. Например на бедни
месторастения, заети от дъб или габър, с малък
прираст, новосъздадените иглолистни култури не
прирастват по-бързо. Според него отгледните сечи
в горите за реконструкция, чиято средна възраст
тогава е 31 години (Субев и др., 1993) са много
по-подходящи лесовъдски мероприятия от самата
реконструкция.
Сведенията в литературата показват, че оптимизма сред лесовъдската колегия от започването
на процеса на реконструиране на горите ни не е
бил всеобщ. Радков и Минков (1963) предвиждат,
че мероприятието “реконструкция” няма да оправдае възлаганите му надежди и ще се превърне в
„една вредна дейност” поради следните
недостатъци:
– извършва се на големи площи по шаблонен
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начин без отчитане на типологичните различия;
– наличните дървостои, които имат състав,
близък до първичния, се премахват изцяло и на тяхно място се създават нови дървостои;
– въвеждат се масово наши и чуждоземни
видове, които не отговарят на наличните условия
на месторастене;
– създават се чисти едновъзрастни и едноетажни насаждения, неустойчиви към повреди, заболявания и др.
Това предвиждане, направено преди 44 години сега вече е реалност – реконструкцията в повечето случаи се е оказала вредна за гората дейност,
тъй като посочените тогава недостатъци в хода на
времето са били причина за множество негативни
резултати според ценностната система на съвременното лесовъдство. В най-общ план може да се
предположи, че реконструкциите са повлияли отрицателно на биоразнообразието и устойчивостта
на горите и са довели до обедняване на генофонда
от местни дървесни видове. Това може да се счита
за сериозен техен недостатък от гледна точка на
последните европейски нормативни документи за
горите.
Реконструкциите са имали значителна социално-икономическа роля в началните години (1958–
1970 г.) от своето прилагане в България. Изсичането
на големи горски площи е било икономически изгодно от дърводобивна гледна точка – осигурени
са суровини за промишлеността и дърва за огрев
на местното население. Чрез огромните по своя
мащаб залесителни мероприятия е създадена трудова заетост на хората в селските райони, които
са представлявали значителен дял от населението
на страната по това време. По данни на Института
за световни ресурси (World Resources Institute,
2007), както и на FAO (2007), в края на ХХ век в
България са създадени повече горски култури отколкото във всички останали балкански страни, взети заедно (данните са без европейската част на
Турция). Нарастващата нужда от дървесина и пресиленото ползване – до 30 % в повече от годишния прираст (Костов и Василев, 1965), са причина
да се търсят възможности за увеличаване на продуктивността на горите от единица горска площ.
Една такава възможност тогава се е оказала реконструкцията.
За тази цел е било необходимо да се обоснове икономическата и екологична ефективност на
реконструкциите и замяната на издънковите широколистни гори с иглолистни култури. За нискобонитетните дъбови и букови дървостои икономическа
обосновка е направена от Недялков (1959, 1960).
След първите 7–8 години, през които се водят масови реконструкции на най-различни по възраст,
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състав, качество на дървостоя и други показатели
насаждения, се появяват няколко метода за проектиране на извеждането на реконструкциите с оглед постигане на максимална ефективност. Такива
методи са разработени от Ташков (1964), Желев
(1968), Гарелков и др. (1969), Кислова (1970)
(Костов и Бончев, 1973). Повечето автори разглеждат ефективността от като съвкупна икономическа
ефективност от стария и новия дървостой и я използват като критерий при подреждането на отделните насаждения по време при проектиране на
реконструкциите. Според тези методи, когато периода на реконструкцията е по-голям, подреждането на насажденията може да стане при най-малки стопански загуби от страна на стария дървостой,
защото ще се даде възможност на повече насаждения да достигнат възраст на техническа зрелост
преди да се реконструират.
Една по-късна икономическа оценка на реконструкцията на издънковите гори (Василев, 1994),
при условията на свободен пазар, показва че чрез
доходите от главна сеч ще се възстановят само
около ј от олихвените разходи за залесяване след
реконструкция, а останалите ѕ ще представляват
чиста загуба за инвеститора. Изчисленията са на
база на цената на дървесината на корен за 1 ha в
годината на провеждане на главна сеч и на производствената себестойност на 1 ha горски култури
при залесявания в реконструкции по цени от 1994 г.
След като са прилагани в продължение на 40 г. се
оказва, че реконструкциите в периода след 1989 г.
са икономически неефективни, а вероятно са били
такива и дълго време преди това. Василев (1994) с
основание поставя под съмнение и техният социален и екологичен ефект.
По отношение на екологическата обоснованост на реконструкциите съществува голямо разминаване между теоретическите основи на мероприятието и прилагането му на практика, което често води до постигане на обратен екологичен ефект.
През изминалите години дейностите, които са
се наложили и с които всеки съвременен български лесовъд свързва думата “реконструкция”, са гола сеч и последващо залесяване със смяна на дървесния вид, т.е. големият брой методи за реконструкция са сведени до абсолютен минимум от две
дейности. От лесовъдска гледна точка нещата са
опростени до намиране на най-ефективен дърводобивен метод и до залесяване с фиданки не от
най-подходящите, а от наличните в горските разсадници дървесни видове, които в повечето случаи
са и най-лесни за разсадниково производство.
Днес, постигнатите резултати, които са далеч
под очакваните, както и промяната в лесовъдските
концепции, са причина мнозинството от колегите
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лесовъди да са песимистично настроени по отношение бъдещето прилагане на реконструкциите.
Факт е, че през последните 10 години в много региони у нас се извършват реконструкции върху
площи, по-малки от предвидените в лесоустройствените проекти. Това се дължи не само на липсата
на средства за залесяване, но и на промяна в мисленето. Без да се отрича като лесовъдско мероприятие, реконструкцията е изиграла своята роля,
считана за отрицателна от едни автори и за положителна от други. Поуките от наблюдаваните отрицателни резултати в чужди държави не са възприети като достатъчно основание от българските
лесовъди, които са предпочели да извървят самостоятелно пътя и да натрупат собствен опит, въпреки,
че началото на реконструкциите в България съвпада с началото на тяхното отричане в Западна Европа.
Въпросът, който закономерно възниква е:
„Какво да правим?” – да продължим както досега
или да спрем с реконструкциите изцяло, да променим името “реконструкция” и да прилагаме различни от гола сеч методи за реконструкция, да реорганизираме или да заличим стопанския клас
“Реконструкция”.
Този въпрос не е нов. Поставян е на всички
национални съвещания по проблемите на реконструкцията, включително и на последното през
1994 г. в представените доклади от Рафаилов и
Костов; Попов; Костадинов; Стипцов и кол.; Василев
и други автори. Днес, след 13 години, съществуват няколко предимства – наличие на още по-голям практически опит, натрупан за 50-годишен
период, нови публикации по темата, нови тенденции в горската политика, с които трябва да се съобразява и България. Налице са и нови социалноикономически условия, които не биха позволили да
хил. ha

се отлага дълго вземането на подходящо решение.
Това се подкрепя и от факта, че в последните години обществото показва засилено негативно отношение към голата сеч.
Действащите сега указания, дадени с писмо
№36-00-95/28.06.1995 г. на Комитет по горите относно “реконструкция на неустойчиви и нископродуктивни насаждения” не създават условия за решаване на проблемите на тези насаждения. Те са
резултат от проведеното през 1994 г. национално
съвещание за реконструкциите, но в тях не са отразени в достатъчна степен препоръките от представените доклади.
Например почти всички автори препоръчват да
се прецизират и стеснят критериите, по които се
включват насаждения в стопанския клас за реконструкция, да се преосмислят целите на класа и значително да се намали площта на горите, определени за реконструкция. В действителност от 1995 г.
досега, за период от 12 години са изготвени нови
лесоустройствени проекти за всички териториални
поделения на Национално управление на горите
(НУГ), но динамиката на площта на горите за реконструкция от 1965 г. насам, се е запазила непроменена и след 1995 г. (Фиг.1). Следователно указанията не са довели до коренна промяна на
статуквото, въпреки че площта на предвидените за
реконструкция гори в края на 2006 г. е на път да
се изравни с тази от 1960 г.
Площта на горите, включени в стопански клас
„Реконструкция” през 2005 г. представлява 13,4 %
от общата площ на горите в България, а запасът
им е 3,2 % от общия запас. За една година площта на горите за реконструкция е намаляла с
8728 ha и към 31.12.2006 г. вече е 13 % от общата площ на горите.
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Фиг.1. Изменение на площта на горите, включени в стопански клас „Реконструкция” през периода
1960–2005 г. (данните до 1990 г. са по Субев и др. (1993), а за периода 1995–2005 г. – от форма
1–ГФ на НУГ)
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Дървесният състав на насажденията, определени за реконструкция към 31.12.2005 г., (Фиг.2),
се състои предимно от дъбове – горун, благун, космат дъб и цер, от бук, обикновен габър, келяв габър и от други дървесни видове, сред които мъждрян, мекиш, маклен и т.н. Най-голяма е площта
на келявия габър – 40 % от общата площ, следван
от дъбовете – 35 %, цера – 7 % и бука – 6 %.
площ, хил. ha
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Площта на другите дървесни видове е 12 %. По
отношение на запасите, с най-голям общ запас са
дъбовите насаждения, следвани от тези на келявия
габър. С най-висок среден запас е обикновеният
габър – 82 m3/ha, следван от бука – 68 m3/ha и
цера – 66 m3/ha. Средният запас за стопанския клас
е 38 m3/ha.
запас, млн. m3
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Фиг.2. Разпределение на залесената площ и на запаса в стопански клас „Реконструкция”
по дървесни видове към 31.12.2005 г. (Източник: НУГ, форми 2–ГФ и 3–ГФ)
Разпределението на горите за реконструкция
по видове собственост към 31.12.2006 г., изразено в проценти, е сходно с разпределението на общата горска площ по видове собственост в страна-

та (Фиг.3). Това предопределя и сходство на
проблемите, свързани със собствеността, които
възникват при стопанисването на всички гори като
цяло и на горите за реконструкция в частност.
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Фиг.3. Разпределение на площта на горите за реконструкция и на площта на всички гори в България
по видове собственост към 31.12.2006 г. (Източник НУГ, форма 1–ГФ)
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Отсечените до голо площи за реконструкция,
общо за всички видове собственост на гори през
периода 2000-2006 г. са 15 212 ha, като най-голям процент от тях са освободените площи в държавен горски фонд (ДГФ) – 11 370 ha или 75 % от
площ, ha

цялата площ (по отчетни форми 5–ГФ на НУГ)
(Фиг.4). Най-голяма площ е отсечена до голо през
2003 г., след което стойностите намаляват както в
ДГФ, така и в недържавния горски фонд (НДГФ).
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Фиг.4. Изменение на отсечените до голо площи в реконструкции в държавен горски фонд и
в недържавен горски фонд през периода 2000–2006 г. (Източник: НУГ, форми 5–ГФ)
През същия период залесени в реконструкции
в ДГФ са 8 730 ha, което означава, че са останали
незалесени 2 640 ha (Фиг.5). Липсват данни за извършени залесявания в освободените площи от недържавния горски фонд (НДГФ) – 3 842 ha, които
вероятно са останали незалесени с цел спестяване на разходи или поради недостиг на средства за
залесяване. През 2006 г. площта на залесявани-

ята в реконструкции в ДГФ е 1 099 ha – най-малката след 2002 г., когато е била 1 057 ha.От
Фигура 5 става ясно, че през всяка година от периода 2000–2006 г. са оставали незалесени площи
след извършени реконструкции в ДГФ с изключение на 2005 г. когато са залесени с 46 ха в повече
от освободената площ. Най-много незалесени площи са останали през периода 2001–2003 г.
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Фиг.5. Изменение на площта на залесяванията в реконструкции и на площите, останали незалесени
след реконструкции в ДГФ през периода 2000–2006 г. (Източник: НУГ)
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Изменението на площта на залесяванията след
изведени реконструкции в България през периода
1958-2006 г. (Фиг.6), характеризира горите за реконструкция по отношение на основната идея, заложена при обособяване на стопанския клас
„Реконструкция” – смяна на дървесния състав по
пътя на залесяване на изсечените площи. Според
данни на НУГ, първите залесявания в реконструкции са извършени през 1958 г. Общият обем на
залесената площ в реконструкции за периода
1958–2006 г. е 706 234 ha и представлява 41 %
от общия обем на залесяванията в България през
този период – 1 716 709 ha (данните за 2000–
2006 г. се отнасят за ДГФ). В някои години площта
на залесяванията в реконструкции надминава 50 %
от общата площ на залесяванията. Поради повторни реконструкции на неуспешни култури, действително залесената площ в реконструкции е по-малка.
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Въпреки това цифрите са впечатляващи. През
1960 г. площта на горите за реконструкция е била
463 хил. ha, оттогава до 2006 г. са залесени
706 хил. ha в реконструкции, и през 2006 г. площта им отново е 481 хил. ha.
Картината е по-различна, ако приемем площта на горите за реконструкция, определена през
1965 г. – 804 хил. ha за по-точна. Дотогава са изминали 10 г. от въвеждането на реконструкцията и
са изготвени лесоустройствени проекти за почти
всички горски стопанства, което предполага, че площите за реконструкция са окончателно определени.
При изваждането от тази площ – 804 хил. ha на
площта на залесяванията в реконструкции за периода 1965–2005 г. – 549 хил. ha, се получава, че
през 2006 г. площта на горите за реконструкция
трябва да е 255 хил. ha. В действителност, тази
площ е 481 хил. ha, т.е. почти двойно повече.
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Фиг.6. Изменение на площта на залесяванията в реконструкции и на общата площ на залесяванията
в България през периода 1958–2006 г. (Източник: НУГ) (данните след 1999 г. са за ДГФ)
Трябва да се отбележи, че да се приеме площта на горите, включени в стопански клас „Реконструкция” през 1965 г. за най-близка до реалната
площ на всички гори, за които е предвидено да се
провежда това мероприятие не е съвсем коректно,
тъй като има и изключения, но това е официалната
статистика. Например в някои лесничейства е обособен стопански клас „Реконструкция” при лесоустрояването им и след 1965 г. – в ДЛ Брезник
(Кръстев, 1990), в ГС Черни Осъм, ГС Росица, ГС
Харманли, ГС Лом, ГС София, ГС Свищов, ГС

Свищов, ГС Златоград, ГС Кърджали, ГС Тополовград (Петков, 1973). В същото време в част от тези лесничейства / горски стопанства са били предвидени да се изведат реконструкции върху немалки площи, които не са обособени като отделен стопански клас „Реконструкция” при лесоустрояването им през периода 1960–1970 г. Такива площи
има в ГС Кърджали – 5841 ha, в ГС Тополовград –
2930 ha, в ГС Черни Осъм – 1064 ha и др.
Петков (1973) посочва, че за 12 произволно
избрани горски стопанства площта на предвидени-
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те за реконструиране гори, независимо дали са
включени или не в стопански клас „Реконструкция”,
се променя от 8 % на 32 % при две последователни лесоустройствени ревизии, извършени до 1973 г.
Това потвърждава факта, че при всяка нова лесоустройствена ревизия, в течение на десетки години,
са включвани нови насаждения в стопански клас
„Реконструкция” и, че проследяването на действителните площи за реконструиране през тези години е почти неизпълнима задача. Доказателство е
промяната на площта на горите за реконструкция
като процент от общата площ в отделните горски
стопанства при две последователни лесоустройства:
за ГС Златоград – от 2 % на 51 %, за ГС Харманли
– от 0 % на 48 %, за ГС София – от 0 % на 31 %,
за ГС Невестино – от 6 % на 46 %, за ГС
Тополовград – от 2 % на 47 % и т.н. Една от причините за тази промяна е използването на бонитета на насажденията като основен критерий при формиране на класа за реконструкция, което е
неправилно. Например при насажденията с издънков произход кулминацията на растежа по височина може да настъпи още на 15-20 годишна възраст,
като с увеличаване на възрастта те започват да променят своя бонитет в низходяща посока (особено
дъбовите насаждения). Така голяма част от тях на
по-висока възраст се определят като V-то бонитетни и се включват в стопански клас „Реконструкция”.

Изменението на ежегодно залесяваната площ
в реконструкции като процент от общата площ на
горите за реконструкция (Фиг.7) е тясно свързано
с т.н. „период на реконструкцията”. Първоначално
този период е определен на 40–80 г. съгласно
чл. 258 на лесоустройствената инструкция от
1955 г. По-късно Петков (1973) споменава, че периодът на реконструкция за 12 новоустроени към
1973 г. горски стопанства е определен на 10-20 г.
Това е логично, при положение, че през 1960 г.
площта на залесяванията в реконструкции е била
5,8 % от общата площ на горите за реконструкция,
при което периодът би следвало да е 17 г. През
1980 г. при процент от 2,6 %, периодът може да
се изчисли на 38 г., а през 2000 г. при процент от
0,4 % съответно 250 г. През 2005–2006 г. в ДГФ
са залесени по 0,3 % годишно от общата площ на
горите за реконструкция, което означава, че ако се
продължава със същите темпове, ще са необходими 333 години, за да се реконструират всички
държавни гори, включени в стопански клас
„Реконструкция” към 31.12.2006 г. Подобно развитие може да се очаква и при горите за
реконструкция, които не са държавна собственост,
тъй като трудностите при стопанисването им пред
техните собственици са многократно по-големи от
трудностите на държавата, свързани с осигуряване на средства за залесяване.
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Фиг.7. Изменение на площта на залесяванията в реконструкции като дял ( в %) от общата площ на
горите за реконструкция през периода 1960–2005 г. (Източник: НУГ) (данните за 2000 и 2005 г. се
отнасят за ДГФ)
Значително намалява добива на дървесина от
гори за реконструкция в абсолютни стойности през
периода 1980–2006 г. (Фиг.8). От 1 186 хил. m3
стояща маса през 1980 г. той достига до
177 хил. m3 през 2006 г. Като дял от общият добив на дървесина за страната през същия период

добивът на дървесина при реконструкции е намалял от 21,1 % на 2,4 %, което показва че значението му за икономиката на горскостопанския отрасъл и за снабдяването на местното население с
дърва за огрев става все по-малко (форми 5–ГФ,
НУГ). От фигурата се установява, че ходът на из-
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менение на този добив в абсолютни и относителни
стойности е почти еднакъв. В същото време намалява и ползването по запас на горите за реконструкция като процент от общия запас на тези гори.
За 2005–2006 г. при запас от 18,8 млн. m3 се пол-
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зват средногодишно 180 хил. m3, което представлява 1 %. Все пак ползването по запас (1 %) е повече от три пъти по-високо от ползването по площ
(0,3 %).
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Фиг.8. Изменение на количествата добивана дървесина (хил. m3, стояща маса) от гори за
реконструкция и на техния дял (%) от общия добив на дървесина в страната през периода
1980–2006 г. (Източник: НУГ)
Това показва, че практиката да се предвиждат за сеч и отсичат насаждения за реконструкция,
чиито запаси са в пъти по-високи от средния запас
за стопанския клас продължава, така както е било
през всички години от въвеждане на реконструкциите досега. Потвърждение на тази теза може да се
намери в данните за периода 2000–2006 г., когато средният действителен добив на дървесина в реконструкции е 108 m3/ha, при среден запас по ЛУП
38 m3/ha. При положение, че средният запас на насажденията от келяв габър за реконструкция е
16 m3/ha следва, че такива насаждения почти не
се реконструират. И тъй като дървесно-храстовите формации, включени в стопанския клас за
реконструкция, са оставени без мероприятия, очевидно работата по реконструкциите е съсредоточена в насажденията с най-високи запаси, които все
още се намират в този стопански клас. Това са
дъбови, церови, букови или габърови насаждения,
сравнително високият запас на които може да служи като индикатор и за по-голям потенциал за ес-

тествено семенно възобновяване в сравнение с останалите насаждения в стопанския клас. Чрез реконструирането им този потенциал не се използва.
През последните години се отсичат при реконструкции именно подобни насаждения, поради по-добър икономически ефект, а липсата на средства е
причина да се залесяват 77 % от освободените до
голо площи в ДГФ.
Тенденциите, които се установяват при анализа на горите за реконструкция у нас при сега съществуващата нормативна база са:
– бавно и незадоволително намаляване на общата залесена площ на стопански клас „Реконструкция” след 1965 г.;
– значително намаляване на ползването на
дървесина от гори за реконструкция в абсолютни
стойности и като дял от общото ползване за страната през последните 26 години;
– намаляване на отсичаната до голо площ и
на площта на залесяванията след реконструкции в
ДГФ, които през 2006 г. представляват минима-
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лен процент от общата площ на държавните гори
за реконструкция – съответно 0,32 % и 0,29 %;
– оставяне на незалесени площи след изведени реконструкции през последните 7 години.
2. Възможности за устойчиво управление
Ангажиментите по международни споразумения задължиха страната ни да прилага природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите. Това
ограничава до минимум трансформирането на естествени гори в горски култури, смяната на местни дървесни видове и използването на екзоти.
Стимулира се прилагането на лесовъдски системи за формиране на смесени по състав високостъблени гори с хетерогенна структура, основани
на естествено възобновяване (Рафаилов и Костов,
2002). През последните години се среща и терминът „обратна трансформация” или само „трансформация” – на създадени горски култури в устойчиви естествени насаждения. Предлага се това
да стане чрез подпомагане процесите на естествено възобновяване на културите и на спонтанно настаняване на широколистен подраст под склопа им
(Plochmann, 1992; Златанов и Хинков, 2005;
Златанов, 2005). Стипцов и др. (1995) споменават
необходимостта от процес, обратен на реконструкцията, който наричат „дереконструкция”. Той
се състои във възстановяване на коренната растителност на мястото на иглолистните култури, създадени в резултат на реконструиране. Златанов и
Хинков (2004) и Zlatanov (2006) препоръчват значително ограничаване на реконструкциите и отдаване превес на естественото възобновяване –
семенно, където това е възможно, или издънково.
Въпреки всичко това, прегледът на съществуващата литература по проблемите на реконструкцията в България от последните 14 години показва,
че същността на лесовъдското понятие “реконструкция” във вида, в който се е наложило у нас –
гола сеч и последващо залесяване със смяна на
дървесния вид, не се отрича напълно от нито един
автор. Но двете дейности, голата сеч и залесяването, се препоръчват като крайна мярка и то на
силно ограничени площи, което е съществена стъпка в посока преустановяване на реконструкцията
като горскостопанско мероприятие във вида му, в
който се практикува досега. Не винаги лесовъдската намеса е необходима и целесъобразна, а в определени случаи е най-добре да няма намеса въобще или пък пазарните ограничения няма да позволят да има. Според Борисов и Стипцов (2002), в
такива площи ще започнат и протекат успоредно
процеси на разпад и възобновяване на стария
дървостой.
Трябва да се отбележи, че в последните години у нас освен предложения за корекция на обхва-

та или за замяна на стопански клас “Реконструкция”, дадени по-долу, макар и рядко, се срещат и
становища в подкрепа на реконструкциите и на
резултатите, получени от реконструирането на горите (Въчовски, 2007). Според Въчовски и Димитров
(2003) “тенденцията за пълно и тотално отричане
на реконструкциите под прикритието на принципа
за природосъобразно и устойчиво стопанисване на
гората и запазване на биоразно-образието, не допринасят за по-широк поглед и решаване на проблемите на горското стопанство“. Тези становища се
крепят на тезата за увеличената продуктивност на
реконструираните гори, респективно на създадените горски култури, като се привеждат данни за
общата продуктивност на иглолистните култури, а
не специално на създадените култури след
реконструкция. Устойчивостта на насажденията се
оставя на втори план. Въпреки това авторите препоръчват „да се приемат нови критерии и принципи въз основа, на които да се преоценят насажденията и комплексите, включени в този стопански
клас”
Предложенията за намаляване на площта и за
пълна или частична замяна на реконструкционния
стопански клас, които могат да се срещнат в някои
от следните по-нови публикации у нас са:
– общо и за трите доклада на РДГ „Бургас”,
„Шумен” и „Ловеч”, представени на националното
съвещание за реконструкциите през 1994 г. е предложението да се използват значително по-тесни критерии и показатели с отчитане условията на месторастенето, когато се отнасят насаждения към стопанския клас за реконструкция. Целта е да се намали значително площта на горите за реконструкция;
– в доклада на РДГ „Бургас” на същото съвещание се предлага терминът “реконструкция” в лесоустройственото планиране и в практиката да се
замени с “възстановяване”, като част от насажденията преминат към превръщателния и нискостъбления стопански клас, и към горите със специално
предназначение. От страна на РДГ „Шумен” предложението е горите за реконструкция да се разделят на две групи – “слабопроизводителни и малоценни гори в резултат на неблагоприятни условия
на месторастенето”, и “слабопроизводителни гори
върху потенциално богати месторастения”;
– Гарелков и др. (1995) в книгата “Буковите
гори в България”, като една от насоките за водене
на стопанство в буковите гори посочват: “ограничаване до възможния минимум на включването на
площи, заети с бук, за реконструкция и подмяна на
буковата растителност”;
– Подобни са вижданията и на Маринов и др.
(1995), отразени в книгата “Дъбовите гори в
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България”. Авторите са предвидили като мероприятие “реконструиране и залесяване с черен бор и
видове кедри” само на една малка част от типа
“сухи хълмисто-склонови дъбрави”, които нямат потенциал да се стопанисват нискостъблено;
– Попов (1995) препоръчва разработване на
ново горскостопанско райониране на типологична
основа, след което да се прецизира кои насаждения да се предвидят за реконструиране. Авторът
изразява становище, че реконструкцията като лесовъдски метод също се нуждае от преоценка и
ограничаване на мащаба на приложение;
– Стипцов и др. (1995) се спират на три варианта на лесовъдско действие спрямо насаждения
с ниска продуктивност и ниска стопанска ценност
(определени за реконструкция) – “възстановяване”,
“реконструкция” и “подмладяване”. Действията са
разграничени в зависимост от условията на месторастене и състоянието на дървостоя, като се цели
намаляване на площта на горите, включвани за
реконструкция;
– Дооренбуш (2002) посочва три възможни
метода за преход от нискостъблени към високостъблени, по-продуктивни гори: “реконструкция чрез
гола сеч и последващо залесяване с местни видове”, “реконструкция (превръщане) чрез естествено
възобновяване и бързо ползване на майчиното насаждение” и “превръщане (прерастване) в насаждения със сходна на високостъблената структура”;
– Хинков (2002) предлага стопанския клас за
реконструкция да се замени с три нови стопански
класа, като част от насажденията преминат и към
гори със защитни функции. Предлаганите три класа са под общо име “стопански класове за възстановяване на горската растителност”, но имат различен възстановителен период – дългосрочен (1530 г.), краткосрочен (10 г.) и ускорен (1-3 г.) в зависимост от степента на деградация на месторастенето и състоянието на дървостоя;
– Рафаилов (2006) предлага на мястото на
стопанския клас за реконструкция да се обособят
стопански класове за “възстановяване”, за “агролесовъдство” и за “рехабилитация”, и издънковите
насаждения на добри месторастения и всички високостъблени насаждения да бъдат прехвърлени
обратно в стопанските класове за превръщане, за
издънково стопанисване и за високостъблено
стопанисване;
– Въчовски (2007) също предлага стопанския
клас „Реконструкция” да се раздели на три части:
защитни или недървопроизводителни гори, гори за
нискостъблено стопанисване и за реконструкция.
Най-използваният термин в публикациите, с
който се предлага да се замени изцяло или частично реконструкцията е „възстановяване”. Споме-
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нават се също „подмладяване”, „рехабилитация”
и др. Очевидно се приема от всички автори, че състоянието на горите за реконструкция у нас е вторично влошено и те подлежат в някаква степен на
възстановяване.
Възстановяването на горите е процес от световна значимост, предмет на дейност на организации като UNFF, IUCN, WWF и повод за редовни експертни срещи. Като уточнение към използваната
терминология по отношение на дейности, свързани с възстановяване на горите, на няколко форума
в Испания (2000), Коста Рика (2002), Великобритания (2005) от страна на „Информационна служба по възстановяване на горите” (FRIS, 2007) е
указано, че:
– при „възстановяване” (restoration) на горите се счита, че ще се възстановят структурата, продуктивността и видовото разнообразие, характерни за първичната на дадено месторастене гора като с течение на времето, екологичните процеси и
функции на „възстановената гора” ще наподобяват максимално тези на първичната гора.
– при „частично възстановяване” (rehabilitation) се възвръща продуктивността и част, но не
цялото разнообразие от растителни и животински
видове, за които се счита, че са първични на дадено месторастене (по екологически или икономически съображения възстановената гора може да
включва видове, които не са местни). С течение на
времето е възможно да се възвърнат защитните и
много от другите екологични функции на първичната гора.
– при „възвръщане” (reclamation) се възстановяват най-вече продуктивността и незначителна
част от първичното биоразнообразие на дадено деградирано месторастене. С течение на времето защитната функция и много от първичните екологични функции също може да се възстановят. В такива случаи възвръщането на горска обстановка почесто се прави с екзотични, отколкото с местни
видове.
В забележка от страна на FRIS е споменато,
че терминът „първична гора” се използва във всички определения, свързани с възстановяване на
горите, но в бъдеще ще бъде по-приемливо вниманието да се фокусира върху „възстановяване на
устойчива естествена растителност”, тъй като е неизвестно доколко променените условия на средата
ще отговарят на изискванията на „първичните видове”.
От определенията се установява колко диференцирано е възстановяването на горите като
процес, имащ различни етапи. Крайната цел е да
се възстановят продуктивността и видовото разнообразие, характерни за първичната гора на дадено
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месторастене и нейните функции. Счита се, че този тип гора е най-устойчив там, но това не винаги е
постижима цел.
Lamb, Gilmour (2003) разделят по същия начин както и FRIS, различните подходи за преодоляване на деградацията на горите. Те отбелязват, че
тези подходи се различават по степента на възстановяване на първичното биоразнообразие и си приличат по това, че се стремят да създадат продуктивен и устойчив начин на ползване на земята.
Според Chatziphilippidis (2003), възстановяването на деградираните горски екосистеми (чрез залесяване и превръщане на издънковите гори в
семенни) е една от основните грижи на гръцката
горска политика. Това е обусловено от екологичните и социално-икономически функции на горите,
производството на качествена дървесина и недървесни горски продукти и важната роля на горите за
овладяване на ерозията. В Гърция издънковите гори заемат 65,3 % от общата залесена площ, като
средният запас на широколистните гори е
57 m3/ha. За постигането на устойчиво управление
на тези гори Chatziphilippidis, (2004), посочва три
възможни начина на стопанисване: нискостъблено,
средностъблено и превръщане във високостъблени гори чрез подходящи отгледни и главни сечи.
Въпреки голямата площ и ниските запаси на издънковите гори в Гърция (близки до средния запас
на нашите гори за реконструкция), тяхното изсичане и залесяване на освободените площи с други
дървесни видове, т.е. реконструкция, не са приоритет на горската политика на тази страна. Допуска
се временно обогатяване на състава с иглолистни
видове, които да спомогнат за завръщането на местните дървесни видове за едно или повече
поколения, като се подчертава, че ландшафта и състоянието на почвата не трябва да се нарушават.
Ако деградацията на месторастенето е в такава степен, че естественото възобновяване на местните дървесни видове е невъзможно, създаването на предкултура от неинвазивни видове, дори и
от екзоти е необходима стъпка към възстановяването на първичната (естествена) горска екосистема.
В подобни случаи използването на инвазивни и на
генетично модифицирани видове е недопустимо.
В последните години все повече се налага концепцията за възстановяване на горите на ландшафтно ниво, която според Aldrich et al. (2004) се състои във възстановяване на функциите и ключови за
екосистемите процеси на цели ландшафтни територии с предимство пред възстановяването само
на отделни месторастения. По този начин ландшафтът добива вид на мозайка от земи с различно предназначение – от селскостопански земи до горски
култури и естествени гори. Счита се, че този гло-

бален подход ще допринесе за по-добра координация между защитата на горите, тяхното правилно
стопанисване и възстановяването им. Според Lamb,
Gilmour (2003), ландшафтното възстановяване на
горите включва в себе си и трите термина, описани
по-горе и използвани при възстановяването на
горите. Тази концепция, също както и всички съвременни други такива, залага на задължителното
условие, че стопанисването на горите, увеличаването на тяхната продуктивност и на залесената горска площ трябва да се осъществява чрез екологически, икономически и социално приемливи
методи. Това означава, че за да се продължи с прилагането на реконструкцията у нас трябва да се
докаже, че тя е именно такъв метод – нещо, което
по отношение на практическото й прилагане, е
невъзможно.
Според указанията на Комитета по горите от
1995 г. „в стопанския клас за реконструкция се
включват семенни и издънкови насаждения и култури от всички бонитети и пълноти” в три особени
случая, които зависят от степента на деградация
на почвата и от качеството и полезните функции на
дървостоя, които той изпълнява. На практика, след
като тези указания са прилагани в продължение на
12 години, сега в стопанския клас за реконструкция би трябвало да са останали предимно издънкови насаждения от V бонитет и дървесно-храстови
формации на бедни и сухи месторастения, за които е указано, че „тяхното реконструиране е
нецелесъобразно, поради доказаната им естествена устойчивост при тези условия”. Тези формации
„не се включват в разчета при определяне периода
на реконструкцията, но се включват временно и при
необходимост в плана за паша”. Вероятно нуждата от площи за паша е причината подобни формации да останат в класа за реконструкция, въпреки,
че очевидно няма да се реконструират и мястото
им не е там. В указанията има противоречие при
образуване на стопанския клас, тъй като включените в него гори веднъж се определят като „неустойчиви и нископродуктивни”, а втори път се
посочва, че имат „доказана естествена устойчивост” за условията, при които растат.
Съществуващият в момента стопански клас
„Реконструкция” не отговаря на целите на лесоустройството, формулирани в чл. 4, ал. 1 на „Наредба № 6 от 05 февруари 2004 г. за устройство
на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България”: „цел на
лесоустройството е чрез проектиране на основни
лесовъдски дейности да се постигне устойчиво развитие на горското стопанство, опазване на биологичното разнообразие и относително постоянство
и равномерност на ползването”. Досегашният опит

Анализ на горите за реконструкция в България и ...

доказва, че при реконструкция се създават по-скоро неустойчиви, отколкото устойчиви горски екосистеми и се намалява биоразнообразието. „Постоянството и равномерността” на ползването на дървесина във „временният” стопански клас „Реконструкция” вече 50 г. се осъществяват за сметка на
новите насаждения, добавяни при лесоустройствените ревизии, докато голяма част непривлекателни
за дърводобив гори за реконструкция остават без
мероприятия от началото на периода до днес.
Ако приемем, че обособяването на класа за
реконструкция е в съответствие с чл. 56, ал. 2 от
същата наредба: „стопанските класове се обособяват по следните признаци: дървесен вид, бонитет,
произход, насоки на стопанисване, лесовъдска
система, тип месторастене и тип гора” и с чл. 56,
ал. 5: „стопанските класове се формират от еднородни по някои от признаците, посочени в ал. 2 насаждения с площ над 200 ha...” ще установим, че
единствените еднородни признаци за всички
насаждения, включени в стопански клас
„Реконструкция” са техният бонитет (най-често Vти) и насоката на стопанисване (реконструкция).
Така формулировката е спазена, но това е единственото изключение от начина, по който са формирани останалите стопански класове, при които дървесният вид е водещ признак, следван от бонитета,
произхода и т.н., докато в стопанския клас
„Реконструкция” са включени „малоценни дървостои” от различни дървесни видове и с различен
произход. Определението, дадено за „малоценни
дървостои” според Допълнителна разпоредба, § 1,
т. 8 на Наредба № 6: ”представляват издънкови
насаждения, насаждения с преобладаващ издънков
произход, както и насаждения, подходящи за реконструкция” не звучи съвременно, също както и
определянето на някои дървесни видове за „малоценни”.
Реконструкцията, така както се прилага у нас,
днес определено е неприемлив метод за стопанисване на горите – липсват средства за осъществяването й, икономическата ефективност от влагането на тези средства е спорна, ефектът за екосистемите е по-скоро отрицателен, отколкото положителен, няма социален мотив и не се приема от
обществото, което я счита за гола сеч без последващи мероприятия. Последното вероятно се дължи
на примерите с изсечени площи, предвидени за
реконструкция, които след това не се залесяват.
Реконструирането на горите от някои дървесни видове (космат дъб, келяв габър, маклен) при
определени условия е в противоречие с основни нормативни документи като Закона за биологичното
разнообразие, Директивата на Съвета на Европейс-
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ката общност за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (92/43/ЕЕС) и
Националната методика за определяне, управление и мониторинг на гори с висока консервационна
стойност, в които не се препоръчва намеса или смяна на дървесния състав.
Считаме, че изложеното дотук е достатъчно
основание да се преустанови с прилагането на реконструкцията като мероприятие и съответстващия
му стопански клас да се закрие, като насажденията в него се прехвърлят в съществуващите стопански класове, без да се създават нови. Може да
възникне колебание при преразпределяне на
площите, заети от келяв габър, които към
31.12.2005 г. са почти 200 хил. ha. и за периода
1960–2005 г. са се увеличили с 25 хил. ha.
Високата консервационна стойност на тези гори и
оставянето на част от тях без стопански мероприятия предполага и вариант да се образува по изключение келяв-габъров (издънков) стопански клас.
Разпределянето на горите от класа за реконструкция към останалите стопански класове ще предостави възможност в тях да се прилагат съответстващи на дървесния състав, състоянието и произхода им лесовъдски мероприятия, насочени с предимство към тяхното възстановяване като устойчиви горски екосистеми. Мероприятията следва да
се водят в зависимост също и от условията на
месторастене, степента на деградация, икономическите възможности, социалните условия и екологичната роля, която тези гори изпълняват. Дългосрочната цел да бъде възстановяване на устойчивостта, продуктивността, биоразнообразието и екологичните функции, характерни за първичната гора на дадено месторастене, а когато това не е възможно целите могат да бъдат и по-скромни – частично възстановяване или просто възвръщане на
горска обстановка.
Използвани съкращения:
ЛУП – лесоустройствен проект;
НУГ – Национално управление по горите;
МОСВ – Министерство на околната среда и
водите;
ССФ – селскостопански фонд
УОГС – учебно-опитно горско стопанство;
Ч.ф.л. – частни физически лица;
Ч.ю.л. – частни юридически лица;
Р.орг. – религиозни организации;
Общ. – общини;
РДГ – Районна дирекция по горите;
ГС – Горско стопанство;
ДЛ – Държавно лесничейство.
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ABSTRACT
Analysis of the forest rehabilitation as a silvicultural term and practice was performed. The tree species composition,
the ownership of forests determined for rehabilitation, and the amounts of harvested timber and reforestations were
discussed. The achieved results and the impact of this practice to the forest biodiversity and sustainability were
evaluated. Tendencies regarding the forests for rehabilitation, providing the old legislation frame is preserved were
outlined. Possibilities for the future sustainable management of these forests were pointed out, according to the new
forest policy.
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ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДЪРВЕСНИТЕ РЕСУРСИ В БАТАШКИЯ
РЕГИОН ПО МЕТОДА НА АГРЕГИРАНИТЕ ДАННИ
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В досегашната горскостопанска практика е утвърдена количествена и качествена оценка на дървесните
ресурси. В условията на пазарното стопанство натуралната оценка на горите е недостатъчна. Това налага да се
развива дейността по икономическата оценка на горите, като обективна и универсална основа за управление на
горския сектор. В доклада се представят резултати от извършена оценка на дървесните ресурси на територията
на община Батак. Използван е нов метод на оценка по агрегирани данни, който позволява оценката да се извършва за големи територии, осигурява се необходимата точност, а дейността по оценката е сравнително бърза и в
методично отношение лесно изпълнима.
Получените по този метод резултати могат да се използват като необходима и обективна основа при
решаване на задачи по разработване на икономически разчети, прогнози, избор на алтернативи и вземане на
съответни решения, свързани с управлението на горските територии.
Ключови думи: гори, дървесни ресурси, метод по агрегирани данни, икономическа оценка, управление на
горските територии
Key words: forests, wood resources, method of aggregate data, economic valuation, management of the forest areas

Обща постановка. Оценката на който и да е
материален ресурс може да бъде направена в три
измерения - количествена, качествена и парична. В
областта на горското стопанство количествената и
качествената оценка се явяват като традиционно
провеждани оценки на горите. Количествената оценка на дървесния запас на отделното дърво или на
съвкупност от дървета (дървостои), макар че си има
своите трудности и специфични особености е сравнително най-лесно достъпната вид оценка на дървесните запаси. Тя широко се практикува в горскостопанската дейност и служи като основа за изработване на различни документи, отчетни форми
и за статистическа информация. Същевременно,
количествената оценка на дървесните запаси се явява като вид натурална оценка, която представя ресурса едностранчиво. Така например 200 м3 смърчова дървесина, не може да служи като информационна основа за определяне на нейната парична
стойност. Необходимо е в случая да се направи и
качествена (сортиментна) оценка на така зададения запас, посредством която да се установят количествата на отделните категории или сортиментни
класове на дървесината. Качествената оценка понататък се явява като необходима основа за извършване на парична (икономическа) оценка на съответния дървесен запас, който само като количество не може да даде пълноценна информация за
тази цел. Информацията за едно и също количество дървесен запас може да бъде свързана с различни по възраст, бонитет, пълнодървесност, пълнота, или пък здравословно състояние насаждения.
Именно това налага да се провежда и качествената оценка на дървесния запас.
Количествената и качествената оценка на дървесните ресурси е необходима основа за послед-

ващата им парична оценка. Този вид оценка се явява като универсален носител на информация за
оценявания материален ресурс, която по-нататък
може да бъде сравнявана с всички други материални ресурси, за които също е извършена парична
оценка.
При новите условия, свързани с пазарната икономика и особено с непрекъснато повишаващите
се обществени изисквания към горите и техните
многообразни ресурси, икономическата им оценка ще се превръща все повече като необходима и
задължителна дейност. Като универсална по своя
характер, тя ще намира израз в редица икономически разчети, в търговията на горски ресурси, а
така също при дейността свързана с комплексната оценка на горските ресурси от материален и нематериален характер.
Имайки предвид всички тези предимства на
икономическата оценка на горите и многото задачи,
които биха могли да се решат на тази основа, в
настоящето изследване е направен опит за по-широко използване на данните получени от икономическата оценка на горите, при определяне на тяхната значимост за сегашното и бъдещото развитие на Баташкия регион.
Методически въпроси. От методическа гледна точка икономическата оценка на горите е колкото сложен, толкова и труден въпрос. Сложността
произтича от икономическата природа на гората
(дълъг производствен процес, доминиращо участие на природните сили, многообразие на горските
ресурси и т.н.), а трудността е свързана с необходимостта от съответна информация за горските
екосистеми, каквато на този етап от развитието ни,
или липсва, или пък трудно се събира чрез провеждане на обемисти и разнородни теренни проуч-
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вания. Те са свързани с изразходване на много труд
и разходи.
За нуждите на настоящото изследване икономическата оценка на дървесните запаси е направена по метода на агрегираните данни. За тази цел
е използвана лесоустройствена информация за разпределение на дървесните запаси по стопански класове (видове гори) в рамките на отделните горскостопански административни единици. При този методичен подход се създава възможност за икономическа оценка на дървесния запас на ниво стопански клас или “вид гори” при горите със специални функции. Икономическата оценка на дървесните запаси формирани на територията на всяка
една от петте ГСЕ, е получена като сума от паричните оценки на дървесните запаси за съответните
стопански класове (вид гори) обособени при устройството на горите. Така, по пътя на това агрегиране на изчислените данни за паричната стойност
на дървесните запаси на ниво стопански клас и горскостопанска административна единица, по нататък е определена общата парична стойност на дървесните ресурси на горите, попадащи на територията на община Батак.
Знае се от лесоустройствената теория, че в
стопанския клас се обединяват в една организационна единица съвкупност от насаждения, които са
еднородни по редица техни показатели като дървесен вид, бонитет, произход и др. В този смисъл,
всеки стопански клас представлява относително хомогенна и самостоятелна стопанско-организационна единица, която в синтезиран вид може да се
представи от “средно представително насаждение”, характеризиращо се със стойностите на средните таксационни показатели на съответния стопански клас. На тази основа, може да се направи
оценка на дървесния запас на всички насаждения
обединени в едно организационно цяло. Именно този методичен подход е приложен при извършване
на паричната оценка за всички стопански класове
(видове гори) обособени при лесоустройството на
петте горскоадминистративни единици на територията на Баташкия регион.
Като базисна основа за извършване на изчисленията са използвани парични растежни таблици
за бял бор, смърч, бук (вж. “Многофункционално
лесоустройство”, изд. Лотус, 2006 г.). Наред с основните видове разпространени на изследваната територия (смърч и бял бор) се срещат с незначително участие и зимния дъб, обикновената ела, бялата мура, трепетликата, брезата и други. При оценката на тези малки по обем дървесни запаси са
използвани паричните растежни таблици за близките им по екологични особености други дървесни
видове.
Горите на територията на Баташката община,

също не се отличават с голямо разнообразие - с
изключение на част от горите до 1000 м.н.в. Предвид
на това, че по отношение на доминиращите два дървесни вида (смърч и бял бор) са разработени парични растежни таблици (К. Богданов, 2006 г.),
оценката на дървесните запаси е извършена по отношение на всички стопански класове (40 бр.) и
видове гори със специални функции (13 бр.), реално съществуващи в изследвания регион.
Основните стопански класове, които обединяват преобладаващата част от горските насаждения
и иглолистните култури в района са Бялборовия високобонитетен (ББВ), Бялборовия средно- и нискобонитетен (ББСрН), Смърчовия високобонитетен
(СВ) и Смърчовия средно- и нискобонитетен (ССрН)
стопански класове. Тяхната обща площ е 26269,4
ха, а заедно с тази на иглолистните гори със специални функции (19202,9 ха), тя възлиза на
45472,3 ха, което е 83,0 % от общата залесена
площ на разглежданата територия.
Останалите стопански класове като Смърчов
високопланински, Елов високобонитетен, Елово
средно- и нискобонитетен, Буков високобонитетен,
Буков среднобонитетен, Стопански клас за двуетажни насаждения, Стопански клас за изборно стопанисване и други участват с незначителни площи
спрямо общата територия.
Основните резултати, от извършените парични оценки на дървесните запаси по ГСЕ и стопански класове се представят в таблица 1.
Обща икономическа оценка на дървесния запас и прираст за горите на територията на община
Батак. Обобщените данни за петте горско-административни единици са представени в таблица № 24.
От таблицата се вижда, че общата парична стойност на дървесните запаси на горските територии,
които покриват района на община Батак е 538,2
млн. лв. Един кубически метър стояща дървесина
(на корен) има средна цена 39,92 лв./м3. Сравнително най-голям дял от тази парична стой-ност има
дървесния запас на горите в ДДивС “Борово”.
Тези гори формират 23,5 % от стойността на
запаса при 26,7 % площно участие спрямо залесената площ на разглеждания район. Относителният дял на паричната стойност на ДДивС “Родопи”
е най-малък (16,1 %), но този дял е в съответствие със залесената площ на станцията (13,1 %).
Общо взето, не съществуват големи различия между относителния дял на паричната стойност
на дървесните запаси и съответния дял на залесените площи спрямо общите данни за региона. Тази
разлика (% по площ - % по стойност на запаса) за
отделните горскостопански единици е както следва:
ДЛ “Батак” (-0,2 %), ДДивС “Борово” (3,2 %),
ДДивС “Родопи” (-3,0 %), ДДивС “Беглика” (2,8 %)
и ДДивС “Широка поляна” (-2,8 %). Така изчислени,
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Таблица 1. Основни резултати от икономическата оценка на дървесните ресурси в Баташкия регион
по стопански класове, видове гори и горскостопански единици
Стопански
класове
(видове гори)
2

№ по ред
1

ББВ
ББСрН
СВ
ССрН
ЕВ
ЕСрН
См.Игл.В
См.Игл.СрН
Игл.Шир.В
Игл.Шир.СрН
БВ
БСр
БВП
Реконструкция
Спец. функции Иглолист15.1
ни
Широколистни високос15.2
тъбл.
1
2
15.3 Реконструкция
15.4 Изд. за превр.
Общо за гората
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ББВ
ББСрН
ДвН
СВПл
СВ
ССрН
См.НВ
Изб.стоп.
БВ
ЗДСрНП
Реконструкция
Спец. функции Иглолист12.1
ни
Широколистни високос12.2
тъбл.
12.3 Реконструкция
12.4 Изд. за превр.
Общо за гората
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ББВ
БСрН
СВ
ССрН
ДвН
Спец. функции Иглолист6.1.
ни
Широколистни високос6.2.
тъбл.
Общо за гората
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
1
5.

СВ
ССрН
СВПл
ББВ

2
ББСрН
Спец. функции
6.1.
Иглолистни
Общо за гората
ББВ
ББСрН
СВ
ССрН
ДвН
Спец. функции
6.1.
Иглолистни
Широколистни високос6.2
тъбл.
Общо за гората
1.
2.
3.
4.
5.

8588225
6038779
3244657
1966886
3301405
5275586
1113610
538902
1347496
4683577
10399356
8158252
484076
38451

Стойност на дървесния запас,
лв./ха
4
ДЛ "Батак"
9294
4717
4205
9060
8308
19908
3475
2398
2557
13497
13534
8874
2982
1202

38847339

16252

415904

174

52,04

3814023

13080

34952

120

43,91

5
120
1651
1240170

6
9
76
125,6

7
20,06
27,51
40,84

321595
435107
37600
73299
193577
32797
35148
18619
45548
5386
854

189
105
130
71
130
48
99
183
120
17
5

47,51
29,31
24,95
31,54
32,91
25,19
26,23
48,74
44,05
11,22
12,56
47,55

Стойност на дървесния запас, лв.
3

3
9428
103438
97953486
24050274
24441169
1762468
6043064
12012972
3082374
2062727
1508990
441532
281285
53757

Стойност на общия
годишен прираст, лв.

4
720
4768
9921
ДДивС "Борово"
14160
5894
6100
5824
8093
4481
5792
14823
11643
879
333

Финансов годишен Средна цена,
прираст, лв./ха
лв./м3

5

6

7

140895
135128
65763
19633
51236
42628
29428
10774
38155
41561
111084
91920
8698
640

152
106
85
90
129
161
92
48
72
120
145
100
54
20

35,49
25,14
22,89
38,27
36,94
57,84
19,45
18,20
18,45
51,31
46,99
40,07
18,12
17,78

44133927

14034

578636

184

2339827

4121

29710

52

30,04

578
1790
1810244

5
12
123,7

12,57
11,33
37,74

293395
38367
355976
2051
28735

207
58
234
9
180

51,50
12,60
50,68
11,72
39,91

414924

131

37,32

41230
102197
126331393
22357952
1136898
28121475
134721
1791295

392
690
8636
ДДивС "Родопи"
15756
1716
18483
583
11224

32871456

10341

128201

13638

86541998
9837319
28139581
6024294
2198544
3
4541500
57147631
107888869
18605227
1676954
17316950
92863
1756625

12050
ДДивС "Беглика"
8682
5794
7105
11211
4
3000
14553
8649
ДДивС "Широка поляна"
13016
1742
12972
715
8636

1095

116

40,57

1134543

158,0

42,85

137647
274907
58458
32413
5
94100

121
57
69
165
6
62

41,15
31,40
37,14
42,15
7
20,00

565657

144

49,93

1163182

93

39,65

277791
49428
247812
2011
31492

194
51
186
15
155

44,01
12,98
42,39
12,49
21,50

1104408

171

40,56

78848855

12201

1171760

11776

13464

135

42,34

119469234

11247

1726406

162,5

39,90
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Таблица 2. Обобщени данни от икономическата оценка на дървесния запас на горите на територията
на община „Батак”
Средни данни
за гората
ДЛ (ДДивС)
ДЛ "Батак"
ДДивС "Борово"
ДДивС "Родопи"
ДДивС "Беглика"
ДДивС
"Ш.поляна"
Общо за
община Батак

Парични стойности на дървесния запас и прираст
Стойност на Стойност на
дърв. запас, дърв. прираст, лв.
лв./ха
9921
1240170
8636
1810244
12050
1134543
8649
1163182

Фин. год.
Ср. цена,
прираст,
лв./ха
лв./ха
125,60
40,84
123,70
37,74
158,00
42,85
93,00
39,65

Възраст

Бонитет

Стойност на
дърв. запас, лв.

%

77
69
69
81

2,40
2,80
2,40
3,00

97953486
126331393
86541998
107888869

18,2
23,5
16,1
20,0

65

2,10

119469234

22,2

11247

1726406

24,4

162,50

39,90

71

2,55

538184980

100,0

9824

7074545

100,0

129,10

39,92

отрицателните разлики показват по-голямо участие
на запаса в сравнение с площното участие на отделните стопанства. Станциите “Борово” и “Беглика” имат относително по-голямо площно участие и по-малко дялово участие на паричната стойност на дървесния запас, което показва, че цената
на един кубически метър обезличена дървесина при
тях е по-ниска.
Средната цена на дървесния запас на един
хектар залесена площ се определя на 9824 лв./ха,
която за отделните ДЛ (ДДивС) е между 8636 лв./
ха (“Борово”) и 12050 лв./ха (“Родопи”). Тези различия са резултат от влиянието на редица показатели на горите и са синтезирани в тяхната средна
възраст, среден бонитет и средна пълнота. В задачите на лесоустройството влиза и тази свързана с
провеждане на конкретен и задълбочен анализ на
съотношенията между дървесния запас, дървесния
прираст и величината на възможното оптимално
ползване от горите. Често пъти, тези съотношения
са резултат от разнопосочното влияние на отделните таксационни показатели на горите и следва
добре да се анализират, с оглед извеждане на определени закономерности или съответни изводи.
Данните от икономическата оценка на горите се
явяват като по-надеждна основа за провеждане на
сравнителни анализи и вземане на правилни решения за организация на ефективно горско стопанство.
Привеждането на данните за натуралните показатели към паричен израз и на единица горска площ
ги прави обективни и съпоставими, следствие възприемането на универсална мярка, каквато са
парите.
Общата парична стойност на дървесния прираст, който се формира за една година от всички
гори на територията на община Батак е 7074545
лв. или кръгло 7,1 млн. лв.
Общият дървесен запас на територията,
включваща петте горско-административни единици възлиза на 13480318 м3 или кръгло 13,5 млн.
кубически метра. Този запас по икономическата
си същност е вид горски капитал, който ежегодно

%
17,5
25,6
16,0
16,5

се капитализира, вследствие на растежа и прираста на горите. От приведените конкретни данни за
паричната стойност на годишния дървесен прираст
и общия дървесен запас на всички гори, се стига
до констатацията, че всеки кубически метър дървесина годишно прибавя към стойността си още
0,52 лв. С други думи, дървесината на корен ежегодно увеличава паричната си стойност в резултат на
годишния си прираст по обем, така както всеки паричен капитал внесен в банка, увеличава стойността си
в зависимост от съответния лихвен процент. Горският
лихвен процент е пряко свързан с величината на годишния прираст на дървесина от дадена гора.
Благодарение на ежегодния прираст на горите,
всяка година те увеличават стойността на дървесния си капитал. Конкретните данни за изследваните и оценени гори на територията на община Батак
показват, че стойността на дървесния запас годишно се капитализира с 1,31 %. За отделните административни единици тези стойности са както
следва: ДЛ “Батак” - 1,27 %; ДДивС “Борово” 1,43 %; ДДивС “Родопи” - 1,31 %; ДДивС “Беглика”
- 1,08 % и ДДивС “Широка поляна” - 1,45 %. С
това се доказва закономерно връзката между този
процент и средната възраст на горите.
По отношение икономическата оценка на дървесните ресурси за цялата общинска територия,
твърде интересни и с високо ниво на информационната си стойност, са получените резултати за
годишния финансов прираст от единица залесена
горска площ (лв./ха). За всички гори на територията годишния финансов прираст е 129,10 лв./ха.
При отделните административни единици този показател варира от 93,00 лв./ха (ДДивС “Беглика”)
до 162,50 лв./ха (ДДивС “Широка поляна”).
Годишният финансов прираст от горите е най-синтезираният показател за оценка на горско-дървесния потенциал на горите за даден регион.
На фона на конкретните данни за изследваните гори в Баташкия регион, сравнителният анализ показва следното:
* С най-висок производствен потенциал се ха-
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рактеризират горите на територията на ДДивС
“Широка поляна”. Стойността на годишния им финансов прираст (162,50 лв.) се обуславя от това,
че средната възраст на тези гори е сравнително
най-малка (65 години), а средният им бонитет (2,10)
най-висок.
* Горите на територията на ДДивС “Беглика”
имат най-малка стойност за годишния финансов
прираст (93,00 лв./ха). Тази стойност е резултат
от сравнително най-висока средна възраст на тези
гори (81 години) при едновременно най-нисък бонитет (3,00).
* Горите на територията на ДДивС “Родопи”
се отличават с добра характеристика като възраст
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и бонитет, което обективно се оценява посредством синтезираната стойност за годишния финансов прираст - 158,00 лв./ха.
* Горите на територията на ДЛ “Батак” и
ДДивС “Борово” заемат средно положение по отношение на оценяваните показатели, чиито синтезиран израз се представя от стойностите за годишния им финансов прираст, които са съответно 125,6
лв./ха и 123,70 лв./ха.
Високият производствен потенциал на горите,
разположени на територията на община Батак може
още по-добре да се оцени, ако получените данни за
икономическата им оценка по отношение на дървесния ресурс се съпостави с подобни оценки на гори в
други региони на нашата страна (табл. 3).

Таблица 3. Сравнителни данни за резултати от паричната оценка на дървесните запаси за други
региони в Р България (К. Богданов, В. Стипцов, 2003, 2005 г., 2007)
Регион
(общини)
ДДивС "Алабак"
Община Тетевен
Община Батак
Община Гърмен
Община Несебър

Стойност на
% спрядървесния замо Батак
пас, лв./ха
5318
54,1
5615
57,2
9824
100,0
7036
71,6
2010
28,6

Ср. цена на
дърв., лв./м3

% спрямо
Батак

35,75
31,27
39,92
31,16
22,03

89,6
78,3
100,0
78,1
70,7

Тук бе оценен и анализиран дървесния ресурс
на горите на територията на общината. Макар и
значителен като производствен потенциал за
региона, това не е пълната икономическа оценка
на горските територии. Една по-нататъшна оценка
и на други материални и нематериални видове горски ресурси, би ни позволила да определим истинската цена на гората и нейното комплексно значение в обществения живот.
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ABSTRACT
The existing forest management practice has improved quantity and quality valuation of the wood resources. In
the circumstances of the market economy that method of valuation in the forest is insufficient. This requires development
in the proceedings of economic valuation in the forests as objectively and universal base for management of the forest
sector. The report represents results from accomplished valuation of the wood resources in of the area of Batak
municipality. There is used the new method of valuation by aggregate data, which allows to accomplish the valuation
for large areas, ensuring the needed accuracy, and valuation is comparatively rapid and in methodological aspect easily
done.
Results from this method can be used as a needed and objectively base in solving problems of economic projects
development, prognosis, alternative choices and take a duly decisions, connected with management of forest areas.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)
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ХАРМОНИЗИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪГЛЕРОДА В
ГОРСКИ ПОЧВИ
Мария Соколовска, Миглена Жиянски
Институт за гората, Българска Академия на Науките
Разгледана е проблематиката във връзка с инвентаризацията на парникови газове (ПГ) и докладванията по
сектор LULUCF. Посочени са основните насоки в развитието на хармонизирана методология при оценката на
въглерода в горски почви на Европейско ниво. Изложени са препоръки за развитие и подобряване на националната система за набиране, обработка и верификация на данни от горските почви за целите на ежегодната национална инвентаризация на ПГ.
Ключови думи: инвентаризация на ПГ, горски почви, хармонизирани методи
Key words: GHG inventory, forest soils, harmonized methods

Въведение
Европейската общност и държавите членки на
ЕС са задължени да прилагат международно приетите мерки и дейности за опазване, защита и мониторинг на горите, включително и да изпълняват
задълженията по Рамковата Конвенция на ООН по
изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от
Киото (ПК). Горите бяха включени в РКОНИК със
задължението за мониторинг на емисиите и поглъщането на парникови газове от горите. В развитите
страни (UNFCCC, 2006, Анекс I - страни към
РКОНИК), въглеродните запаси в горите имат допълнително отношение в контекста на ПК и Споразуменията в Маракеш (1994), като на страните се
позволява да компенсират част от договорените
емисионни квоти чрез мерки във връзка с въглеродните запаси на сухоземните екосистеми. Следователно, посредством тези спогодби, от Европейските страни се изисква да докладват промените в запасите на въглерода и на емисиите от неCO2 парникови газове в резултат на управлението
на горите и дейностите по промени в земеползването след 1990 година.
Европейският съюз като страна по Конвенцията, чрез Решение на Европейския Парламент и
Европейския Съвет (280/2004/EC), определя “механизъм за мониторинг на емисиите на парникови
газове в общността и за прилагане на Протокола
от Киото”. Решението на Европейската Комисия
(2005/166/EC) постави правила за прилагане на решението във връзка със системата за инвентаризация в страните от общността. Специално внимание беше дадено на мониторинга и докладването
на емисиите на парниковите газове и на основните
“депа” от селското стопанство и горите, поради високата степен на несигурност.
България е член на Европейския Съюз от Януари 2007 година и като такава, е задължена да прилага международните споразумения и дейности
свързани със запазване, защита и мониторинг на

горите и да спазва задълженията си по РКОНИК и
ПК.
Проблематика
Много специфични нужди за докладването на
емисиите и поглъщането на парникови газове (GHG)
в сектор “земеползване, промени в земеползването и гори” (Land Use Land Use Change and Forestry,
LULUCF) възникват от гореописаните конвенции.
Всяка страна трябва да установи свое ниво на въглеродните запаси за 1990 година и да изчисли промените на запасите на въглерод в горите за следващите години. Докладванията на националните
Инвентаризации по сектор LULUCF трябва да следват указанията дадени в Ръководството за Добри
Практики “Good Practice Guidance for Land Use,
Land-Use Change and Forestry” (GPG-LULUCF; IPCC
2003). Целите при докладването в сектор LULUCF
към UNFCCC са за мониторинг на годишните промени в емисиите от (i) надземна биомаса C “депа”, (ii) подземна биомаса C “депа”, (iii) мъртва
дървесина C “депа”, (iv) мъртва горска постилка C
“депа”, (v) почва C “депо”, и (vi) не-CO2 парникови
газове. В допълнение, докладването по Киото
Протокола изисква определяне и мониторинг на
залесяването, преустройството и обезлесяването
(ARD, Член 3.3) и възможните допълнителни антропогенни дейности т.е. управлението на горите в
т.ч. лесоустройството (Член 3.4.). Докладването на
член 3.3 изисква мониторинг на конверсиите на гори от горския фонд към/от земи с друга категория
на земеползване и мониторинг на последвалите
промени в запасите на въглерода. Докладването
по ПК ще стане задължително едва през 2010
година, но страните се поощряват да предават доклади по сектор LULUCF и допълнителна информация на доброволна основа през настоящата 2007
година.
Всички въпроси от научно- методически и
практически характер по оценката и управлението
на емисиите/поглъщането на ПГ от сектор LULUCF
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са събрани в Ръководството по добри практики
(IPCC, 2003). В него са предложени 3 подхода за
идентификация и анализ на видовете земи и
дейности, включени в този сектор. Изборът на всеки един подход се основава на критериите за
адекватност, съвместимост, пълнота и прозрачност.
Всички възможни земи, тяхното ползване и
промени могат да се класифицират в следните основни категории:
1. Горски земи (гори)
2. Обработваеми и запустели земи за отглеждане на зърнени, технически, овощни и др. култури (cropland).
3. Пасища и ливади, които не са част от обработваемите земи.
4. Земи покрити или напоени с вода през поголямата част от годината (wetland) - тук са включени изкуствените водоеми – язовири, езера и други и естествените езера и реки.
5. Всички земи покрити с дървесна растителност, които са част от транспортната инфраструктура, населените места (насаждения покрай улици,
мелиорации и др.).
6. Други земи - тук са включени оголени и ерозирали терени, скали, ледници и други земи, които
не са включени в горните пет категории.
Горепосочените категории се дефинират в две
под - категории от вида:
- Земи, които остават след изменения в същият вид: примерно горски земи, които остават
горски;
- Земи, които от един вид преминават в друг:
например от горски земи преминават в селскостопански или земи покрити с вода и т. н.
По смисъла на чл. 3, ал.3 и 4 от ПК, измененията на горските земи са особено важни и могат
да променят квотата на емисии на ПГ за Първия
период на ПК (2008-2012 г.).
От голяма важност за Европейските страни е
развитието на Националните Инвентаризации в
Горите (НИГ), които осигуряват необходимите бази данни за надземните запаси на въглерод.
Почвата се явява основен природен генератор и източник на СО2, постъпващ в атмосферата и включващ се в цикъла на въздушна миграция (Заваразин,
1993.). Почвата е “резервоар” на органичен въглерод за сухоземните екосистеми, тъй като акумулира два до три пъти повече въглерод в сравнение
с натрупания в растителността (Schlesinger, 1984).
Въпреки това, в условията на глобално затопляне
(Makipaa et al., 1999) или в следствие на обезлесяването (St Laurent et al., 2000), почвите могат
да се превърнат в източник на СО2 и да допринесат
за глобалното затопляне посредством по-интензив-
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ното разлагане на органичната материя в тях. Тази
последица може да застраши човешкото здраве и
да наруши баланса на планетата. Именно поради
това е необходим мониторинг върху почвата като
потенциален източник на СО2, чрез прилагането на
хармонизирани методи в страните членки на ЕС,
включително и България.
Националната Инвентаризация на Горите може да бъде доразвита от съответните институции
на страните членки на ЕС така, че да осигури необходимите мониторингови данни за запаса на въглерод в надземната част, т.е. в дървесната част.
Като цяло, активните данни (площи и промени в класа земеползване) могат да бъдат осигурени чрез
НИГ. Възможно те да се комбинират с данни получени чрез прилагане на дистанционни методи.
Въпреки това, в НИГ не се измерва приземната растителност и не се отчитат никакви почвени или коренови параметри. Следователно обвързването на
мрежата на НИГ с Европейската мрежа за мониторинг в горите (Forest Focus, ICP Forests level I grid)
може да осигури допълнителна информация при
инвентаризацията на останалите “депа” (фиг.1.).
Още повече, че оценката на GHG бюджета за всички “депа” изисква нови подходи, както и моделиране. Демострационният проект BioSoil на Forest
Focus Programme (2006) ще допринесе за изчисляване на запаса на почвен въглерод в страните
членки, а мрежата за мониторинг може да осигури
тестови материали за верификация на почвените
модели. Пилотните проекти на Forest Focus, както
и мрежата от предишни и текущи екосистемни
проучвания, могат да доставят подобрени и ефективни методи, валидиращи моделите за почвен въглерод при мониторинга. Оценката на измененията
в компонентите на приземната биомаса и запаса
на почвен въглерод, заедно с не -CO2 парникови
газове, изисква различен подход от директното измерване и мониторинга, осъществявани при текущите инвентаризации. Развитието на сигурна система за мониторинг, която да интегрира текущите
инвентаризации с потенциалните подходи за
моделиране, изисква всеобхватно и приложимо
изследване. То трябва да бъде допълнено с тестване на методологии,които са или могат да бъдат
приложени за национална инвентаризации на парниковите газове, с развитието на концепция за надграждане и комбиниране на различни съвкупности
от данни при директните наблюдения и от дистанционни методи.
В развитието на мониторингова схема за определяне на въглеродните запаси в горите за ЕС са
поставени две основни цели, а именно:
Засилване и хармонизиране на съществуващите национални системи така, че те да отговарят
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Фиг.1. Разпределение на пробните площи в ICP Forests level I по основни категории гори на база
биогеографско райониране (http://www.icp-forests.org/MonLvI.htm)
на изискванията за международен мониторинг и
докладванията за емисиите и запасите на парникови газове в горския сектор.
Подобряване на хармонизацията и сравнимостта в сектора “земеползване и гори” в докладите
при ежегодната инвентаризация на парникови газове за страните членки, съгласно Мониторингов
Механизъм на ЕС.
Горските територии в България са широко
разпространени, основно в планинските райони, и
заемат до 37% от площта на страната. Необходимите данни по сектор LULUCF за почвите/ земите до момента не са събирани и включвани в ежегодните инвентаризации на парниковите газове.
Това наложи необходимостта от разработване на
методика за набиране, обработка и верификация
на данните от горите за нуждите на тези докладвания при националната инвентаризация на ПГ. Тази
методика беше подготвена и верифицирана с експериментални данни през 2006 година и предоставена на НУГ към МЗГ (2006). В частта “Горски
почви” Методиката представя основните положения за структурата и начина за определяне на въглеродния запас в горските почви и за установяване
на промените в запаса при различните форми на
стопанисване и ползване на земите от горския фонд
на Р. България, както и да служи като практическо
ръководство на заинтересованите институции. При
разработването на тази методика се установи, че
е необходимо:
- Да се създаде работеща национална мрежа
за инвентаризация на въглеродните запаси в горски почви, която да включва и земи от влажните зони,

населените места, пасищата.
- Да се подпомагат научните изследвания в
представителни горски екосистеми във връзка с отчитане на измененията в запасите на въглерода в
почвите и мъртвата горска постилка. Това се налага и от препоръките заложени в Ръководството за
добри практики на IPCC (2003).
- След натрупването на необходимата база
данни да се разработи методика за земите от останалите сектори.
- Добра практика е прилагането на модели при
инвентаризация на запасите на въглерод в горските почви и измененията в него. Това налага по-детайлно проучване на съществуващи такива модели.
Препоръчително е разработването на модел, който най-добре да отразява конкретните условия в горските екосистеми от страната.
- Оценката на парниковите газове, основно за
СО2, за горските почви изисква хармонизация на
методиките на Европейско ниво.
Хармонизиране на методите за оценка на
въглерода в горски почви на европейско ниво
На този етап за хармонизиране на методите
за оценка на въглеродните запаси в горски почви
на Европейско ниво, е необходим задълбочен анализ на изискванията по докладванията в сектор
LULUCF/AFOLU (Agriculture, Forestry and Other
Land Use) и реалните трудности, които възникват
при определяне на запасите на въглерода в горите.
Изискванията за докладите за GHG емисии и поглъщане за сектор земеползване и гори са поставени от РКОНИК (1992) и за сектор земеползване,
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промени в земеползването и гори (LULUCF) от Киото
Протокола, както и в последващите споразумения
на Конференциите на Страните СOP (Conference
of the Parties) в Бон и Маракеш. При анализа на
изискванията по докладванията трябва да се включат и решенията взети на конференциите на страните (COP) след Киото и тези приети от COP/MOP1
в Монреал, т.е. приемането на IPCC ръководството,
критериите за случаите при недостатъчна информация, както и регулаторните мерки. Интернет страницата на РКОНИК също би могла да се ползва
като източник на информация за изискванията по
докладванията съгласно споразуменията. Още
повече, че ръководните принципи за инвентаризация на парниковите газове по сектор LULUCF/AFOLU
са дадени и в IPCC (1996, 2003 и 2006) и също
могат да се ползват при анализа. Анализът ще покаже как изискванията по докладванията поощряват страните да подобрят като цяло прозрачността,
целостта, сравнимостта, точността и пълнотата на
националните им инвентаризации на въглерода в
горите.
За успешно хармонизиране на националните
методики с методиките на другите страни членки
на Европейския Съюз се изисква анализ, който да
се базира на Националните Докладвания
(периодични) и на ежегодните инвентаризации на
парниковите газове предоставяни към секретариата на РКОНИК, както и на задълбочените обзори
на тези докладвания (http://unfccc.int/national_
reports/items/1408.php). Анализът на националните системи за инвентаризация на парниковите
газове, които се прилагат или са в процес на подготовка за прилагане при докладванията по сектор
LULUCF/AFOLU, трябва да включват основните източници на несигурност т.нар. key sources of uncertainty.
Техниките за мулти-критериен анализ на решението (Keeney and Raiffa, 1993) също могат да
бъдат ползвани при създаването на рамка за оценка на качеството на системите за националните инвентаризации на парниковите газове във връзка с
някои конфликтни точки за една добра инвентаризационна система.
Правната основа при провеждането на GHG
инвентаризация в страните от ЕС е решението на
Европейският Парламент и на Европейския Съвет
(280/2004/EC). С това решение са постановени механизмите за мониторинг на парникови газове в
страните членки на съюза и са представени ежегодните таблици за докладване по държави, както
и самата процедура за извършване на инвентаризацията на парникови газове в европейските страни.
Организации и институции като EEA (European
Environmental Agency), Eurostat и JRC (Joint Re-

133

search Centre) подпомагат провеждането на инвентаризациите. JRC попълва и сравнява националните изчисления на запасите на въглерода в горските
почви. Съгласно решението, изискванията по докладването са идентични с тези поставени в Конвенцията, по отношение съдържание и формат, но таблиците и процеса на докладване при инвентаризацията се обясняват допълнително в решението. Чрез
Мониторингов механизъм, европейските страни
трябва да оценят, дали реалният и предвижданият
прогрес на страните членки е достатъчен за да осигури изпълнение на задълженията на ЕС по Конвенцията и Протокола от Киото. За тази цел Европейската Комисия подготвя ежегодно Оценъчен Доклад
за Развитието, т.нар. progress evaluation report.
При хармонизиране на националните методики е необходимо да бъдат ползвани докладванията
от Националните инвентаризации и други предоставени документи на европейските страни във връзка с инвентаризацията на парниковите газове, както и Оценъчните доклади на европейските страни.
В бъдещата работа е наложително да се установят
пропуските в националните инвентаризации и ключовите източници на несигурност при инвентаризацията на праникови газове в горите. Специално внимание трябва да се обърне на сравнителните анализи между отделните страни по отношение пълнота и цялостност на инвентаризацията. На базата
на тези сравнения ще бъдат определени неточностите в инвентаризацията на GHG в европейските
страни, появили се в следствие пропуските в националните инвентаризации.
Основната задача при хармонизирането на
методиките е свързана с изпълнение на стратегията за попълване на пропуските за страните при
изчисленията на запасите на въглерода в горите.
Това изисква детайлен анализ върху подобряване
качеството на изчисленията в горите на Европейско
ниво, реализиран по най-подходящ начин. То е свързано и с интегриране на резултатите от предишни
проекти свързани с тематиката на изследването,
като E21, COST E43, COST 639 (обявен 2006),
CARBOINVENT, CARBOEUROPE и демонстрационните проекти към Forest Focus Programme.
Заключение
На този етап, за хармонизиране на методите
за оценка на въглеродните запаси в горски почви
на Европейско ниво, е необходим задълбочен анализ на изискванията по докладванията в сектор
LULUCF/AFOLU и оценка на реалните трудности,
които възникват при определяне на запасите на въглерода в горите.
В бъдещата работа е наложително да се установят пропуските в националните инвентаризации и ключовите източници на несигурност при ин-
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вентаризацията на праникови газове в горите.
Специално внимание трябва да се обърне на сравнителните анализи между отделните страни по отношение пълнота и цялостност на инвентаризацията. На база на тези сравнения ще бъдат определени неточностите в инвентаризацията на GHG в
европейските страни, появили се в следствие пропуските в националните инвентаризации.
Основна задача при хармонизирането на методиките е свързана с изпълнение на стратегията
за попълване на пропуските при изчисленията на
запасите на въглерода в горите. Това налага изготвянето на детайлен анализ върху подобряване на
качеството на изчисленията в горите на Европейско
ниво по най-подходящ начин.
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HARMONIZING METHODS FOR ASSESSING CARBON IN FOREST SOILS
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ABSTRACT
Problematic of GHG inventory and LULUCF reporting are discussed. The main directions in harmonizing
methodologies for assessing carbon sequestration in forest soils at European level are underlined. There are presented
the recommendations for development and improvement of national system for collection, analyses and verification of
data from forest soils for the annual national GHG inventory.
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МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА КОРЕН
Ивайло Марков, Сотир Глушков
Институт за гората, Българска академия на науките
Цените на корен са важен показател, който намира широко приложение при планиране и контрол на горското стопанство.
В настоящата работа е направен обзор на известните формулни методи за определяне на цените на корен,
които можем да наречем пазарен и отраслов. Приведено е доказателство в съвременен стил на формулата на
Шенрок (т.е. на пазарния метод), с което се обосновава основополагащото й значение. Изведена е модификация
на на отрасловия метод, която е частен случай на формулата на Шенрок. Въз основа на горното са направени
изводи за приложимостта на известните формули. Приложимостта им зависи от безспорното определяне на
входните им величини:
• при формулата на Шенрок – нормативната възвращаемост на дърводобива
• при отрасловия метод – планираният размер на ползуването и необходимата издръжка на отрасъла.
Ключови думи: цена на корен, възвращаемост, планиране.
Key words: stumpage price, rate of return, forest planning.

Определения и методи
Цена на корен (stumpage price) е цената на
стояща дървесина, която ще бъде добита от купувача и с негови средства. Друго название за същото е цена на правото на ползуване и нетна цена на
дървесината (erntekostenfreier Holzerlцs). Цена на
склад (timber price, Holzpreis) е цената на добита и
доставена до камионен път дървесина.
Определянето на цените на корен често се нарича
оценка на сечище (stumpage valuation).
Комплектован лесосечен фонд е маркираната стояща маса, предвидена за сеч през годината.
Обемът на тази маса е плановото годишно ползуване или накратко ползуването. Ползуването

∑v

е сума от обемите на всички пръснати по сечищата сортименти от различни дървесни видове.
Обемът на всеки сортимент е известен по сортиментните таблици. Ако обемите на сортиментите
се умножат по цените им на корен К, се получава
разчетният чист доход от дърводобива,

∑ (vК ) . С

този доход се осигурява издръжка на останалите
дейности в горското стопанство. Издръжката включва лесокултурните, управленските и капиталните
разходи, т.е. всички разходи, освен добивните. За
обезпечаване на издръжката служеше фонд
ЛКМСГП в близкото минало, и по късно фонд
“Българска гора”.
Цените на корен стоят във връзка с начина на
реализация. Начините на реализация са добиване
от купувача (Selbstwerbung, stumpage sale) и добиване от продавача (стопанска експлоатация, timber
sale). По терминологията на действуващия закон
за горите stumpage sale е отдаване на ползуване, а
timber sale е продажба на дървесина.
Цените на корен се определят по пазарните

статистики или чрез калкулация. Калкулацията определя печалбата (в лева или в стотинки на вложен
лев) от продажба на маркираната маса. Обичайните
средства за пресмятане на печалбата са настоящата нетна стойност и вътрешната норма на
възвръщаемост.
Настоящата нетна стойност на една инвестиция (ННС или net present value, NPV) се определя
по формулата
n

Ct
(1 + i )t

NPV = ∑
t =0

където Ct е паричният поток през годината t, n
е броят на годините и i е подходящ сконтов процент.
Годишният паричен поток е алгебричната сума от
приходите и разходите през годината. В по-старата литература ННС се нарича успех или капитална стойност (Erfolg oder Kapitalwert) и годишен чист
доход (Reinertrag).
Нормата на печалба IRR (възвращаемост,
рентабилност) е сконтовият процент, при който настоящата нетна стойност става 0. Математически
това е решението на уравнението
n

Ct

∑ (1 + i )
t =0

t

= 0

Състояние на въпроса
По общо мнение цените на корен и склад се
различават по разходите, които трябва да се
направят, за да стигне дървесината от гората до
склада. Това се записва с формулата
(1)
К = С − Р,
където K са цените на корен, C са цените на
склад и P са необходимите разходи. Формула (1)
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е известна под името обратен калкулативен метод.
От своя страна необходимите разходи се състоят от преките добивни разходи (за поваляне,
кастрене, разтрупване, извличане и нареждане) и
предприемаческа печалба на дърводобивното
предприятие,

Р =

Д

+

П,

(2)
където Д са добивните разходи и П е предприемаческата печалба.. С това формула (1) получава вида

К

= С

−

−

Д

П ,

(3)
Печалбата безспорно е необходима на предприятието, за да се развива и да просъществува.
Необходимият й размер обаче, с който тя влиза в
цените в горското стопанство, обикновено е спорен.
Разнообразните методи за оценяване на сечище се
отличават по това, как решават въпроса за печалбата.
В нашата литература обичайното средство за
определяне на цените на корен е формулата на
Шенрок

К

С
1 + p

=

−

Д ,

(4)

където р е процентът на предприемаческа
печалба. В този вид формулата е приведена и обоснована напр. от Стоянов (1941 г.). Формулата може да се прилага както за цялото сечище, така и за
отделните сортименти. В този случай добивните разходи Д трябва да се разпределят между сортиментите по някой от известните начини (вж. напр.
Speidel, 1967, стр 73). Обикновено нормативната
възвращаемост на дърводобива p се приема за браншова константа, т.е. едно и също число за всички
дърводобивни предприемачи. В дърводобива обикновено това число е 8% (Hofmann, 1995, Speidel,
1967, стр 188).
Формулата на Шенрок може да се разбира
като пазарен подход за определяне на цените на
корен, тъй като изхожда от пазарните цени С и Д.
В литературата е известен и друг подход, който който ще наричаме отраслов, който изхожда от необходимите разходи на горския отрасъл (Григоров
1963, стр. 75, Speidel, 1967, стр 73). 1976, стр.
114 и сл.). Той се свежда до следното:
Средната цена на корен Kср се определя по
формулата

К ср

=

Л

∑v

,

(5)

където Л са необходимите разходи в лв. на
отрасъла (лесокултурни, управленски и капитални

разходи, т.е. всички освен добивните), а

∑ v е го-

дишното ползуване от горите в куб.м.
Стойността на корен на К на конкретен
сортимент, намиращ се на конкретно място, се определя по формулата

К

=

К ср s +

Д пред

−

Д,

(6)

където s е относителната ценност на сортимента, Дпред са пределните добивни разходи и Д са
действителните добивни разходи за добиване на
разглеждания сортимент. Величината Kср отразява
необходимото ниво на постъпленията във фонд
ЛКМ, множителят s отразява качеството на дървения материал, а разликата Д пред − Д отразява техническите условия за дърводобив.
Пределните добивни разходи са най-високите
добивни разходи на насажденията, които са обект
на дърводобив. В литературата разликата

Д пред − Д се отъждествява с понятието диференциалната рента, което играе важна роля в теориите
на 19 век. Срещу това отъждествяване може да се
възрази, че доходите от дърводобива не са рента.
Сираков и Григоров не се ангажират с дефиниция на коефициента s, но поставят изискването
средната му стойност да бъде 1, т.е. sср=1. При
произволна дефиниция на коефициента това условие може да се е спазено. Тогава коефициентът
се коригира, като се дели на средната му стойност,
т.е. вместо s се взема частното

s * = s / sср . За ко-

ригирания коефициент условието е спазено.
В руската литература се среща и един опростен вариант на формула (6), който не държи сметка за относителната ценност на сортиментите.

К

= К ср

+

Д пред

−

Д,

(7)

Вариантът (7) съответствува на характерните
за руския север условия, където се извършва главно добив на иглолистни чрез гола сеч.
Практическо неудобство на формули (6) и (7)
са пределните разходи, които винаги са били
спорни. По-важно е, че формули (6) и (7) не изпълняват задачата си да разпределят плановите приходи по сечища и сортименти. Ако КЛФ се остойности по тази формула, средната стойност на
събраните такси няма да бъде равна на Kср, колкото е необходимо за издръжка на отрасъла, а ще

(

)

бъде равна на К ср + Д пред − Д ср , което е доста
повече. С други думи формулата “надписва”.
Разликата Д пред − Д ср по цени от 2005 г. прави около 7 лв/м3при Kср от порядъка на 20 лв. Поради
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това е очевидно, че прилагането на тези формули
създава сериозни диспропорции в разчетите.
У нас формулата на Шенрок е прилагана до
към 1950 г. за определяне на горските тарифни
такси, след което се заменя от “отрасловата”
формула. Опитът от приложението им е отрицателен – изчислените тарифни такси са много по-ниски от действителните пазарни цени. И в двата случая главната причина е в информационната база,
т.е. неправилното определяне на изходните

величини. При “отрасловата” формула имаме и гореспоменатия недостатък, че “надписва”. Както ще
видим по-нататък, недостатъкът е отстраним и
формулата е перспективна.
В англоезичната литература се известни методи, близки до формулата на Шенрок (Табл. 1). Това
са емпирични методи, основаващи се на средностатистически отношения, които се определят по ведомствената или фирмена документация или по данъчните декларации (Leuschner 84, стр. 72).

Метод

използуван показател

Метод на коефициента на оборота
(overturn ratio)
Метод на коефициента на рентабилност
(profitability ratio)
Метод на коефициента на цената на склад
(selling value ratio)
Метод на оперативния коефициент
(operation ratio, стр. 74)
Величините С ′, К ′, П ′ и Д ′ в таблицата са
средностатистически стойности, определени по данни за минали години. Това е една разлика между
тях и отрасловите формули (6) и (7), които използуват средни планови данни за настоящата година.
Означението π за profitability ratio, разбира се,
не трябва да се смесва с математическата константа 3,14.
Както показваме в следващия раздел, четирите цитирани от Leuschner методи, които той задава
словесно, се изразяват с формулите
(8)

П′
Д′
П′
π =
Д′ + К′
П′
σ =
С′
Д′ + К′
o =
С′

ω =

дърводобива за 1 година. При това дърводобивът
се разглежда като инвестиция, в която се инвестират цената на корен (по която предприемачът купува насаждението) и добивните разходи и след една година като приход се получава цената на склад.
Настоящата нетна стойност на инвестицията е
,
където i е сконтов процент. Когато за сконтов
процент се вземе вътрешната възвращаемост p
(т.е. процентът на печалба или нормата на печалба),
настоящата нетна стойност се нулира, т.е. NPV =0,
откъдето

(9)
(10)
(11)
Приложимостта на отделните методи зависи
от данните, с които се разполага. Ако например
наличните данни, с които разполага специалистът,
му позволяват да пресметне
, той ще
приложи формула (11).
Резултати
1. Извеждане на формулата на Шенрок
Формулата на Шенрок се получава като
предположим, че предприемачът предплаща добивните разходи Д и тарифната такса К и извършва

.
Като пренесем К от другата страна на
равенството, се получава формулата на Шенрок,
.
От начина на получаването й се вижда, че тя
осигурява еднакви икономически условия върху
всички сечища, т.е. процентната печалба от всяко
сечище и всеки куб.м е една и съща.
2. Алтернатива на формулата на Шенрок
Да разгледаме случая, когато дърводобивната фирма инвестира преките добивни разходи, а
горовладелецът продава добитата дървесина и от
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получените пари заплаща на дърводобивната
фирма.

= −Д

NPV

+

С − К
1+ i

В момента 0 дърводобивната фирма извършва добивни разходи Д и добива дървесината.
Горовладелецът продава дървесината срещу сумата С, отчислява своя дял К и заплаща на дърводобивната фирма остатъка С–К.
Ако за сконтов процент се вземе нормата на
печалба p на дърводобивната фирма, NPV=0 и

0 = −Д

С − К
К

С − К ,
1+ p
Д (1 + p ) = 0

+

−

= С −

Д (1 + p )

⎡

С
⎣1 + p

(1 + p )⎢

=

т.е.

КА

=

−

(12)

⎤
Д⎥ ,
⎦

(1 + p ) К Ш ,

където KA е оценката на сечището по “алтернативната” формула, p е средната рентабилност
на дърводобива и KШ е оценката на сечището по
формулата на Шенрок. Тъй като 1 + p > 0 , очевидно е, че
КА < КШ .
Това сравнение не е безупречно, тъй като доходите и постъпват по различно време. За съпоставимост трябва да се приведе към настоящето
чрез дисконтиране. Това води до формулата
К А*

КА
=
,
1+ r

където К *А е дисконтираната оценка, а r е
сконтовият процент на горовладелеца.
К А*

1+ p
КШ
=
1+ r

Приложимият сконтов процент се зависи от
рентабилността на предприятието. Рентабилността
на растениевъдството според Нислайн е близка до
процентния прираст. При обичайните дълги турнуси от порядъка на 100 г процентът на прираста е
от порядъка на 1–2%. При тези условия p > r ,

1+ p
>1
1+ r

К А* > К Ш .
При интензивните култури рентабилността на
биологичното производство се доближава до тази
на индустрията, което води до приблизително равенство на двата метода, т.е.

К *А ≈ К Ш
Формулата

К = С − Д (1 + p ) е добра за раз-

читане на договорни отношения, докато модифицираната формула служи само за сравнението с
формулата на Шенрок. В общия случай може да
се покаже, че

1

В тази формула не е трудно да се разпознае
формула (8). Ако във формула (12) извадим 1+p
пред скоби, се получава

К

и

К А*
КШ

≤

≤ 1+ p ,

т.е. алтернативната формула намалява оценката с няколко процента.
3. Нов вариант на отрасловия подход
Идеята да се изведат горските тарифни такси
от необходимите лесокултурни разходи има значение и в условията на пазарна икономика. Наистина, ако предприемаческата печалба p се вземе
за браншова константа,

Сср

=

К ср

−

1 + p

Д ср ,

където Сср е средната обезличена цена на материала на склад, а Д ср е средната му
себестойност. Ако този израз се извади от стойността на корен К на конкретното сечище,

К

=

С
1 + p

−

Д

се получава

К − К ср

=

С − Сср

−

1 + p

(Д − Д )
ср

откъдето

К

= К ср −

С − Сср
1 + p

+

Д ср

−

Д.

Ако приемем, че качеството и размерът на
добивания материал са горе-долу постоянни във всяко сечище (едно предположение, приемливо за
Канада, Русия и др. северни райони), то С − Сср = 0
и

К

= К ср +

Д ср

−

Д.
Този резултат е близък до “руската” формула (7), с тази съществена разлика, че в него участвуват средните добивни разходи Дср вместо пределните Дпред.
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Ще покажем, че аналогична формула може
да се изведе и в общия случай, когато С ≠ Сср . Нека
определим цената на корен за всички сортименти
и сечища по Шенрок, т.е.

К

С
=
1 + p

−

Д,

където К е цената на корен на даден сортимент в дадено сечище, С е цената на същия сортимент на склад, Д са разходите за добиването му
на същото сечище и p е нормативната възвращаемост на дърводобива.
Като се има предвид, че p е константа, средната цена на корен за цялото маркирано ползуване
се получава

К ср

=

Сср
1 + p

−

Д ср .

Средните величини в това равенство са претеглени по обемното участие на сортимента в комплектованата маса, т.е.

Сср

=

∑vС К
∑v ,

ср

=

∑v К
∑v ,

Д ср

=

∑v Д
∑v

Във формулата на Шенрок p е независима
променлива и може да получава различни стойности. Да разгледаме частния случай, когато
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Означаваме

и
s = 1 + a(s’ - 1).
Оттук получаваме следната формула за определяне на цените на корен:
.
(13)
Получената формула (13) се отличава от известната в литературата формула (6) на първо място по това, че в нея участвуват средните добивни
разходи вместо пределните. Друга разлика е дефиницията на коефициента. При извеждането на
формула (13) се получава точна дефиниция на този коефициент, докато авторите от 60-те и 70-те
години очевидно използуват някаква окомерна
дефиниция, близка по смисъл до частното C/Cср.
От начина, по който изведохме формула (13)
е очевидно, че тя е частен случай на формулта на
Шенрок, който се получава, като приемем
p = Сср/(Кср + Дср)-1.
За величината s може да се докаже, че средната й стойност за комплектования лесосечен фонд
е 1, т.е. sср=1. Първо ще докажем това за s′ .
Наистина,

,
откъдето

откъдето

.

.
Ако заместим този израз във формулата на
Шенрок, получаваме
.
Означаваме с s’ частното C/Cср. Величината
s’ е стойността на 1 кубичен метър от сортимента,
изразена в проценти от средната обезличена цена
на дървения материал. Например по съвременни
цени за едрата букова дървесина

, а за бу-

ковите дърва
.
Получаваме
K = s’ (Kср + Дср) - Д
Величината s’ може да се замени с тривиално еквивалентния израз s’-1+1, откъдето
K = (s’ -1)(Kср + Дср)+Kср + Дср - Д
Като извадим Kср пред скоби, получаваме
.

Оттук следва
.
4. Извеждане на формули (8), (9), (10) и (11)
Цитираните от Leuschner американски методи се основават на факта, че някои основни показатели на пазара на дървесина и дърводобивни услуги се запазват от година на година или се изменят незначително. Това позволява на специалиста
да приеме, че през предстоящата година съответният показател ще бъде равен на средния от минали години.
Един от тези показатели е коефициентът на
оборота (overturn ratio)

където П’ и Д’ са средни стойности, определени по отрасловата или фирмената статистика по
данни за минали години. Ако се приеме, че сред-
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ното отношение от минали години се запазва, се
получава
.
От този последния израз и формула (3) се получава формула (8).
.
Аналогично, ако се приеме запазване на коефициента рентабилност
,

Дотук изведохме формули (8), (9), (10) и (11).
Ще докажем, че формули (9), (10) и (11) са
еквивалентни. Напротив, формула (8) е несводима
към тях. Съотношението между нея и формула (10)
е същото, както между формулатана Шенрок и
формула (12). Наистина, от формула (3) следва
и
.
Ако величините
,
и са определени по
една и съща съвкупност статистически записи,
между тях са в сила следните съотношения

се получава

,
откъдето
Освен това

откъдето
Чрез заместване в основното равенство (3) се
получава

и

.
Оттук

π о = 1 − o , откъдето непосредст-

откъдето се получава формула (9)
.
Не е трудно в нея да се разпознае формулата
на Шенрок.
От запазването на коефициента на цената на
склад (selling value ratio)
.
аналогично се получава

венно следва

и

.

От тези връзки следва, че ако коефициентите
,
и
и са определени по една и съща
статистика, формулите 2, 3 и 4 са еквивалентни.
Последното значи, че получените по тях оценки на
едно и също сечище са равни.
Наистина, нека означим с K8, K9, K10 и K11,
иоценките на сечището, получени съответно по
формули 8, 9, 10 и 11.
Съответно
.

откъдето
.
Като се замести този резултат във формула
(3), се получава формула (10)
Понеже
От запазването на оперативния коефициент
(operation ratio)
.
следва
.
чава

Като се реши този израз относно К, се полу,
т.е. формула (11).

Понеже

, очевидно е, че
,

.

очевидно

.

Напротив, оценката K8 в общия случай е различна
от другите три. За да докажем това, да допуснем,
че, K8= K10 т.е.
.
Като се разтворят скобите и се съкратят еднаквите събираеми от двете страни на равенството,
се получава
, откъдето
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.
Получи се, че K8= K10 тогава и само тогава,
когато
, т.е. когато съотношението
разход-приход за оценяваното сечище е равно на
средностатистическото. Тъй като приходите и разходите са независими величини, това условие в общия случай не е изпълнено.
Както се вижда от по-горните разглеждания,
формула (8) не е грешка, а друг аспект на
проблема.
Обсъждане
От начина на получаването на формулата на
Шенрок се вижда, че тя осигурява еднакви икономически условия върху всички сечища, т.е. процентната печалба от всяко сечище и всеки куб.м е една
и съща. Същото свойство имат и нейните частни
случаи и разновидности.
Приложимостта на формулата на Шенрок и
алтернативната формула К=С - Д(1+р) зависи от
начина на реализация - първата е в сила при продажба на материала на корен, а втората - при добиване по стопански начин и продажба от склад.
Формулата на Шенрок систематично дава по-ниска оценка. Двете формули са еднакво добри за класиране на сечищата по доходност, но са несъпоставими помежду си, т.е. резултати получени по
едната, не могат да се сравняват с резултати, получена по другата. Когато е предварително неизвестен начинът на реализация, е по-удобна формулата на Шенрок, тъй като принципът на стопанската предпазливост изисква да се предпочете пониската стойност.
Неудобство на формулата на Шенрок е лихвеният процент. Тъй като ползувателите на дървесина са много, с различна технология и инвестиционна политика, той е една неизвестна средна
величина. Друг елемент на неопределеност в него
е времето, което изминава между момента на инвестиране на средствата и реализацията на дървесината в пари. Това време не е равно на една година,
поради което в нашите нормативи от 30-те и 40-те
години годишният лихвен процент се редуцира съответно на един 8,5-месечен срок на възвръщане
на средствата. В действителност този срок отново
е една неизвестна средна величина.
За преодоляване на тази трудност е подходящо използуването на разгледаните емпирични
методи. В условията на днешния ден е подходяща
предложената от нас модификация на отрасловия
подход. Това е метод, приложим и удобен при наличие на реалистични планове за дърводобива и лесокултурните разходи. В бъдеще, при развитие и

стабилизиране на пазарите на дървесина и на услуги в горското стопанство, перспективен е американският метод на коефициента на рентабилност.
И двата метода са частни случаи на формулата на
Шенрок, при които рентабилността на дърводобива се извежда емпирично от статистически данни.
В крайна сметка препоръчаният от нас метод
за определяне на цените на корен и тарифните такси в България през следващите години се свежда
до приложение на формулите:

К ср

=

Л

∑v

където Kср е средната цена на корен, Л са необходимите лесокултурни разходи в лв. (в това число включваме управленските и капитални разходи),
а

е годишното ползуване от горите в куб.м.

К = Ксрs + Дср - Д
където К е стойността на корен на на конкретен сортимент, намиращ се на конкретно място, s
е относителната ценност на сортимента, Д са действителните добивни разходи за добиване на разглеждания сортимент, а Дср са средните добивни
разходи за комплектования лесосечен фонд.
s = 1 + (s’ - 1)a,
където s′ е стойността на 1 кубичен метър от
сортимента, изразена в проценти от средната обезличена цена на дървения материал, s’=С/Сср, а пък
a е константа, близка до 2, която се получава с
израза

.
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METHODS FOR STUMPAGE PRICE DETERMINATION
Ivailo Markoff, Sotir Gluschkov
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences

ABSTRACT
The stumpage price is an important parameter that is currently applied for planning and controlling in the forestry
enterprises. In the present paper, a survey of the known formula methods for determination of the stumpage price is
made. A mathematical deduction of all formulae based on the NPV and IRR is made in order to establish the scope of
validity and the properties of each formula as well as the relations between them.
The known formulae have been proven to be special cases or modifications of two principal methods: the market
price method and the big enterprise method. The first calculates the stumpage price from the timber price, the harvesting
costs and the typical rate of return. The second derives the stumpage prices for a big forestry enterprise (e.g. the
Bulgarian national forests) from its planned harvest amounts and its planned costs, if the plans are supposed realistic.
The big enterprise method was known and employed in Bulgaria in the time of state socialism. In the form it then had
it was proven by us to make a systematical error – it systematically calculates higher stumpage prices then the required
ones to cover the sum that has to be covered. We propose a better form of the method which is free from that fault. It
has been deduced from the market price formula and is therefore a special case of this formula for big enterprises.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ГОРСКИ ИМОТИ
Даниела Георгиева1, Ценко Ценов2
1
Лесотехнически университет - София, 2 Национално управление по горите
В настящата разработка се изследва пазара на горски имоти в зависимост от сделките, регистрирани от
Регионалните комисии по оценка но гори, в т.ч. брой сделки, размер на площите, средна базисна цена на
горския имот, средна базисна цена на земята за 7 Регионални управления на горите. Прави се сравнителен
анализ между средната базисна цена на горските земи и средната цена на земеделските земи в тези региони. Въз
основа на изследването се правят препоръки за подобряване оценката на горите.
Ключови думи: оценка на гори, базисна цена на горски имот, базисна цена на земята.
Key words: forest appraisal, basic price of a forest estate, basic price of forest land.

След преструктурирането на отрасъла, в повечето горскостопански дейности у нас трайно се
установиха пазарни отношения, както при добива,
така и при продажбата на дървесина. В същото време пазарът на горски имоти значително изоставаше от тази тенденция. Това бе породено от различни причини – продължителен процес на възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд, незнание какво да се прави с горите,
напреднала възраст на собствениците, липса на
технически възможности за добив и транспорт на
дървесината. Все пак една част от собствениците,
за да решават един или друг възникнал финансов
проблем понякога са принудени да продават горите си.
Ето защо, стойностната оценка на горите е
важен и крайно необходим елемент за функционирането на горската икономика. Плурализмът в собствеността върху горския капитал и пазарната икономика породиха необходимостта от изграждането на ценови механизъм за икономическа реализация на собствеността и определянето на стойности, посредством които да се участва в пазарните отношения. Този процес бе осъществен чрез създаването на цяла система нормативни документи,
свързана с оценката на горите: Закон за горите (ЗГ),
Закон за въстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, Правилник за прилагане на закона за горите, Наредба №32, Наредба
за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, Наредба
№31 за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика за извършване на дейности в горския фонд и други. Така
че, оценката на горите практически започна да се
извършва от 1999 г. по „Наредба №32 за оценка
на гори и земи от горския фонд”. През 2003 г. тази
наредба бе отменена и бе приета „Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд”, която и понастоящем е действащия нормативен документ.

През последните няколко години в страната
се увеличи търсенето на недвижими имоти. Това
доведе и до увеличаване броя на изготвяните оценки за горски имоти, които се регистрират и по този
начин се създава реална възможност сделките да
бъдат анализирани. Основна цел на настоящата разработка е да анализира една част от пазара на горски имоти за периода 2004-2006 г. и на тази основа да се направят препоръки за подобряване оценката на горите.
Обект на изследване са извършените оценки
на горски имоти, регистрирани от Регионалните комисии по оцека на гори на територията на 7 регионални управления по горите за периода 2004 2006 г.
Трябва да се отбележи, че поради трудности,
свързани със събирането и обработване на
информацията, необходима за изготявеното на регистъра за оценки на горски имоти в настоящата
разработка са разгледани само 7 регионални управления по горите (РУГ). Така че обекта на изследване е подбран чрез случайна извадка, според
наличната информация и включва: РУГ Берковица,
Кърджали, Пазарджик, Русе, Шумен, Велико Търново и Варна.
Поради липса на информация за продажни
цени, формирани от свободното търсене и предлагане на горски имоти, изследването е направено
единствено по данни, предоставени от Национално
управление по горите и данни от проучването на
Системата за агропазарна информация. За установяване на тенденциите на изменение за тригодишния период на изследване е използван метода
на сравнителния анализ.
Под формата на въпроси и фигури са показани резултатите от анализа на регистрираните оценки на горски имоти за периода 2004-2006 г.
• Как се извършва оценката на горските
имоти?
Под оценка на горски имот се разбира определяне стойността на имота към определена дата,
а под горски имот - поземлен имот от горския фонд.
Методиката за оценка на гори и земи в горския фонд
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се базира на т.нар. метод на базисните цени.
Използването на този метод е породено от липсата на развит пазар за продажба на горски имоти.
Базисна цена на горския имот е нормативно
установената от държавата парична равностойност
за комплекса от продуктивни, технологични, екологични и икономически качества на горите и земите от горския фонд, при използването им по
предназначение.
В приетите нормативи за оценка на гори и земи в горски фонд под базисни пазарни цени на горските имоти се разбира тяхната парична стойност
в левове в зависимост от стойността на земята,
месторастенето, насаждението, специалните полезни функции на горите, местоположението и други икономически фактори [5].
Базисните цени в условията на пазарна икономика играят важна роля от гледна точка на определяне на различни видове цени или такси при вещно-правни сделки, при обезщетения на собственици и др. Ето защо изчислените по този ред базисни
цени са стойностната основа, въз основа на която
се извършват сделки с горски имоти, уедряване на
горски имоти, определяне стойността на обезщетение при отчуждаване на гори и земи от горския
фонд, цените на горските имоти при застраховки,
ипотеки, апортни вноски и други случаи, за които
нормативен акт или държавен орган изисква оценка на имота.
Базисната цена на горския имот е сума от базисната цена на земята и стойността на насаждението. Оценката на имота се изготвя от лицензиран експерт-оценител. На практика, тя се извършва чрез таблици, в които се съдържа информация,
както за цените на земята по типове месторастения,
така също и за цените на дървесината, разходите
за сеч, извоз, за създаване на насаждения и друга
помощна информация. Ако имотът попада в зоните обособени за защита от урбанизация неговата
цена се коригира допълнително с коефициенти в
размер от 2 до 6 в зависимост от вида на зоната.
• Какъв е броят регистрираните сделки на горски имоти?
За периода на изследване общият брой на регистрираните сделки в разглежданите регионални
управления на горите е 3088, от които 562 (18%)
за 2004 г., 911 (30%) за 2005 г. и 1615 (52%) за
2006 г. Броят и вида на извършените оценки по
РУГ и години са показани в табл.1.
От анализа се установява, че най-голям брой
оценки са регистрирани на територията на РУГ
Берковица -1262 или 41% от общия брой в 7-те РУГ.
След това е РУГ Варна с 543 или 18 % от общия
брой. Най-малко оценки са извършени на територията на РУГ Шумен – 88 (3%), РУГ Русе – 150
(5%) и РУГ Кърджали - 220 (7%) (фиг.1а).

В зависимост от повода за изготвяне на оценката по сега действащата Наредба за базисни цени [5], най-значим е броят на оценките, регистрирани за определяне на базисни цени при сделки с
горски имоти – 1265 (41%). След това са
оценките, свързани с определяне на цена за придобиване право на собственост по §123, ЗГ [3] –
525 броя (17%); оценките за определяне на цени
за изключване на гори и земи от горския фонд 482 (16%); с почти същия дял са и оценките за
определяне на цени при замяна на горски имоти по
чл.15б, ЗГ [3] – 473 броя (15%) (табл.1).
Трябва да се отбележи, че по условията и реда на посочената наредба голяма част от цените,
които се определят при различните поводи за оценка са равни на базисната цена на имота. Такива
случаи са: уедряване на горски имоти; обезщетения при отчуждаване на гори и земи от горския
фонд; застраховки, ипотеки, апортни вноски и други случаи, за които нормативен акт или държавен
орган изисква оценка на имота. Поради тази причина се установява най-голям дял на оценките, регистрани за определяне на базисни цени и липсата
на оценки в другите случаи.
Цените за изключване, както и цените за учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд до 2003 г. се определяха по различни постановления. С приемането на
Наредбата за базисни цени [5] се установи конкретен механизъм на ценообразуване в тези случаи и
се определят цени, които отразяват спецификата
на оценяваните имоти и с което значително се подобриха оценките.
Напоследък много често се дискутират преимуществено сделките свързани със замяна на гори, които ще разгледаме по-подробно.
Какво представлява замяната? Това е сделка,
при която по едно и също време има двама собственици на имоти, които искат да ги заменят, като
техните имоти са равностойни. До чиста замяна в
общия случай се стига рядко, по-често сделките замяна са свързани с доплащане на разликата между стойностите на двата имота.
В горите обикновено замените се извършват
между горски имоти, които са частна собственост
и държавни горски имоти. В момента най-често се
заменят гори от различни региони в страната за
гори, които попадат в зоните, обособени за защита
от урбанизация. Такива сделки се сключват, когато
предлаганата частна гора е с по-високи семенни
качества. След това собственикът на атрактивните
заменени гори може да реши да смени тяхното предназначение и те да станат строителени терени. От
друга страна за смяна предназначението на горския имот е необходимо да има одобрение от съответната община въз основа на подробен устройст-
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Таблица 1. Брой и относителен дял на регистрираните оценки на горски имоти по вида на оценката
за периода 2004-2006 г.
Години

§123

Сделка
по т.1

РУГ - Берковица
2004
3
24
2005
381
2006
768
Всичко
3
1173
РУГ - Кърджали
2004
13
2005
1
8
2006
Всичко
14
8
РУГ - Пазарджик
2004
160
2005
33
2006
22
31
Всичко
215
31
РУГ - Русе
2004
26
1
2005
4
2
2006
11
2
Всичко
41
5
РУГ - Шумен
2004
21
2005
4
2006
20
Всичко
0
45
РУГ - Велико Търново
2004
39
2005
4
3
2006
10
Всичко
53
3
РУГ - Варна
2004
93
2005
66
2006
40
Всичко
199
0
Общо за 7 –те РУГ
2004, бр.
334
46
дял, %
59
8
2005, бр
108
398
дял, %
12
44
2006, бр.
83
821
дял, %
5
51
Всичко,
525
1265
брой
Всичко,
17
41
дял, %

Изклю.
по т.2

Право на ползване
и сервит. по т.3

Замяна
по чл.15б

Таксите
по т.4

Цените
по т.9

Всичко

9
15
13
37

9
17
22
48

0

0

1
1

45
413
804
1262

41
27
28
96

19
23
23
65

4
1
31
36

1
1

0

77
60
83
220

5
19
24
48

24
38
48
110

5
13
18

0

0

194
103
125
422

1
18
25
44

22
6
28

4
17
11
32

0

0

32
63
55
150

10
1
9
20

2
4
4
10

7
6
13

0

0

33
16
39
88

12
16
14
42

3
10
16
29

6
50
220
276

0

0

60
83
260
403

15
59
121
195

13
12
26
51

36
62
98

0

0

121
173
249
543

93
17
155
17
234
14

70
12
126
14
145
9

19
3
124
14
330
20

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0

562
100
911
100
1615
100

482

341

473

1

1

3088

16

11

15

0

0

100
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вен план, оценка за въздействието върху околната
среда от Министерството на околната среда и водите и разрешително от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В общи линии това е механизмът на сделката замяна.
Основният въпрос, който възниква са цените,
по които се извършват тези замени. За да се осъществи сделката едно от необходимите изисквания е удостоверение за оценката на горските имоти по действащата нормативна уредба. При тази
оценка се отчита разположението на имота, отстоянието му спрямо местната и националната инфраструктура и по-конкретно разстоянието до големите градове, общинските центрове, строителни
граници, морския бряг и републиканската пътна
мрежа. Оценява се насаждението и се отчита, дали имотът попада в зоните, обособени за защита
от урбанизация. По този начин се определя т.нар.
базисна цена на имота.
От анализа на регистрираните оценки се
установява, че сделките за замяна са следните: за
РУГ-Велико Търново – 276; РУГ Варна – 98; РУГ
Кърджали - 36; РУГ Русе – 32 и РУГ Шумен – 13.
При сравняване на базисните цени на горските имоти при сделките замени с пазарните цени на
сходни имоти в същите региони се получава значима разлика между базисните и пазарните цени
на горските имоти, особено за атрактивните зони в
страната. Една от причините е че Наредбата за базисни цени е от 2003 г., а през последните няколко
години пазара на недвижими имоти се разви
сериозно, ето защо възниква необходимост от промяна в тази посока в нормативната уредба.
• Какъв е размерът на оценените и регистрирани горски имоти?
За периода на изследване общият размер на
оценените и регистрирани горски имоти възлиза на
50447 dka, от които 3513 dka (7%) за 2004 г.,
16301 dka (32%) за 2005 г. и 30633 dka (60%) за
2006 г. Размерът на оценените и регистрирани горски имоти по регионални управления на горите и
години са показани на фиг.1б.
От анализа се установява, че най-голям размер площи са оценени на територията на РУГ
Берковица -21411 dka или 42% от общата площ в
изследваните РУГ. След това са РУГ Варна с 7712
dka (15%), РУГ Велико Търново – 7318 dka (15%)
и РУГ Кърджали – 6343 dka (13%). Най-малко площи са оценени на територията на РУГ Шумен –
1663 dka (3%), РУГ Пазарджик – 2233 dka (4%) и
РУГ Русе – 3768 (7%) (фиг.1б).
При повечето регионални управления се установява пряка зависимост между броя на извършените оценки и размера на оценените горски имоти.
Така например за РУГ Берковица при 41 % регистрирани оценки са оценени 42% от общата площ.

За РУГ Варна релацията е 18% оценки за 15% от
площта.
• Каква е средната базисна цена на горските
имоти по Регионални управления на горите?
За периода на изследване средната базисна
цена на оценените горски имоти е 752 лв./dka, при
цена от 690 лв./dka за 2004 г., 814 лв./dka -2005 г.
и 751 лв./dka за 2006 г. Динамиката на средните
базисни цени на горските имоти по РУГ за периода
2004-2006 е показана на фиг.1в.
В регионално отношение най-високи средни
цени са регистрирани в РУГ Варна – 967 лв./dka,
РУГ Пазарджик – 926 лв./dka и РУГ Велико Търново
– 922 лв./dka. За по-високият ръст на цените основно влияние оказват коефициентите, които се начисляват поради факта, че оценяваният имот попада в зоните обособени за защита от урбанизация,
което пък е свързано с активирането на сделки за
промени в горския фонд. Най-ниски цени са регистрирани на територията на РУГ Шумен – 522 лв./
dka, РУГ Кърджали - 559 лв./dka и РУГ Русе – 645
лв./dka (фиг.1в). С други думи, установените базисни цени на горските имоти са отражение преди
всичко на конкретните местни условия.
По-високите цени в РУГ Варна, Кърджали,
Пазарджик са пряко следствие от свръхтърсенето
на недвижими имоти - строителни терени в атрактивните зони по Черноморското крайбрежие, планинските курорти, близките до регулационните граници гори и земи от горския фонд до големите населени места, крайпътните имоти покрай
магистрали, първокласни пътища и пътища до туристически забележителности. След промяна на
предназначението на тези горски имоти и превръщането им в урбанизирани територии, тяхната пазарна цена се увеличава десетки пъти и носи огромна норма на печалба за инвеститорите. Ето
защо, ниските цени на горските имоти са предпоставка за масово застрояване в тези зони и настъпването на урбанизацията в горските територии.
Всичко това наложи да се търсят своевременни промени в нормативната уредба за оценка на
гори, така че базисните цени и цените за промяна
предназначението на горските имоти да получат
стойности, близки до пазарните стойности на терени със същото предназначение. Направени са
изменения както в стойностите на добавката, която отчита местното ниво на цените на земята в
границите на землището на населеното място по
местоположение на имотите, така също и в коефициентите за зоните обособени за защита от урбанизация. Понастоящем тези промени все още не са
факт.
• Каква е средната базисна цена на горските
и земеделските земи?
За периода 2005-2006 г. средната базисна
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Фигура 1. Динамика на оценките на горски имоти по РУГ за периода 2004-2006 г. по:
а) - брой регистрирани сделки; б) - общ размер на оценените горски имоти;
в) - средна цена на декар на оценените горски имоти;
г) - средна цена на декар на горската земя;
д) - средна цена на декар на горските и земеделски земи.
цена на земята на оценените горски имоти е
397лв./dka, при цена от 396 лв./dka за 2005 г. и
399 лв./dka за 2005 г. (фиг.1г). Цената на земеделските земи за същия период е почти 2,3 пъти
по-ниска от тази на горските земи, а именно: средна цена от 173лв./dka, при цена от 134 лв./dka за

2005 г. и 212 лв./dka за 2005г. Динамиката на
средните базисни цени на горските и земеделските земи по региони за периода 2005-2006 е показана на фиг.1д.
В регионално отношение цените на горските
земи в РУГ Варна са 3,8 пъти по-високи цени от
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тези на земеделските земи. В РУГ Русе, Шумен и
Велико Търново това съотношение възлиза на 2,6,
докато в РУГ Кърджали отклонението между цените на горските и земеделските земи е почти незначително (фиг.1д). Тези различия се дължат на специфичните методики за оценки, но най-вече на
коефициентите, които се начисляват на горските
имоти, когато попадат в зоните обособени за защита от урбанизация.
• От направеното изследване могат да се направят следните изводи и препоръки:
- През периода 2004-2006 г. значимо нарастна процесът по изготвяне на стойностни оценки на
горските имоти. Основният фактор, който породи
този процес е развиващия се пазар на недвижими
имоти;
- За изследваните 7 регионални управления на
горите са регистрани 3088 броя оценки на горски
имоти, от които 18% за 2004 г., 30% за 2005 г. и
52% за 2006 г.;
- Според повода за извършване на оценка, наймного оценки са регистрирани за определяне на
базисни цени при сделки с горски имоти – 41%,
цени за придобиване право на собственост по §123,
ЗГ – 17%; цени за изключване на гори и земи от
горския фонд - 16%; цени при замяна на горски
имоти по чл.15б, ЗГ– 15%, цени за учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от
горския фонд - 12 %;
- Общият размер на оценените и регистрирани горски имоти възлиза на 50447 dka, от които
7% са оценени през 2004 г., 32% през 2005 г. и
60% през 2006 г.;
- Средната базисна цена на оценените горски
имоти е 752 лв./dka, при цена от 690 лв./dka за
2004г., 814 лв./dka за 2005 г. и 751 лв./dka за
2006 г.;
- Най-високи средни цени са регистрирани в
РУГ Варна – 967 лв./dka, РУГ Пазарджик – 926лв./
dka и РУГ Велико Търново – 922 лв./dka, което се
дължи на свръхтърсене на недвижими имоти в атрактивните зони по Черноморското крайбрежие,

планинските курорти и близките до населените места горски имоти;
- Средната базисна цена на земята на оценените горски имоти е 397лв./dka, при средна цена
на земеделските земи от 173лв./dka, т.е цените
на горските земи са 2,3 пъти по-високи от тези на
земеделските за периода 2005-2006 г. Това съотношение е най-значимо за РУГ Варна - 3,8, а за
РУГ Русе, Шумен и Велико Търново е 2,6;
- За да се регулира пазара на горски имоти е
необходимо своевременно да се предприемат действия за промяна в нормативната уредба за оценка
на гори, чрез които цените на горските имоти да се
доближат да реалните пазарни цени.
И накрая, независимо от трудностите и някои
недостъци в механизма на оценка на горите, у нас
вече се създаде реален, динамичен и диференциран за различните региони пазар на горски имоти.
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ABSTRACT
In the present work, the market of forest land is investigated based on the transactions registered by the Regional
commissions for forest estate appraisal including the number of the transactions, the area of the estates, the average
basic price of both forest and land. The data of 7 Regional Forestry Boards were available and taken into consideration.
The average prices of forestry land and agricultural land were compared for the 7 regions. Based on the investigations
suggestions about the methods of appraisal of the forests are made.
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15 ГОДИНИ СТОКОВА БОРСОВА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ
Симеон Елазаров
Лесотехнически университет – София
Стоковата борсова търговия в България в началото на м. април 2007 г. навършва 16 години от възстановяването си и “излиза от детските си пелени”. Направен е същностен анализ на 15 годишното развитие на
Софийска стокова борса и са откроени по-важните достижения в най-новата й история.
Ключови думи: открит пазар, стокова борса, нематериални активи, борсова търговия с дървесина.
Key words: open market, commodity exchange, intellectual assets, timber exchange trading.

През миналата 2006 година тържествено бе
отбелязана 15-тата годишнина от възстановяването на борсовата търговия в България. На 11 април
1991 г. бе създадена първата борса след началото на демократичните промени в странатаСофийска стокова борса. А догодина, през 2008 г.,
човечеството ще празнува един друг юбилей, свързан с борсовата дейност, а именно 160 години от
основаването на първата стокова борса в качеството й на модерен открит пазар–Чикагския съвет
за търговия. Голяма времева разлика в юбилеите
на 2 действащи стокови борси изисква определено
разяснение.
Ако се вземе предвид, че борсовата търговия
в България прави първите си стъпки още в началото на ХХ век със създаването на Варненската стокова борса през 1902 г., то дистанцията не изглежда голяма. От друга страна прекъсването на борсовата дейност в страната за половин век, ни поставя в незавидното положение в сравнителен план
да определяме нашата 15-годишна практика като
съответстваща на първите 20 години от развитието стоковата борсова търговия в САЩ, след началото й.
Въпросът за необходимостта от борсите днес
все още се задава често. Възможно ли е и найразвитите в стопанско отношение страни, и ние,
които прохождаме в пазарните отношения, да използуваме едно и също средство за решаване на
социално-икономическите си проблеми? Нужно е
за пореден път1 да се подчертае значението на стоковата борса не само за модерния бизнес, но и за
обществения прогрес, изобщо.
Съвременната цивилизация се характеризира
с потребителското си общество. Пазарната икономика е икономика на потреблението, в която ролята на потребителя е по-важна за прогреса от тази
на производителя. Психологията на човека-потребител е в основата на съвременните икономически
теории и практики. Маркетинговият подход включ-

ва не само изследването на пазара, но и въздействието върху него. Обкръжени сме от рекламни въздействия и дори манипулации и всичко това в името на незабавната реализация на произвежданите
продукти и услуги за масова консумация. Но това
е валидно за “изхода” на общественото производство, разглеждано като “черна кутия” по законите на науката за управление – кибернетиката. А
какво става на “входа” и приложим ли е маркетинга там?
Съвременната икономика, съвсем опростено,
може да се разгледа като процес на преработка на
основните ресурси за бизнеса в продукти и услуги
за лично потребление. От тази гледна точка пазарните субекти-производители са в непрекъсната конкуренция помежду си за реализацията на своята
продукция. Това е състезание на производителите
за предпочитанията на потребителите. И тук, на изхода на общественото производство, всичко е ясно
– резултатът от бизнеса трябва да се представи в
най-привлекателна форма, за да се спечели
потребителя. Но важи ли същото и за входа на
бизнеса?
Икономическата наука винаги е поставяла в
центъра на вниманието въпроса за ефективното използване на ресурсите. От една страна ресурсите
са ограничени – ако не беше така, то и науката
управление нямаше да има почва в обществения
живот, защото проблемът управление се характеризира с недостиг на ресурси и точно това го прави
значим. А от друга – никому не са необходими
резултати “на всяка цена” и в това е сърцевината
на икономиката – в икономическата ефективност
на всяко начинание. Но как изглежда конкуренцията в процеса на търсене и предлагане на ресурсите на входа на общественото производство?
Главното състезание между предлагащите ресурсите ли се реализира, или между потребителите
им? Отговорът не се нуждае от коментар.
На входа на общественото производство пи-

1 Виж: Елазаров,С. Борсова търговия, борсови пазари,борси.-С.,ИЦТТ”ИНФОРМА”, 1992 г., с.29-35
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рамидата е обърната – голямата конкуренция е
между потребителите на ресурси, произвеждащи
обществените блага. Тук маркетинга е неприложим
- това е все едно да се сложи на Червения площад
в град Москва (Русия) модерен светещ билборд с
текст: “Пийте водка”. Но възниква един нов проблем,
а именно как да предотвратим монопола при предлагането на основните ресурси в условията на модерното масово производство, тъй като той там е
най-опасен за човечеството. Не бива да се забравя
как се появяват първите милионери в зората на индустриалната революция в САЩ – “кралете” на
петрола, на стоманата, на памука, на захарта и т.
н. Всеки един от тях е “хванал” една жизнено важна за бизнеса суровина и реализира монополни
свръхпечалби. И днес дори сме свидетели на подобни явления.
Въпросът как да се реализира справедливото
разпределение на ограничените, е стоял особено
остро в процеса на първоначалното натрупване на
капитала, но и сега не е изгубил своето значение.
Откритият пазар – борсата, дава убедителен
отговор, чрез формирането на специални условия
за търгуването на изходните суровини, минералите, първичните материали, енергоносителите и

др. необходими всекидневно в големи количества
на съвременния бизнес, който от своя страна ги
влага в производството на полуфабрикати, детайли и крайна продукция за лично или производствено потребление
Тези задължителни условия, предпоставки и
основни характеристики на стоковата борса са осигуряването на всеобща достъпност до пазара, реална равнопоставеност по време на търгуването,
пълна прозрачност в действията на пазарните субекти и публичност на постигнатите резултати2 .
Освен това единствено откритият пазар позволява
чрез сключваните на неговия “под” публични сделки да се “открие” истинската пазарна, реалната равновесна цена на търгувания актив, което е сбъдване на мечтите на всички икономисти, живяли от появата на тази наука на белия свят до сега3 .
Изложеното дотук не означава, че пътят на
борсовата търговия в България е бил лек. Реализираните от Софийска стокова борса (ССБ) обороти
през годините (виж фиг.1) илюстрират неравномерността и трудността в нейното развитие. Динамиката в борсовата търговия е значителна след излизането на Закона за стоковите борси и тържищата
(ЗСБТ) в края на 1996 г.
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Фиг.1
Докато през първата година от създаването
си борсата имаше оборот от порядъка на
100 000 лв., три години по-късно бяха надминати
500 000 лв., след още една година бе прехвърле-

на границата от 1 000 000 лв., а на следващата
година бяха достигнати 20 000 000 лева. Четири
години бяха нужни за да достигне оборотът през
2002 г. сумата от 70 000 000 лв., година по-къс-

2 Виж по-подробно: Елазаров,С. Борси и борсова търговия.-С.,ИК при ЛТУ, 2006 г., с. 11 – 14
3 Виж по-подробно: Елазаров,С. Борссова дейност.-С.,”Славянска култура и образование”,2002 г., с. 9-14
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но той вече надмина 300 000 000 лв. и оттогава
се колебае около границата на 200 000 000 лв.
Средният размер на борсова сделка сключена на
пода на ССБ в зората на борсовата търговия бе няколко хиляди лева, през 2001 г. достигна
21 000 лв., година по-късно стигна 150 000 лв., в
2004 г. надмина 210 000 и за 2006 г. е 430 000 лв.
За разлика от първите няколко години, през
последните 10 години се утвърди традиционно следното разпределение на оборота по борсови кръгове,
като най-голям дял се реализира на кръг „Нехранителни стоки” (до 90 % от борсовия оборот), следва
кръг „Зърно”(8 %) и кръг „Хранителни стоки”(под
2 %). Като най търгувани борсови стоки се очертават енергоносителите (до 85 % от оборота на нехранителните стоки), следват химикалите (8 %), металите (над 5 %), дървесината и хартията (около
1 %) и др.
Голямата цел - влизането на България в Европейския съюз, като пълноправен негов член предопредели съдбата ни да живеем и работим в условията на единство и целенасоченост в различните форми на изява на социалните действия. Това е
нещо не много често постигано в най- новата история на България. Значителните и безспорни социално икономически достиженията през последните
години, оказаха благотворно влияние върху развитието на българския бизнес, в това число и на борсовата търговия.
Членството в ЕС ни изправя пред нови предизвикателства - влизаме в един добре организиран
пазар с високи изисквания към родните пазарни субекти и към пазарната инфраструктура. Стоковата
борса като институция е съществен елемент от пазарната инфраструктура и ССБ АД счита, че допринася съобразно своя потенциал за въвеждането
на нови стандарти и модерни режими в съвременния български бизнес*.
Организационното развитие на ССБ АД, особено към края на 15-годишния си период е белязано не толкова с количествени, колкото с качествени изменения в членският състав, изразяващи се в
замяната на пасивни, нетъргуващи членове с нови,
активни на борсовия под. През годините членовете
на борсата са стигали над 90, а акредитираните
брокери до 130. Днес борсата има 62 фирми-членки (при минимално изисквани от закона 50), от които 53 пълни4 , а на ССБ АД оперират над 100
брокера.
Ежегодно от 1998 г. насам се провеждат годишно отчетните общи събрания на акционерите
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на ССБ АД, на които традиционно се приемат отчетите за предходните години и се набелязват стратегическите направления за бъдещото развитие на
борсата. През 2006 г. се проведоха отчетно изборните общи събрания на борсовите кръгове “Зърно”
и “Нехранителни стоки”, на които освен избора на
нови ръководства на тези жизнено важни за борсата и за членовете й органи, бяха набелязани и мерки за активизиране работата на борсовия под.
Предложена бе промяна в състава и броя на постоянните и временни комисии към ССБ АД, с цел
подобряване на работата им.
ССБ АД винаги е държала на подобряване на
качествения състав на своите служители. Освен специализациите в САЩ, Великобритания и Япония за
четирима души от 9 – членния персонал на борсата,
двама завършиха пълния курс на Института за
следдипломна квалификация на Университета за
национално и световно стопанство (ИСК на УНСС)
– специалност финанси и борсова търговия. От
1998 г. изпълнителния директор на ССБ АД бе избран за редовен доцент в Лесотехническия университет по борсова търговия, а в от 2006 г. бе назначен служител с най-високата образователна степен по борсовата дейност – PhD, като с това вече
двама от служителите са доктори.
Подемът на всяка социална организация се
характеризира с изпреварващо нарастване на нематериалните й активи в сравнение с материалните.
Увеличението на нематериалните и интелектуалните активи на ССБ АД в процеса на нейното развитие се изразява, от една страна, в утвърждаване
принципите на борсовата търговия и в укрепване
ролята на борсата в национален и международен
мащаб, а от друга – в качественото усъвършенстване на специфичните борсови системи.
Международна дейност на ССБ АД е впечатляваща, тя участва във всички форми на обединение на борсите от крайдунавските и балкански
страни, черноморския регион и югоизточна Европа.
За съжаление проектът за създаване на регионална зърнена борса на Балканите в София, под егидата на бившата организация ACDI/VOCA на действалия до края на 2006 г. в България североамериканския консорциум FLAG, пропадна главно поради липса на интерес от страна на българските официални власти и поради недостиг на финансови
средства. По същите причини в края на 2002 г. бе
прекратена бе и реализацията на проекта за електронизация на борсовата търговия в страната, финансиран през 2001 г. в размер на 2.5 милиона

*Говорим само за софийската борса, макар че в страната оперират още пловдивска и русенска стокови
борси, но те са по-скоро с местно значение, тъй като ССБ АД държи над 85 % от общия борсов оборот.
4 Пълен, по Борсовия правилник, е борсовият член имащ място във всички борсови кръгове на ССБ АД
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USD от USAID.
Активизира се участието на борсата в редица
външни мероприятия с чуждестранно участие. От
2005 г. ССБ АД е асоцииран член на Асоциацията
на фючърсните пазари (AFM) и от тогава активно
участваме в ежегодните срещи, провеждани от тази световна организация в Букурещ (2005 г),
Истанбул (2006 г), Буенос Айрес (2007 г). Член на
ръководството на ССБ АД бе българският представител на проведения в Дубай (ОАЕ) в края на март
2006 г. Световен борсов конгрес. Високият международен авторитет на борсата бе потвърден също
така и в рамките на участието й в организираната
от Швейцарската асоциация по фючърси и опции
(SFOA) през 2006 г. 27-ма международна среща
на борсови деятели в Бюргенщок (Швейцария), където отново бяхме единствени българи. Всички международни мероприятия не само активизират установяването на нови контакти с изтъкнати борсови
специалисти, но и позволяват да се идентифицират общите проблеми в развитието на борсовата
търговия и да се потърсят начини за тяхното решаване.
Наред с поддържането на редовни ежеседмични контакти с другите борси от Европа, Азия,
Африка и Америка специално заслужава да бъде
отбелязана организацията от ССБ АД на проведения съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Националния дворец на културата (НДК) през 1996 г. в зала 11 на НДК балкански търговски форум “Земеделие и пазари”, под
егидата на кмета на София. През 2006 г. Българска
стопанска камара (БСК) и Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) проведоха,
с помощта на ССБ АД и в нейната борсова зала,
учебен семинар по инфраструктура и процедури
на сделките с емисионни квоти в европейската търговия с парникови газове. Водещи лектори на този
семинар наред със специалисти от ДКСБТ, БСК и
Министерството на икономиката и енергетиката,
бяха и представители на Европейската климатична
борса (ЕCХ) в Амстердам (Холандия) и на BNP
Paribas. Обсъдени бяха възможности за търгуване
на емисионни квоти у нас, включително и на стоковата борса.
За нарасналият имидж на ССБ АД свидетелства фактът, че борсата става все по-търсен партньор от редица национални институции в стремежа им да отговорят на предизвикателствата, свързани с присъединяването на България в ЕС. През
изминалите години експертите на ССБ АД взеха
дейно участие в подготовката и обсъждането на редица проектозакони, като например – за съхранението и търговията със зърно, за стоковите борси
и тържищата, за горите, за обществените поръчки

и много други.
От началото на 2006 г. възстановихме прекъснатата си през 1993 г. съвместна работа с
Националното управление по горите (НУГ) и през
май бе подписан рамков договор между НУГ и ССБ
АД за реализацията на пилотен проект за борсовата търговия на обла дървесина, добивана от държавните дивечовъдни станции (ДДС). В рамките на
проекта бе осъществена широка разяснителна кампания и бе реализирано обучение по борсова търговия на кадри ДДС. През август бяха отчетени много добри резултати от експеримента, което послужи за изготвяне на конкретни предложения за промени в Закона за горите и, по-специално, за включване на борсовата сделка в списъка на откритите
процедури за продажба на добитата от държавното горско предприятие дървесина. По този повод
бе подготвен рамков договор за сътрудничество
между ССБ АД и браншовата Камара на дърводобивните и мебелни фирми с цел закупуване на обла и продажба на фасонирана дървесина чрез стоковата борса, във връзка с който представител на
борсата взе участие в обучението на членове на
камарата по проблемите на борсовата търговия,
проведено на 12.12.06 във Велинград.
Продължава процеса на привличане и включване на сътрудници на ССБ АД в различни ръководни органи и експертно-консултантски съвети,
действащи на високо равнище в националната
икономика. Главният изпълнителния директор на
ССБ АД продължава да е член на Националния консултативен съвет по зърното към Министерство на
земеделието и горите, а така също и председател
на Съвета на директорите на СИБанк, а изпълнителният директор е член на националната експертната група, разработваща Оперативна програма
„Административен капацитет”. Членовете на ръководството на ССБ АД разширяват непрестанно активното си участие в редица научни, учебни, експертни и консултативни съвети и комисии в
страната.
Трудно могат да се изредят всички форуми, в
които са участвали сътрудници на ССБ АД, както е
невъзможно и подробното изброяване на индивидуалните им изяви, най-вече тези на нейното
ръководство, в масмедиите, електронните медии
и в различни мероприятия, свързани с борсовата
търговия. На 6.12.06 г., например, в отговор на специалната покана подготвихме и проведохме в рамките на изложението „Lux Only” открит аукцион и
търг с тайно наддаване с благотворителна цел за
38 годишното ирландско уиски „Stone of Destiny”
и колекционното шампанско „Belle Epoque”.
Стоковата борса продължава развитието и качественото усъвършенстване на своите борсови

15 години стокова борсова търговия в България

системи. Беше сериозно преработена системата
за приемане на офертите, обновихме изцяло регистрационната система на ССБ АД, заменено бе
и информационното електронно борсово табло на
входа на борсовата зала. Основните въпроси, който трябва в близко бъдеще да решим в областта на
усъвършенстването на борсовите системи, е организационното изграждане на съвременна Клирингова къща на ССБ АД, както и създаване на съвременна електронна система за борсовата търговия.
По линията на образователната и квалификационна подготовка по въпросите на борсовата търговия продължава упорита работа по обучението
на подрастващото поколение по проблемите на съвременната борсова търговия. Дисциплината “Борси
и борсови операции”, въведена със сериозния принос на ръководителите на ССБ АД още в началото
на 90-те години, се утвърди в учебните програми
на всички университети в страната и се преподава
по техните учебници. Освен това редица колежи и
средни специални училища също изучават подобен предмет и с това допринасят за адекватната
подготовка на утрешните пълнолетни граждани на
България за работата им в условията на действаща,
индустриално развита пазарна икономика. Продължава вече над 10 години провеждането на 3-месечна специализация по борсова търговия за обучаващите се последна година в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг, голяма част от които
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след завършването й стават брокери на борсата.
Вече пета година провеждаме безплатно 1-месечен летен студентски стаж на борсата, а в 2006 г.
нови двама външни дипломанти на ИСК на УНСС
завършиха обучението си по специално разработената от борсата програма по борсова търговия.
През 2006 г. бе успешно защитен докторат по борсова търговия под научното ръководство на изпълнителния директор на ССБ АД.
Длъжностната подготовка за получаване на необходимия минимум начални знания и умения за
упражняване на професията “брокер” на стокова
борса продължи да се осъществява главно чрез периодично провежданите курсове за брокерска подготовка на ССБ АД, а така също и посредством
реализацията на системата за дистанционно обучение. В края на 2006 г. успешно придобилите брокерска правоспособност за работа на спот-пазара
на борсата надхвърлиха 3 000 души, а тези за срочния пазар – над 200.
В заключение трябва да отбележим, че ССБ
АД и занапред ускорено ще развива и непрекъснато ще усъвършенства своя потенциал в интерес на
цялото общество, ще го предоставя за публично ползване и ще осъществява еквивалентен обмен на
опит с държавните институции, гражданските
структури, пазарните субекти и гражданите не само от България и Европейския съюз, но и от целия
цивилизован свят.

15 YEARS COMMODITY EXCHANGE TRADING IN BULGARIA
Simeon Elazarov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The commodity exchange trading in Bulgaria has its 16-th anniversary in the beginning of April 2007 and leaves
its “junior age”. An essential analysis on the 15 years development of Sofia commodity exchange is made and the
most important achievements in its new history are highlighted.
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БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕСИНА НА ПОДА НА СОФИЙСКА
СТОКОВА БОРСА АД ПРЕЗ 2006 Г
Ваня Хаджиева
Софийска стокова борса АД
През 2006 г. стартира пилотен проект между Национално управление по горите при Министерство на
земеделието и горите и Софийска стокова борса АД. В рамките на този проект стартира работата за продажба на
дървесина добита от Държавния горски фонд през стокова борса. Успешно бяха изтъргувани около 10 000
куб.м. дървесина.
Ключови думи: дървесина, стокова борса, търговия, пазар
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В началото на 90-те години на ХХ век се възстановява борсовата търговия в България. След дългогодишно прекъсване своята работа подновява и
Софийска стокова борса АД. На борсовия под се
търгуват широк спектър типични борсови стоки –
хлебна и фуражна пшеница, фуражен и пивоварен
ечемик, царевица, различни соеви производни, маслодаен слънчоглед, различни видове брашна, преработени плодове и зеленчуци, различни хранителни продукти, метали, горива, химикали, дървесина,
индустриални и промишлени изделия, машини и
др.
Специфичните характеристики на дървесина
дават възможност тя да се приема като една от
типичните борсови стоки. В световен мащаб дървесина и различни нейни производни традиционно
се търгуват на стокова борса.
В национален мащаб дървесина започва да се
търгува през стокова борса с възстановяване работата на Софийска стокова борса в началото на
90-те години на ХХ век. Родния опит при борсовата
търговия с дървесина за съжаление не е голям, но
го има.
І. Началото
Първият проект за създаване на специализиран борсов кръг за търговия с дървесина и продукти от дърво в най-новата ни история се датира към
началото на 90-те години на ХХ век. В рамките на
проекта е проведен и специализиран курс за запознаване на бъдещите брокери със спецификата
при борсовата търговия с дървесина и продукти от
дърво. Отсъствието на ясно дефинирани параметри на играта, липсата на адекватна нормативна база и ред други субективни и обективни фактори възпрепятстват успешното стартиране на този проект.

Извършена е значителна подготвителна работа, разработена е технологична схема и т.н.
През годините група експерти, включително
ръководството на Софийска стокова борса продължава да съдейства за активизирането на борсовата търговия с дървесина и продукти от дърво в
страната, посредством различни инициативи, които
активно подкрепя – различни специализации и научно-приложни разработки относно пазара на дървесина в национален мащаб.
ІІ. Работата по проекта
В началото на годината беше сформирана работна група от експерти - представители на
Софийска стокова борса, Национално управление
по горите при Министерство на земеделието,
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, преподаватели от Лесотехнически университет, които си поставиха амбициозната задача
дървесината добивана от държавния горски фонд
(ДГФ) да бъде търгувана чрез една от най-откритите и публични търговски процедури, а именно чрез
продажба през стокова борса.
Експертите дефинираха технологична схема
(фиг.1) за продажба на дървесина добита от ДГФ,
както и проблемните места при нейното практическо реализиране в няколко направления:
• Разпоредбите на действащата нормативна
база.
Собствеността върху горите и земите от горския фонд в Република България през последните
години се регламентира последователно от два закона – Закон за възстановяване на собствеността
върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ)1
и Закон за горите (ЗГ)2 , както и свързаната с тях
подзаконова нормативна уредба включваща съот-

1 Виж: Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд – ДВ., бр. 110/
25.11.1997 г., изм., бр.33,59 и 133 от 1998 г., изм. и доп.,бр.45, 63 от 2002 г.; изм.,бр.99 от 22 октомври
2002 г
2 Виж: Закон за горите - Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г., изм. и доп., бр. 79 от 10.07.1998 г., бр.
133 от 11.11.1998 г.,изм., бр. 79 от 16.08.2002 г., изм. и доп., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 107 от
9.12.2003 г.

Борсовата търговия с дървесина на пода на ...
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Фиг.1. Технологична схема за търговия на дървесина добита от ДГФ през стокова борса
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ветните правилници, наредби, инструкции и т.н.
Нормативната база регламентира, че “Горите и земите от горския фонд могат да бъдат собственост
на български физически и юридически лица, държавата и общините”(чл.8,ЗВСГЗГФ). В закона за горите (чл.6) са предвидени същите форми на собственост както в ЗВСГЗГФ.
Две са формите на собственост за които
законодателят, експертите и статистиците са единодушни – Държавен горски фонд (ДГФ) и
Недържавен горски фонд (НДГФ). В зависимост от
различните статистически форми, които са използвани през годините в ДГФ се включват - национални паркове (НП), резерватите извън тях предадени
на разпореждане на други министерства, както и
гори предоставени на учебно-опитни горски
стопанства. В Недържавния горски фонд се включват - общински гори, гори на частни физически лица,
гори собственост на частни юридически лица, гори
принадлежащи на религиозни организации, гори
върху земеделски територии, гори принадлежащи
на други юридически лица, гори принадлежащи на
кооперации и т.н.3 В рамките на последните пет
години държавната собственост върху горите в
страната варира в диапазона 77 – 86 %4 . В страната е налице т.н. естествен държавен монопол по
отношение собствеността на горите от страна на
Държавата в лицето на Национално управление по
горите при Министерство на земеделието и горите
(НУГ), което се разпорежда с горите държавна
собственост.
Действащата нормативна база предписва
тристепенна структура на организация на НУГ–
Национално управление, регионални управления,
държавни лесничейства и държавни дивечовъдни
станции. Държавните лесничейства (ДЛ) работят съобразно разпоредбите на Закона за горите и
Правилника за неговото прилагане, според които
те са с основен предмет на дейност отдаване на
ползването на дървесина и планирането и провеждането на лесо-културните мероприятия в горите и
са на пряко подчинение на НУГ. Държавните дивечовъдни станции (ДДС) са с основен предмет на
дейност лов и отстрел на дивеч съобразно разпоредбите на Закона за лова и правилника за неговото прилагане. За разлика от ДЛ държавните дивечовъдни станции са регистрирани като търговски
дружества съобразно разпоредбите на Търговския
закон, което на практика позволява те да търгуват
на стокова борса.

Търговски процедури – специализираната нормативна база обхваща ЗГ, ППЗГ, ЗЛ и ППЗЛ, както
и поредица от различни наредби, инструкции и т.н.
регламентиращи разпореждането с горите, добива
на дървесина и на т.н. странични ползвания от горите – гъби, билки и др. В Закона за горите и правилника за неговото прилагане изрично са разписани набор търговски процедури посредством, които да се осъществява ползването на дървесина
от държавния горски фонд:
1) “по такси на корен”. Посредством тази процедура държавата реализира своята социална
функция. Право да добиват дървесина по такси на
корен (тарифни такси) имат: а) физически лица за
собствени нужди, от общинските гори, а когато те
са недостатъчни и от горите държавна собственост;
б) манастирите, църквите, джамиите и другите религиозни институции, общинските и държавните училища и обслужващите ги звена, социалните домове,
местата за лишаване от свобода, военните
поделения, културните институти на бюджетна издръжка и служителите и работниците в НУГ, в неговите структури и в специализираните териториални звена.
2) “чрез възлагане на дърводобива и продажба на добитата дървесина от склад”, процедурата
се организира от Държавните лесничейства. За да
бъдат допуснати до участие в процедурата, кандидатите трябва да са търговци и да са регистрирани
в публичния регистър на НУГ.
3) “чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне на сечища”. Тази процедура се реализира от ДЛ в три направления: а) Преговорите за
предоставяне на сечища могат да се реализират
посредством тръжна процедура. Предвидено е прилагането на търг с тайно наддаване и търг с явно
наддаване; б) Конкурс за ползване на дървесина
от ДГФ се провежда задължително в определени в
закона случай; в) Преговори с потенциален ползвател.
4) „Чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти” за цели лесничейства или за част от тях. Предвидено е ДЛ да
възлагат изпълнението на дейностите, предвидени
в ЛУП за цели лесничейства или за части от тях,
включени в района му на дейност.
5) “чрез концесия”. Концесията върху горите
държавна и общинска собственост се предоставя
по реда на Закона за концесиите5 , Закона за об-

3 Годишен доклад на НУГ при МЗГ, за 2004 г., стр. 5-6.
4 www.nug.bg
5 Закон за концесиите, обн.,ДВ,бр.92 от 17 октомври 1995 г.;изм.,Решение на Конституционния съд No 2 от
1996 г.- ДВ,бр.16 от 1996 г.; изм.,ДВ,бр.44 от 1996 г., бр.61 и 123 от 1997 г., бр.93 от 1998 г., бр.23,56,64,67 от
1999 г., бр.12, 64, 97 от 2000 г., бр.28, 63 от 2002 г.; изм. и доп.,бр.24 от 2004 г., бр.80 от 14 септември 2004 г.
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щинската собственост6 при спазване изискванията
на ЛУП. Предложението за концесия се прави от
министъра на земеделието и горите по реда на
Закона за концесиите.
6) “от държавните лесничейства, които самостоятелно организират и изпълняват дейностите по
дърводобив и транспортиране”. Тази процедура се
реализира чрез възлагане на дърводобива от страна на ДЛ или чрез извършването му от работници
на ДЛ. Към момента тази форма на ползване и
продажби е по-разпространен при ДДивС.
Ползването от горите и земите от горския
фонд - общинска собственост, се осъществява по
начините предвидени в закона след решение на общинския съвет. Предвидено е физическите и юридическите лица собственици на гори да се разпореждат с дървесината и продуктите, добити от имотите им, при спазване изискванията на закона.
Съгласно чл. 57 ал.1 ползването на дървесина от
горите, независимо от тяхната собственост се извършва съгласно лесоустройствените проекти, планове и програми.
Държавните лесничейства не са регистрирани по Търговския закон, като юридически лица, което също е ограничаващо условие и допълнително
възпрепятства продажбата на дървесина чрез стокова борса.
• Пазарната среда
Липсата на познания у страните потенциални
контрагенти по борсовите сделки от една страна
това са структурите на НУГ и от друга страна ползвателите на дървесина, които са изключително частни стопански субекти.
Нежеланието на дребния и среден бизнес да
излезе на прозрачния публичен борсов пазар, където да търгува публично и открито при стриктно
регламентирани правила и процедури.
Анализа на нормативната база и действащата пазарна конюнктура позволи на работната група да постави следните по-важни акцент:
- специализираното законодателство „не позволява” държавните лесничейства да излязат пряко на пазара защото не са регистрирани като юридически лица, а са на пряко разпореждане на НУГ;
- в рамките на действащото законодателство
стоковата борса не е предвидена като открита и
публична процедура посредством, която да се отдава ползването на дървесина от горите държавна
собственост;
- държавните лесничейства са регистрирани
като търговски дружества, което им позволява да
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излязат пряко на пазар на дървесина, но само при
наличието на изрично разпореждане от страна на
НУГ.
ІІІ. Резултатите от проекта
Като резултат от работата на работната група и усилията на експертите на Софийска стокова
борса (която е водещия борсов пазар в национален
мащаб на нейния под се реализира между 62-86 %
от общия годишен оборот на стоковите борси в страната в рамките на последните 5 години) са налице
следните резултати:
• Подписан е рамков договор за сътрудничество между Софийска стокова борса АД и
Национално управление по горите при
Министерство на земеделието и горите за стартиране на пилотен проект за търгуване на дървесина
добита от държавния горски фонд на стоковата
борса.
• Бяха селектирани осем регионални управления – Благоевград, Бургас, Варна, В.Търново,
Пазарджик, Русе, Сливен и Шумен, както и 15 държавни дивечовъдни станции, които са включени в
пилотния проект.
• Проведено беше обучение на представителите на НУГ и неговите структури (РУГ и ДДС) от
страната, относно същността и спецификата на
борсовата търговия, както и конкретните параметри на работа на Софийска стокова борса.
• В рамките на проекта през 2006 година на
пода на Софийска стокова борса бяха предложени
за продан 10 188,51 куб.м. дървесина. В рамките
на годината бяха продадени 91 % от предложената дървесина или 9 239 куб.м.
В рамките на продадените количества е реализирано средно подобрение в рамките на 4 % за
цялото количество, спрямо първоначално зададените минимални продажни цени.
ІV. Изводи
Направения анализ на първите оттъргувани количества дървесина от държавния горски фонд през
Софийска стокова борса позволяват да се направят следните изводи:
- Дървесината е дефицитна суровина в световен мащаб което налага нейното търгуване да става посредством викоорганизиран пазар какъвто е
Софийска стокова борса;
- Дефицита на дървесина в национален мащаб е във възходяща тенденция, което налага тя
да се търгува на открит, публичен и всеобщодос-

6 Закон за общинската собственост, - обн.,ДВ,бр.44 от 21 май 1996 г.; изм.,бр.104 от 1996 г., бр.55
от 1997 г.,бр.22,93 от 1998 г.,бр.23,56,64,67,69,96 от 1999 г., бр.26 от 2000 г., бр.34 от 2001 г.,
бр.120 от 2002 г.; изм. и доп.,бр.101 от 16 ноември 2004 г.
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тъпен пазар какъвто е стоковата борса;
- Недостатъчната публичност на този пилотен
проект не позволи на голяма част от потенциалните потребители на дървесина (малки и средни дърводобивни и дървопреработвателни предприятие) да
се включат.
- Въпреки съпротивата на представителите на

малкия и средния бизнес от „сивия спектър” на икономиката процеса на присъединяване на страната
ни към общността на европейските държави е необратим и организираните и високоорганизираните пазари са мястото за среща между търсене и
предлагане в прозрачни условия.

EXCHANGE TRADING OF WOOD AT SCE’S FLOOR IN 2006
Vanya Hadjieva
Sofia commodity exchange

ABSTRACT
In 2006 have born started of a pilot project of SCE and the National forestry administration at the Ministry of
agriculture and forestry. Within this progect began the trading of wood from the State forestry fund throught the
exchange, where approximately 10 000 m3 were sukcessfuly sold.
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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
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През 2006 г. Софийска стокова борса отбеляза 15 годишнината от възстановяване на своята дейност с
редица нови достижения. Анализирани са резултатите от дейността на Софийска стокова борса, оценени са
обективно проявилите се тенденции в търговията с борсови стоки в България и са формулирани предложения за
активизиране на борсова търговия в близкото бъдеще.
Ключови думи: стокова борса, борсови сделки, зърно, пшеница, дървесина
Key words: commodity exchange, transactions, grain, wheat, timber

Изминалата 2006 г. бе изцяло посветена на
подготовката за влизането на България в ЕС. Значителните и безспорни социално-икономически достижения на страната оказаха благотворно влияние
върху развитието на бизнеса, в това число и на борсовата търговия.
Членството в ЕС ни изправя пред нови предизвикателства - вече сме част от един добре организиран пазар, който поставя повишени изисквания
не само към родните пазарни субекти, но и към
пазарната инфраструктура. Стоковата борса е съществен елемент от пазарната инфраструктура и
ССБ АД допринася съобразно своя потенциал за
въвеждането на новите стандарти и търговски процедури в съвременния бизнес.
Обобщени данни за дейността на ССБ АД
за 2006 г.
През 2006 г. на пода на Софийска стокова

борса АД са реализирани борсови сделки на обща
стойност 181 696 798 лева. В рамките на 52 борсови сесии през годината бяха сключени 421 борсови сделки, при което се запази тренда към нарастване на усреднена стойност на борсовата сделка и в рамките на годината тя бе 431 580 лева.
Положителен е факта, че през годината нямаше
неизпълнен, или протестирай пред Борсовия арбитраж и разтрогнат борсов договор.
В рамките на годината се запазва тенденцията най-много сделки, както обикновено, да бъдат
сключвани на кръг „Нехранителни стоки” - 347 броя
на обща стойност 164 824 519 лева. Кръг “Зърно”
обичайно е в междинна позиция с оборот от 14,5
милиона лева в 11 сключени сделки. Търговията
на кръг „Хранителни стоки” през годината обхвана
голямо разнообразие на хранителни суровини, традиционно търгувани на стокова борса, за които са
сключени 36 сделки за 2 357 158 лева. (фиг.1.)

7,99%
1,30%

90,71%

нехранителни стоки - 90,71 %
зърно - 7,99 %
хранителни стоки - 1,30 %

Фиг. 1 Структура на оборота на Софийска стокова борса АД за 2006 г. по кръгове
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Анализ на търговията в кръг „Хранителни
стоки”
При търговията с хранителни стоки се запази
традиционната динамика на търгуване и в рамките
на първото тримесечие сделките с хранителни стоки са на обща стойност 88 486 лева (фиг.2), вто-

рото и третото тримесечие са сключени сделки за
около 800 хиляди лева, а в рамките на четвъртото
тримесечие борсовата търговия с хранителни стоки се активизира и достигна общ обем от почти 1,5
милиона лева.

1 467 767 лв.
Сключени са
36 сделки
437 254 лв.

363 651 лв.

88 486 лв.

I трим.

II трим.

III трим.

IV трим.

Фиг. 2 Оборот по тримесечия на кръг “Хранителни стоки” на ССБ АД за 2006 г.
Налага се извода, че с приближаването на влизането ни в ЕС, търговията на едро излиза “на светло” и “сивият” сектор на родната икономика намалява.
Обект на борсовите сделки в кръг „Хранителни
стоки” бяха широк спектър от масово търгувани
групи стоки (фиг.З). Най-активно се търгуваха три
групи хранителни борсови стоки, които формират
около 60 % от сключените сделки - млечни
продукти, месо и месни продукти и растителните

масла и мазнини. Приблизително 1/4 от оборотът
на кръг „Хранителни стоки” се пада на варивата и
захарта, активно се търгуваха мелничарските продукти -различни видове брашна и трици, оформили
оборот от 160 895 лева. Напитките и тютюневите
изделия съставя 5,55 % от оборота на кръга на
обща стойност 152 089 лева. Малочислени бяха
сделките с други хранителни продукти, като сол,
семена и др.

Млечни продукти - 21,00 %

19,83 %
21,00 %

Месо и месни продукти -19,83 %
Растителни масла и мазнини - 19,18 %
0,73%

Варива - 15,63 %

5,55%

Захар - 11,19 %
19,18 %
Мелничарски продукти - 6,89 %

6,89 %

Напитки и тютюневи изделия - 5,55 %
11,19 %
15,63 %

Други - 0,73 %

Фиг. З Структура на оборота в кръг “Хранителни стоки” по основни борсови групи през 2006 г.

Анализ на дейността на Софийска стокова борса ...

През 2006 г. различните групи хранителни
продукти бяха обект на активен интерес от страна
на потребители и търговци, имаше случай на спекулативно покачване на цените, презапасяване и
други подобни нежелани действия. Особено голям
беше интересът към захарта като стратегическа
суровина за хранително-вкусовата промишленост.
Не спираха коментарите за неоправдани повишения на цената на захарта по тържищата, пазарите
и магазинната мрежа в страната, докато на пода
на ССБ АД ценовите флуктуации се запазиха в допустимите борсови граници (фиг.4). В началото на
годината предлагането на захар стартира от
1 000 лв./тон без ДДС, през м. март достигна пик

от 1 340 лв./тон, през април сделки със захар се
сключваха на ниво от 1 324 лв./тон, след което пазара и в частност предлагането се успокои и се
стабилизира на ниво от 1 135 лв./тон без ДДС до
края на годината. Търсенето на захар в началото
на годината стартира от 900 лв./тон с тенденция
за нарастване, продължила до м. април, когато беше достигната максимална цена купува за годината от 1 324 лв./тон на което ниво се сключиха и
сделки. Последва успокояване на пазара и цената
на платежоспособното търсене на борсата спадна
до 1 050 лв./тон. и до края на годината търсенето
на захар се стабилизира в ценовия диапазон от
1 050 — 1100 лв./тон.
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Фиг. 4 Движение на цената на рафинирана захар в чув. х 50 кг., лв./тон без ДДС на Софийска
стокова борса АД през 2006 г.
Анализ на търговията в кръг „Нехранителни
стоки”
За поредна година се потвърждава тенденцията най-много борсови сделки да се сключват на
кръг „Нехранителни стоки”, а за втора поредна го-

66 669 457 лв.

дина този кръг формира над 90 % от борсовия оборот на стойност от 164 696 798 лева. В този борсов кръг активността на търгуване се запазва сравнително висока в рамките на цялата година, сключени са 374 сделки, с усреднена стойност
440 366 лева за борсова сделка.

Сключени са
374 сделки
32 475 766 лв.

38 580 799 лв.

27 098 495 лв.

I трим.

II трим.

III трим.

IV трим.

Фиг. 5 Оборот по тримесечия на кръг “Нехранителни стоки” на ССБ АД за 2006 г.
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В началото на годината борсовата търговия с
нехранителни стоки е традиционно по-слаба и в
рамките на първото тримесечие бе реализиран оборот на обща стойност 27 млн. лева (фиг.5). За периода април-юни е регистрирана нетипично висока
обща борсова активност, като кръг „Нехранителни
стоки” не прави изключение със сключването на
сделки с обща стойност близо 67 млн.лева. Второто
полугодие на годината борсовите обороти се стабилизират като за третото тримесечие сключените
сделки са на обща стойност 32,5 млн.лв., а в края
на годината е регистрирано минимално покачване

на активността с оборот от почти 40 млн.лв.
Продължи тенденцията към относително нарастване в стойностно изражение на търгуваните
обеми енергоносители (горива и енергийни
материали), които формират 85,5% от общия оборот на кръг „Нехранителни стоки” на стойност от
140 934 727 лв. (фиг.6). В групата на горива на
Софийска стокова борса АД се търгуват - различни видове бензин, дизелово гориво, газьол, пропанбутан. За първи път през 2006 г. на ССБ АД бяха
оферирани алтернативни горива (т. нар. биогорива),
чието количество се очаква да нараства.

Горива и смазочни материали 85,50 %
Химикали и химически
продукти -8,09 %

8,09%
85,50%

4,57%
0,95%

Метали и метални изделия 4,57 %
Дървен материал и хартия 0,95 %

0,89%

Други - 0,89 %

Фиг. 6 Структура на оборота в кръг “Нехранителни стоки” по основни борсови групи през 2006 г.
На второ място по оборот се подрежда групата на химикалите и химическите продукти, която
формира 8,09 % от борсовия оборот на кръга на
обща стойност 13 320 900 лева. Третото място от
години е запазено за групата на черните и цветните метали, формиращи 4,57 % от оборота на кръга на стойност от 7 525 150 лева. Активно се оферираха разнообразни позиции на цветни (напр.
алуминиев, месингов и меден прокат) и черни метали (напр. различни видове профили, арматурни
железа и ламарини). През годината отново бяха
сключени множество сделки с черен и цветен скрап
на относително стабилни цени. Дървеният материал и хартията формират само 0,95 % от оборота
на кръг „Нехранителни стоки”, но дървесината запазва традиционно заеманото важно място в класацията по активност на търгуваните борсови стоки в този кръг на ССБ АД.
В началото на годината се подписа рамков договор за сътрудничество между Национално управление по горите при Министерство на земеделието и горите (НУГ при МЗГ) и ССБ АД. Предмет на
договора бе съвместната дейност между двете институции за стартиране на търговията с дървесина,
добита от държавния горски фонд (ДГФ) през стоковата борса. В резултат от работата на сформираната съвместна работна група през м. май 2006

г. започна експериментална продажба чрез ССБ АД
на дървесина добита от ДГФ, което се случва за
първи път в българската история. В рамките на работата по този проект на борсовия пода бяха предложени ограничени количества дървесина (общо
10 000 куб.м.) от 8 РУГ и 16 ДДС. Постигнатите
положителни резултати в борсовата търговия с дървесина добита от ДГФ през 2006 г. ще послужат
за основа при продължаването на работата по промяна на законодателната база и въвеждане на открити и прозрачни борсови процедури при търговията не само с дървесина в страната.
Развитие на търговията със зърно на ССБ АД
през 2006 г.
В рамките на годината търговията със зърно
запази стабилни цените на основните зърнени култури в страната. Активно се търгуваше с хлебна и
фуражна пшеница, фуражен и пивоварен ечемик,
царевица, маслодаен слънчоглед и зрял боб. В
стойностно изражение оборотът на кръг „Зърно”
през 2006 г. е 14 515 121 лв., най-активна бе търговията с хлебна пшеница съставлява 7,99 % от
общия борсов оборот.
Хлебна пшеница
Анализите на котировките купува и продава,

Анализ на дейността на Софийска стокова борса ...

както и на сключените сделки за хлебна пшеница
позволяват да се заключи, на пода на Софийска
стокова борса се формира един стабилен зърнен
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пазар като резултат от срещата между реалното
платежоспособно търсене на зърнени култури и в
частност хлебна пшеница.
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Фиг. 7 Динамика на цената на хлебна пшеница през 2006 на ССБ АД в лева/тон
Царевица
В началото на 2006 г. царевицата на зърна
запази ценовите си нива от края на предходната
година в диапазона 110 -160 лева за тон без ДДС.
По-съществено повишение на цената бе отчетено
през месеците февруари и март, като достигнатите котировки надвишаваха миналогодишните с 5-7
лв./тон. Нарастването на цената на другите зърнени култури и по-специално на фуражната пшеница
(август 140 - 155 срещу 120 - 140 миналата година) допринесе за по-нататъшен ръст на цената на
царевицата за фураж. В началото на май цената
надхвърли нивото 180 лв./тон без ДДС, което е с
близо 30,00 лв./т повече в сравнение с май 2005 г.
Прибирането на новата реколта се забави и първите количества, предложени на борсата в началото
на октомври бяха на цена 190 -200 лв., след което
цената се повиши вследствие на слабото предлагане и достигна в края на годината нива от 240 260 лв./тон без ДДС (при 110-160 лв./т. за 2005
година).

Маслодаен слънчоглед
в рамките на 2006 г. маслодайният слънчоглед продължи да се утвърждава като суровина за
производството на биогорива, особено в рамките
на Европа, което е в унисон със световната тенденция за производството на алтернативни горива
от растителни, а не минерални продукти. От началото на годината до новата реколта се наблюдаваше тенденция за постепенно понижаване на цените,
под влиянието на предлагане на слънчоглед и неговите производни от Черноморския басейн, в резултат на рекордното производство там. Независимо
от това котировките за маслодаен слънчоглед се
запазиха в диапазона от 360 - 420 лв./тон без ДДС
до края на годината.
Софийска стокова борса АД (ССБ АД) отбеляза тържествено и с нови успехи петнадесетата
годишнина от своето създаване и от възстановяване на борсовата търговия в България след половинвековното й прекъсване. Постигнатите високи резултати от дейността на борсата са гаранция за
нейното ускорено бъдещо развитие.
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ABSTRACT
In 2006 the Sofia commodity exchange celebrated the 15-th anniversary from its foundation with new achievements.
The article gives analyses of the results of the SCE’s activity, objective evaluation of the tendencies in the
commodities trading in Bulgarian and formulates different propositions for enhancing the exchange trade in the futures.
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МОДЕЛ ЗА РАСТЕЖ НА ИЗДЪНКОВО БУКОВО НАСАЖДЕНИЕ
Иван Михов, Тома Тончев
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Разработен е динамичен растежен модел за чисти, едновъзрастни издънкови букови насаждения. Моделът е
съставен на основата на две растежни таблици и дава възможност за прогнозирането на хода на растежа на
насажденията по среден диаметър, обща кръгова площ, средна и доминираща височина, обем в зависимост от
темпа на растеж на средното пробно стъбло.
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Увод
Моделирането на растежа на горските насаждения има вече над 150-годишна история. Неговото
начало е поставено през втората половина на 19
век, когато се появяват първите по-съвършени растежни таблици, съставени от R. Hartig (по Духовников, 1971), които не са нищо друго освен таблични
модели на растежния процес, разработени основно по графичните методи. В по-ново време, през
последните 50-60 години с развитието на информационните технологии, все по-широко се използва математическото моделиране на основата на
корелацията между таксационните показатели на
дървостоите като средна височина, среден
диаметър, обща кръгова площ, общ обем, среден
обем, брой дървета, бонитет и възраст, които да
се използват по-ефективно при прогнозиране на
растежа и производителността на насажденията.
Общо може да се каже, че в повечето случаи
моделирането на отделни връзки между таксационните показатели е статично и е използвано като
средство при съставянето на значителна част от
по-съвременните растежни таблици.
Доста по-оригинална е методиката разработена от Ю. Духовников (1971, 1987) и описана в
своя чист вид от Духовников и Михов (1983), която
се използва за съставяне на модел за растеж на
насаждение, който е в основата на метода “Анализ
на дървостой”, разработен от Ю. Духовников.
Първия по-цялостен растежен модел е разработен от Buckman (1962) за P. resinosa Ait. в Минесота, който директно използва таксационните показатели на насаждението за определянето на растежа му. След това интегрира растежната функция за да определи производителността му. Clutter
(1963) пряко установява взаимната връзка между
растежните функции и функциите за определяне
на обема.
Използвайки функцията на Schumacher (1939)
той разработва модел за растеж на насаждение от
P. palustris Mill., който включва следните етапи:
- съставяне на растежни модели за обема и

кръговата площ по възраст, абсолютен бонитет и
обща кръгова площ; определяне на производните
на функциите за обема и кръговата площ, за да се
съставят растежни функции, които съответстват на
функциите за определяне на производителността;
Установяване на параметрите на
функциите с помощта на регресионен анализ;
Интегриране на получените растежни функции, за
да се получат растежни функциите за бъдещи
периоди.
Тази методика е прецизирана от Sullivan and
Clutter (1972), които получават функциите за производителността директно от текущите таксационни показатели на насаждението и периода, за който ще се използва модела. Те наричат тези функции “едновременни” модели за растеж и производителност и ги използват като основа за съставянето на специализиран софтуер за разработване
на растежни модели.
Когато не са налице установени растежни
функции, за да бъде разработен растежен модел е
необходимо събирането на голям брой прирастни
проби. Разбира се, предсказването на диаметъра,
респ. кръговата площ и обем не може да се използва за периоди по-дълги от 5-10 години.
Моделът за растеж на издънково буково насаждение е комплексен динамичен модел, при който на основата на връзката между темпа на расn

теж по височина на средното пробно стъбло ( WH 0 )
и темпа на растеж по основните таксационни покаn

затели – средна височина ( Wh0 ), обща кръгова
n

n

площ ( WG0 ), среден диаметър ( Wd 0 ), обем на
n

оставащото насаждение ( Wv0 ) и обем на обща проn

изводителност ( WV0 ) и растежната функция произтичаща от Метода на натуралните показатели се
установява ходът на растеж на дадено насаждение.
По този начин посредством стъблен анализ
на средното пробно стъбло на и изчисляване на не-

Модел за растеж на издънково буково насаждение

говият темп на растеж по височина е възможно да
се възстанови темпът на растеж на цялото насаждение без да е необходимо да се правят дългосрочни постоянни наблюдения и измервания.
Модел за растеж на издънково буково насаждение
Моделът за растеж на издънково буково насаждение беше съставен с помощта на растежни
таблици за издънков бук на Bianchi (1981) и

165

Oppermann (1914). Растежните таблици на Bianchi
са представени с 6 бонитета, а тези на Oppermann
са в един бонитетен клас, но при три нива на прореждане – силно, умерено и слабо. По таблиците
е установен ходът на растеж на средното пробно
дърво по диаметър и височина (табл. 1.). След това са изчислени стойностите на натуралните показатели за темпа на растеж по височина на средното пробно стъбло и по останалите таксационни
показатели. Техните стойности са дадени в табл. 2.

Таблица 1. Изчисляване на растежа по диаметър на средното пробно стъбло по данни от
растежната таблица на Bianchi (1981) – I бонитет
Ср.
диаметър на
налични
Обем
насажде- на отп.
Възраст
ния
дървета
А
D
Votp
[год.]
[cm]
[m3/ha]
30
9.9
16
35
11.9
16
40
13.9
16
45
16.0
16
50
18.0
15
55
20.0
15
60
22.0
17
65
24.0
15
70
26.0
16
75
27.9
15
80
29.9
15

Видова
височина
hf
[m]
8.91
10.52
11.3
12.25
13.04
13.21
13.67
14.02
13.94
14.18
14.37

Растеж на
ср.
Обща
Средна
кр.
пробно
Кръкр.площ
Обща
Брой площ Средeн
стъбло
гова
на
Сумарен
площ
налични кр.площ дървета преди диаметър
начислен по диапреди отпада преди Начислен прираст метър по
на отп. насажде- преди
отпада отпада G' = отпада прираст sum(D- D'+(D- висония
дървета
D')
G+g
n
D'
(G+g)/n
g
G
D-D'
D') чина
[cm]
[m2/ha] [бр./ha] [m2]
[cm]
[m2/ha]
[m2/ha]
[cm]
[cm] [m]
1.8
21
22.8
3697 0.0062
8.9
1.0
10.9
19.8 11.0
1.5
23
24.5
2691 0.0091
10.8
1.1
9.9
20.7 12.5
1.4
26
27.4
2081 0.0132
13.0
0.9
8.8
21.8 13.9
1.3
28
29.3
1680 0.0174
14.9
1.1
7.9
22.8 15.3
1.2
30
31.2
1401 0.0223
16.9
1.1
6.8
23.7 16.6
1.1
33
34.1
1197 0.0285
19.0
1.0
5.7
24.7 17.8
1.2
35
36.2
1043 0.0347
21.0
1.0
4.7
25.7 19.0
1.1
37
38.1
923 0.0413
22.9
1.1
3.7
26.6 20.1
1.1
40
41.1
827 0.0497
25.2
0.8
2.6
27.8 21.3
1.1
42
43.1
750 0.0575
27.1
0.8
1.8
28.9 22.5
1.0
44
45.0
686 0.0656
28.9
1.0
1.0
29.9 23.6

Таблица 2. Нулеви натурални показатели за темпа на растеж по основните таксационни показатели
на изследваните растежни таблици

Растежни
таблици

Bianchi - I
Bianchi - II
Bianchi – III
Bianchi - IV
Bianchi - V
Bianchi - VI
Oppermann
- силно
Oppermann
- умерено
Oppermann
- слабо

Нулеви натурални показатели за темпа на растеж по:
обем на
обща
средна
обем на обща
среден
оставащо
кръгова
височина
производиаметър насаждеплощ
n
n
ние
дителност WV0n
Wh0
Wd 0
WG0n
Wv 0n
1.0337
0.7381
1.1200
1.2894
1.3192
1.0469
0.7580
1.1465
1.2252
1.2018
1.0441
0.7815
1.1241
1.0596
1.0734
0.9941
0.8105
1.0646
0.8318
0.8482
0.9470
0.7845
0.9872
0.5008
0.5407
0.5961
0.7450
0.8850
0.1652
0.1971

23.6
21.7
19.7
17.8
15.9
14.0

височина
на средно
пробно
стъбло
WH 0n
0.9959
1.0056
1.0234
0.9779
0.9430
0.8765

29.3

1.1630

1.2358

1.5162

0.9681

1.7685

1.8008

26.6

1.1243

1.1951

1.4488

0.9609

1.4400

1.4097

25.7

1.1962

1.2267

1.7147

0.9500

1.7787

1.5582

Височина
при 80
години, m
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Чрез съпоставянето на натуралните показатели за темпа на растеж на средното пробно стъбло, получено от двете растежни таблици и темпа
на растежа по останалите таксационни показатели
бяха получени линейни връзки, чийто вид и точности е показан в табл. 3
За направата на модела е необходимо също
да се апроксимират връзката между нулевият и ъг-

ловият натурален показател на съответните таксационни показатели. Тя също е линейна и нейния
вид е представен в табл. 4
Стойностите на средноаритметичните редици
на нормалните числа за растеж по средна височина,
обща кръгова площ, среден диаметър, обем на оставащото насаждение и обем на обща производителност са дадени в таблица 5.

Таблица 3. Връзка между темпа на растеж на средното пробно стъбло по височина и темпа на
растежа по останалите таксационни показатели

Станд. грешка
0,086

Корелац. коеф.
0,910

Wd 0n =-0,1131. WH 0n +1,1399

0,098

0,720

WG 0n

WH 0n -2,5702

0,170

0,918

Wv 0n =4,3358. WH 0n -3,3776
WH 0n =4,8322. WH 0n -3,8786

0,221

0,908

0,201

0,938

Wh 0n

Уравнение
=1,6776. WH 0n -0,6991
=3,4848.

Таблица 4. Връзка между ъгловите и нулевите натурални показатели

Уравнение
Whα = - 0,0125. Wh 0n + 0,0125

Станд. грешка
0,0001

Корелац. коеф.
0,999

WGαn = - 0,0124. WG0n + 0,0124

0,0003

0,998

n

n

Wd 0n

+ 0,0135

0,0001

0,997

n

Wv0n

+ 0,0137

0,0002

0,999

WVαn = - 0,0137. WV0n +0,0137

0,0002

0,999

Wd α = - 0,0135.

Wvα = - 0,0137.

Таблица 5. Средноаритметични редици на нормалните числа за растеж по средна височина,
обща кръгова площ, среден диаметър, обем на оставащото насаждение и обем
на обща производителност
Възраст,
год.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

ср.височина
q hi
0,037
0,135
0,226
0,311
0,395
0,463
0,531
0,595
0,655
0,711
0,764
0,815
0,862
0,910
0,956
1,000

Средноаритметична редица за растеж по:
обем на ост.
обща кр. площ ср. диаметър
насаждение
qG i
q di
q vi
0,087
0,224
0,332
0,420
0,495
0,560
0,621
0,679
0,719
0,769
0,815
0,854
0,892
0,932
0,967
1,000

0,025
0,067
0,119
0,147
0,240
0,305
0,374
0,442
0,514
0,583
0,655
0,725
0,795
0,864
0,932
1,000

0,006
0,026
0,063
0,115
0,178
0,245
0,329
0,414
0,497
0,578
0,656
0,731
0,803
0,872
0,937
1,000

обем обща
произв.
qVi
0,007
0,030
0,069
0,122
0,186
0,255
0,338
0,424
0,506
0,572
0,665
0,738
0,808
0,874
0,938
1,000

Модел за растеж на издънково буково насаждение

В крайна сметка моделът за растеж на издънково буково насаждение има следния вид:
- за височина

[(

]

)

hA = − 0,0214.WH on + 0,0214 . A + 1,6776.WH on − 0.6991 .qhi .h

- за среден диаметър

[(

]

)

d A = 0,0002.WH on + 0,0019 . A − 0,1131WH on + 1,1399 .qd i .d .

- за кръгова площ

[(

]

)

ваща целия растежен процес – от възникването на
насаждението до евентуалното му отсичане. В тази връзка разработеният динамичен модел за растеж на издънково буково насаждение може да послужи за по-точно бъдещо прогнозиране на растежа и производителността на насажденията и като
основа за формулиране на насоки за устойчивото
им стопанисване.

GA = − 0,0432.WH on + 0,0443 . A + 3,4800WH on − 2,5702 .qGi .G .

- за обем на оставащо насаждение

[(

)

]

v A = − 0,0662.WH on + 0,0668 . A + 4,8322WH on − 3,87862,5702 .qvi .v

Разработеният модел за растеж на издънково
буково насаждение е основа за бъдещо съставяне
на растежна таблица за издънковите букови насаждения в Стара планина. По данни от реални насаждения с негова помощ може лесно да бъдат възстановени стойностите за хода на растежа им за
минало време и на тази основа да бъдат съставени растежни таблици.
Предимство на модела за растеж на издънково буково насаждение се изразява във факта, че
той е динамичен, а не е статичен. Това е така, защо при него се отразява връзката между темпа на
растеж на средното пробно стъбло по височина и
темпа на растеж по останалите таксационни
показатели. Очевидно е, че за целите на прогнозирането и планирането в горите е необходима поточна информация за растежа и производителността на насажденията. Досегашното статично таксиране установява състоянието на насажденията
само в момента на инвентаризацията, без да обх-
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GROWTH MODEL FOR COPPICE BEECH STANDS
Ivan Mihov, Toma Tonchev
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
A dynamic growth model for even-aged pure coppice stands of common beech is presented. It is implemented as
a compilation of two yield tables and comprises equations to predict stand diameter, stand basal area, mean and
dominant height, stand volume. Prediction is made according to height growth rate of mean sample tree.
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МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДОВИТЕ ЧИСЛА НА РАСТЯЩИ ЗРЕЛИ
БЕЛБОРОВИ СТЪБЛА
Евгени Димитров, Илко Добричов, Явор Порязов
Лесотехнически университет – София
В разработката се излага аналитичен и номографичен способ за определяне на видовите числа на растящи
зрели белборови стъбла. За реализиране на поставената цел, беше използвана информация, произхождаща от
486 броя моделни стъбла събрани от 83 пробни площи заложени в зрели белборови насаждения. Тази информация позволи да се намерят параметрите на еднофакторния (4) и многофакторния (7) полином. Полиномите
(4) и (7) се характеризират с много големи корелационни коефициенти – съответно 0.935 и 0.949 и малка
стандартна грешка на оценките - 0.0178 и 0.0158.
Подходящите статистически показатели на многофакторното регресионно уравнение (7) позволиха да се
построи номограма въз основа на преобразуването на уравнение (8) в уравнение (9), а именно:
f3 = f1 (X1) + f2 (X2)
Аналитичното уравнение (7) и номограмата дават възможност да се определят видовите числа на зрели
белборови стъбла при различно съотношение на коефициента на пълнодървесност (Х1) и височината (Х2), за
насаждения, формирани при различни условия на месторастене.
Ключови думи: корелационен коефициент, скали, моделиране
Key words: Correlation coefficient, scale, modeling.

Увод
Значението на въпросът за видовите числа на
горскодървесните видове от теоретично, измерително и стопанско гледище, е изтъквано многократно в горската литература. Още твърде отдавна
(1850г.) са започнати изучавания, с оглед да се намери начин за тяхното по-сигурно и лесно определяне. Това е така, защото въпросът за определянето на видовото число е заемал и продължава да
заема централно място между горскотаксационните проблеми. Тъй като видовото число се явява един
от трите главни обемообразуващи фактори, то в
пряка връзка с неговото определяне стои и въпросът за точността на кубирането на растящи дървета.
Общо трябва да се отбележи, че по-рано на
практика е било общоприето определянето на видовите числа (или видовата височина) да се извършва въз основа на зависимости, в които участва
само височината. В следствие на това повечето от
съставените видово-числени таблици съдържат видови числа, които са резултат от отчитането на един
таксационен показател, а той най-често е височината.
Разглеждането на видовите числа в зависимост
от едновременното влияние на няколко таксационни показателя е особено необходимо. За необходимостта от това е обърнал внимание още Орлов
(1929). А такива фактори са коефициента на
пълнодървесност, височината, дебелината, възрастта и др.
Основната задача в настоящата работа е да
се построят някои модели, които да позволяват аналитично (еднофакторно и многофакторно) и номографично да се определят видовите числа на сто-

ящи стъбла.
1. Материали и метод
С еднофакторните регресионни модели ще се
изследва и измерва връзката между видовите числа (Y) и коефициента на пълнодървесност (Х1), които са корелационно обвързани. Това ще рече, че
тази връзка ще се изследва при условие, че не се
държи сметка за влиянието на другите фактори,
които оказват влияние върху видовите числа.
За връзката на видовите числа (Y) и коефициента на пълнодървесност (Х1) са избрани моделите:
(1)
Y = A0 + A1*X1
(2)
Y = A0 + A1 / X1
(3)
Y = A0 + A1*X12
За намиране на параметрите на уравнения
(1-3) беше използвана информация, която съобразно броя на променливите възлизаше на 972 числа,
които произхождат съответно от 486 броя зрели
белборови стъбла. Пробните стъбла са събрани от
83 пробни площи, заложени в зрели и презрели белборови насаждения, намиращи се на територията
на 40 държавни лесничейства на Родопите, Рила и
Пирин. Пробните площи са заложени в насаждения
от 80 да 150 год. възраст, бонитет I до V и пълнота от 0.7 до 1.0. На всяко пробно стъбло след отсичането е установена 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 е определен главния коефициент на
пълнодървесност (q = d1/2 / d), обемът по секционния способ, а видовото число по израза
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F1.3=V/(G1.3* H). Въз основа на така получената
информация е потърсена еднофакторна връзка
между гръднодиаметровите видови числа (Y) и главния коефициент на пълнодървесност (Х1).
За решаване на поставената задача са използвани методите на регресионния анализ. Поради
това, че предварително не е известен теоретичния
модел за изразяване на връзката между видовите
числа и някои таксационни показатели, са използвани индуктивния метод и средствата на конкуриращите се модели, както при еднофакторния, така
и при многофакторния регресионен анализ. В съчетание с тези методи се използвани и номографичните способи,като от тях се избрани найадекватните.
2. Резултати и обсъждане
2.1. Аналитично определяне на видовите
числа.
2.1.1. Еднофакторно определяне на видовите числа. – Данните за видовото число (Y) и главния коефициент на пълнодървесност (Х1) за 486
броя зрели белборови стъбла са обработени и
компютърно са намерени параметрите на моделите (1), (2) и (3), които съответно добиват вида:
(4) Y = -0.1846 + 0.97918*X1; Ry = 0.935;
Sy = 0.0178;
(5) Y = 1.1548 – 0.4558 / X1; Ry = 0.926;
Sy = 0.0191;
(6) Y = 0.1526 + 0.7073*X12; Ry = 0.936;
Sy = 0.0178.
Получените статистически показатели за уравнения (4), (5) и (6) са много добри. Единичните корелационни се движат от 0.926 до 0.936, а стандартната грешка на оценката от 0.0178 до 0.0191.
Уравнение (4) е по удобно за работа от уравнения
(5) и (6).
Общо може да се отбележи, че връзката между видовите числа и коефициента на пълнодървесност е много тясна. От това следва, че получените
еднофакторни регресионни уравнения (4), (5) и (6)
и най-вече (4) могат да се използват за определяне
на видовите числа на растящи белборови стъбла,
въз основа на коефициента на пълнодървесност,
който, както сме подчертавали, е напълно измерим,
чрез разработения аналитичен ( Димитров, 1974) и
номографичен способ. Остава единствения недостатък на видовите числа, че са еднофакторни.
2.1.2. Многофакторно определяне на видовите числа.
С еднофакторните регресионни модели беше
изследвана връзката между видовите числа (Y) и
коефициента на пълнодървесност (Х1), без да се
държи сметка за влиянието на другите фактори,
като височината, дебелината и др.
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Задачата сега е да се изследва комплексното
влияние на коефициента на пълнодървесност (Х1),
височината (Х2), гръдната дебелина (Х3), възрастта (А) и др. фактори върху видовите числа.
След компютърна обработка на данните за (Y),
(Х1) и (Х2), възлизащи на 1458 числа произхождащи от 486 пробни стъбла, са получени 16 специфицирани линейни и нелинейни полинома. Единият
от тях има вида:
(7) Y=-0.06987+0.86531*X1–0.00184*X2;
Ry = 0.949; Sy = 0.0158
Резултатите от многофакторния анализ показват, че коефициента на множествена корелация Ry
нараства от 0.935 при еднофакторния анализ на
0.949 при многофакторния. Същото се наблюдава
и по отношение на стандартната грешка на оценката Sy, която от 0.0178 при еднофакторния анализ се намалява на 0.0158 при многофакторния.
Следователно, при многофакторната регресия
се реализира подобрение на корелационния коефициент и стандартната грешка на оценката, което е
указание за получаване на една много устойчива
зависимост.
2.2. Номографично определяне на видовите
числа.
Номографичните методи дават възможност
при наличие на такива многофакторни регресионни уравнения да се построят най-различни номограми. Наличието на такива номограми могат да
улеснят в значителна степен изчислителните работи по определяне на видовите числа.
В случая ще построим номограма с участието на променливите – от една страна на видовото
число (Y), коефициента на пълнодървесност (Х1) и
височината (Х2) – от друга. За целта ще използваме многофакторното уравнение (7). Същото се характеризира с много голям множествен корелационен коефициент, малка стандартна грешка на
оценката, значими регресионни коефициенти и
обективност на модела.
На уравнение (7) даваме следния вид:
(8) Y+0.06987=0.86531*X1–0.00184*X2
Получаваме:
f1(X1) = 0.86531*X1
f2(X2) = - 0.00184*X2
f3(Y) = Y + 0.06987
Тогава уравнение (8) приема вида:
(9) f3(Y) = f1(X1) + f2(X2)
За полученото уравнение може да се построи
номограма с изравнени точки, при което скалите
Y, X1 и Х2 ще са успоредни (Глаголев, 1961).
Уравненията на скалите имат следния вид:

⎧ X1 = 0
Скала (Х1) ⎨
⎩ Y1 = mf (Y) − a
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При така установените стойности на параметрите, уравненията получават следния вид:
Скала

Скала (Х2)

(Х1)
Скала

Скала (Y)
Параметрите m, n, d, a и b приемат следните
стойности: m=1050; n=4800; d=223; a=0.45862
и b=-0.07344.
Променливите Х1 и Х2 разглеждаме в следните граници:
0.530 ≤ Х1 ≤0.860
6 ≤ Х2 ≤ 40
За Y получаваме:
0.315 ≤ Y ≤ 0.660

(Х2)
Скала
(Y)
Така получените уравнения по-нататък бяха
използвани за изчисляване и построяване на скалите за променливите Y, X1 и Х2. Номограмата е
дадена на фиг. 1.

Фигура 1
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С номограмата може да се работи съвсем лесно и просто. По дадени Х 1 (коефициента на
пълнодървесност) и Х2 (височината на дърветата)
съединяваме точките на скалите (Х1) и (Х2), отговарящи на дадените стойности на Х1 и Х2, с права
линия. Тази права линия пресича скалата (Y) в точка,
която отговаря на търсената стойност на Y.
На номограмата е показан с пунктир един
пример: при коефициент на пълнодървесност
Х1=0.657 и височина на дърветата Х2=31.0м. От
номограмата се отчита видово число Y=0.4418.
Номограмата дава точност, която напълно задоволява изискванията на практиката.
Номограмата има това предимство, че вместо построяване на няколко разредно-обемни таблици (за 9 на брой височинни разреда у нас) в номограмата всичко е събрано на едно, т.е. в нея е
отразено цялото многообразие в условията на
месторастене. Или по-точно тя дава възможност
да се отчита разнообразието във видовите числа,
без оглед на различието в условията на месторастене. Освен това номографичния способ позволява да се определят видовите числа при различно
съчетание на коефициента на пълнодървесност и
височината на дърветата, а именно:
2.2.1. Когато се изменя едновременно коефициента на пълнодървесност и височината на дърветата;
2.2.2. Когато се изменя коефициента на
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пълнодървесност, а височината са задържа на едно ниво
2.2.3. Когато се изменя височината, а коефициента на пълнодървесност се задържа на едно
ниво.
Заключение
Аналитично изведените полиноми и построените номограми могат да намерят приложение в:
1. Научно-изследователската дейност при изучаване на растежа на дървостоите, при таксиране
на постоянни пробни площи и при съставяне на видово-числени таблици.
2. Горското стопанство - при проверка на работите по отчета на лесфонда, а в дърводобивните
организации при приемане на лесфонда.
3. Лесоустройството - при таксиране на тренировъчни опитни площи, при проверка на изчисления обем по възприетите начини и при уточняване на данни от окомерната таксация или при приемането на работата.
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MODELS FOR DETERMINATION OF FORM FACTORS OF STANDING
MATURE SCOTS PINE STEMS
Evgeni Dimitrov, Ilko Dobrichov, Yavor Poryazov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Nomographic and analytical methods are used for form factor determination of mature Scots pine stems. Data
were collected from 486 sample stems originating from 83 temporary sample plots. Parameters of mono- and multifactor
polynomials were obtained. They have significant and high multiple correlation coefficient – 0.935 for equation (4);
0.949 for equation (7). The models have small values of the standard error of estimation – 0.0178 for equation (4)
and 0.0158 for equation (7).
For form factor determination only data about form quotient and height are needed. These methods enable to
obtain precise form factors for different site conditions.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ОПРОСТЕН СПОСОБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА РАСТЯЩИ ЗРЕЛИ
ЕЛОВИ СТЪБЛА
Евгени Димитров, Явор Порязов, Илко Добричов
Лесотехнически университет – София
На базата на информация за променливите, която възлиза на 1509 числа, произхождащи от 503 броя
елови стъбла, беше установена многофакторна аналитична връзка между гръднодиаметровото видово число
(F1.3) от една страна, и коефициента на формата (q2) и гръдния диаметър (d) на дърветата от друга. Параметрите
на многофакторния модел се изведоха чрез компютърна обработка.. В резултат на това се получи уравнение (2),
което се характеризира с много висок множествено-корелационен коефициент Ry = 0.957, малка стандартна
грешка Sy = 0.0163 и адекватен модел.
Чрез заместване на уравнение (2), (3) и (4) в уравнение (1) и преобразуване на последното се получи
уравнение (5):
(5) V*104 = H*f (d),
по което беше построена номограма. Тя позволява да се определи обемът на всяко растящо стъбло, независимо от бонитета. За целта трябва да се знае гръдния диаметър (d) и височината (Н), като тяхното съчетание
може да бъде най-различно.
Ключови думи: ела, кубиране, моделиране, корелационен коефициент
Key words: fir, volume estimation, modeling, correlation coefficient

Увод
В едно свое изследване Мойсенко и Багинский
(1973) са показали, че в природата съществуват
насаждения, на които кривите на височините не съвпадат с тези, залегнали в разредната система на
разредно-обемните таблици. От това различие следва и различие в обемите. То се изразява най-вече в
обстоятелството, че за малките степени на дебелина разредно-обемните таблици дават намалени
обеми, а за по-големите дебелини – по-големи обеми от действителните. За други насаждения, които
принадлежат към същия височинен разред (22), както ще се установи по-късно, разредно-обемните
таблици дават обратните резултати, т.е. за по-малките степени на дебелина се получават завишени
обеми, а за по-големите дебелини – занижени обеми спрямо обемите, залегнали в прилаганите в
практиката разредно-обемни таблици. Според
Мойсенко и Багинский (1973) тези различия се дължат на три възможни причини:
1.1. На отклонение на действителният коефициент на пълнодървесност от този, залегнал в разредно-обемните таблици;
1.2. На отклонение на действителните видови
числа от величината на тези, използвани за построяване на разредно-обемните таблици;
1.3. На отклонение на действителните височини и дебелина от същите, залегнали в системата на разредно-обемните таблици.
В предишни изследвания за средновъзрастните и дозряващите белборови, смърчови и елови насаждения (Димитров, 2003), а след това за зрелите белборови (Димитров и др., 2005) и смърчови
насаждения(Димитров и др., 2006) бяха показани
тези различия.

В настоящото проучване ще бъде посочено това различие и по отношение на еловите насаждения.
Освен това за разлика от Мойсенко и Багинский,
които смятат, че тези различия могат да бъдат намалени до известна степен чрез построяване на разширена разредна система ( 12-разредна) , ние ще
изложим един по-друг подход.
Целта на настоящата разработка е да бъде
изложен един опростен номографичен способ за
определяне на обема на растящи зрели елови
стъбла, като се отчитат индивидуалните криви на
височините и различните условия на месторастене.
1. Материали и методи
Изхождаме от познатата формула (1) за решаване на поставената цел:
(1) V = п /40000*d2*H*F1.3
където:
d – диаметърът на гръдна височина;
Н – височина;
F1.3 – гръднодиаметрово видово число.
За определяне на гръднодиаметровото видово число ще използваме установеното регресионно уравнение:
(2) F1.3=-0.11568+0.93039q2–0.001162d
където:
q2 – коефициент на пълнодървесност.
Уравнение (2) има коефициент на множествената корелация Ry = 0.957, който от гледна точка на степенуването в математическата статистика се окачествява като много голям ( Стефанов и
Тотев, 1960). Стандартната грешка на оценката
Sy=0.0163 е малка, моделът е адекватен, а регресионните коефициенти са значими (при
t1(eм)=57.0 и t2(ем)=18.4 са > от tТ=1.96, което е
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условие за значимост).
В (2) коефициентът на пълнодървесност се
определя от известната фомула:
(3) q2 = d1/2 / d
където:
d1/2 – диаметър на средата на средата на
стъблото;
d – диаметърът на гръдна височина;
За диаметъра на средата на стъблото е получена формулата:
(4) d1/2 = 1.1524 + 0.6753d
За уравнение (4) коефициентът на единичната корелация е Ry = 0.993, а стандартната грешка
на оценката Sy = 0.9477. Посредством уравнение
(4) се преодоляват трудностите по определяне на
диаметъра на средата на стъблото (d1/2), а от там
и на q2. Коефициентите на уравнение (2) бяха получени въз основа на информация, която съобразно броя на променливите възлизаше на 1509, а за
уравнение (4) на 1006 числа, които произхождат
от 503 броя зрели елови стъбла. Пробните стъбла
са събрани от 31 пробни площи, заложени в зрели
и презрели елови насаждения на територията на
15 държавни лесничейства в Рила, Родопите и
Пирин. Това са насаждения, на които възрастта се
изменя от 80 до 160 години, бонитетът е от I до V,
а пълнотата от 0.7 до 1.0. На всяко пробно стъбло
се определи диаметъра на гръдна височина (d), възрастта (А), кръговата площ (G1.3), общата дължина (Н), диаметъра на средата на стъблата (d1/2),
дължината на връшката (непълната секция) 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. Тази информация позволи да бъде построена еднофакторна връзка между диаметъра на средата на стъблото (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 (d), от друга.
Намирането на регресионните коефициенти
се извърши въз основа на едно- и многофакторния
метод в съчетание със средствата на конкуриращите модели и номографичните методи. За диаметъра на средата на стъблата бяха използвани 2 едно- и 8 многофакторни модели за видовото число.
С най-добри статистически показатели и адекватни модели от изпробваните 10 модела, се получиха уравнения (2) и (4).
Не е трудно да се отбележи, че чрез уравнение (2), (3) и (4) може да се определи обема на
отделното стъбло чрез уравнение (1), като се отчита индивидуалната пълнодървесност, а оттам и
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видовите числа на конкретните насаждения и условия на месторастене, без да се разработва разредна система от постоянни криви на височините.
2. Резултати и обсъждане
Имайки предвид уравнение (2), (3) и (4) за номографиране ще използваме уравнение (1), на което даваме следния вид:
(5) V* 104 = H* f(d)
където:
(6) f(d) = d(0.8421 + 0.4026d – 0.00091d2)
Чрез логаритмуване уравнение (6) приема
вида:
(7) lg104* V = lg H + lg f(d)
Номограмата, която ще построим по уравнение (7) ще бъде с изравнени точки с три успоредни
логаритмични скали (Хованский, 1964). Тяхната теоретична основа е следната:
Скала (Н)
Скала (d)

Скала (V)
За параметрите m, n, a, b и l установяваме
следните модули: m=300, n=150 mm, a=0.6021,
b=1.0 и l=240mm. Във връзка с построяване на
номограмата променливите H, d и V разглеждаме
в следните граници:
4 ≤ Н 40
4 d 70
Тогава за V получаваме:
0.004 V 7.000
При така установените модули и граници на
променливите уравненията на скалите придобиват
следния вид:
Скала (H)
Скала (d)
Скала (V)
В съответствие с горните уравнения са изчислени и построении скалите на номограмата, дадени на фиг. 1. Примерът, който е посочен показва и самия начин на работа.
При d=30 см. и Н=25.0 м. за V определяме
V=0.907 м3.
Точността, която дава номограмата е напъл-
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Фигура 1
но задоволителна за практиката.
Номографическия метод позволява да се определи обемът на различните стъбла от
насаждения, разположени при бонитети от I до V,
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 на 12-разредна обемна таблица.
Независимостта на метода от разредната система е онагледен в Таблица 1.

В нея за първия случай е показано изменението на обема в зависимост от едновременното изменение на гръдния диаметър (d) и височината (Н),
във втория случай обема се определя в зависимост от изменението само на гръдния диаметър
(d), а височината (Н) остава постоянна и за третия
случай обема се определя в зависимост от изменението на височината (Н), а гръдния диаметър (d)
остава постоянен.
Споменатите в началото на работата две на-

Таблица 1

Вариране на височината и
диаметъра
d
H
V
14
16
0.139
18
18
0.251
22
20
0.405
26
22
0.610
30
24
0.855
34
26
1.150
38
28
1.550
42
30
2.050
46
32
2.505
50
34
3.150

Вариране само на диаметъра
d
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50

H
18
18
18
18
18
26
26
26
26
26

V
0.159
0.250
0.380
0.499
0.649
1.155
1.345
1.750
2.040
2.390

Вариране само на височината
d
18
18
18
18
18
26
26
26
26
26

H
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

V
0.222
0.251
0.278
0.305
0.322
0.705
0.770
0.845
0.890
0.949
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саждения (№ 1 и № 2) са дадени в табл. 2. Ходът
на кривите на височините на тези две насаждения
не съвпада със средния ход на кривите на височините от 22 разред, към който те се отнасят според
средните си диаметри и височини (№ 1 има d =
34см и Н = 23.9м, а № 2 има d = 34 см и Н =
24.1м)
Данните от табл. 2 показват, че при насаждение № 1 за по-ниските степени на дебелина ( до
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34см), обемите се определят със занижение спрямо кубирането по 22-ри височинен разред, а при
по-големите степени на дебелина ( над 34 см) те
се завишават. Обратни са съотношенията при насаждение № 2. И в двата случая разредните обемни таблици не дават точен обем, тъй като действителното съотношение на диаметъра и височината
не отговаря на предварително заложените в

Таблица 2

Насаждение № 1
d
18
22
26
30
34
38
42
46
50

H
17.9
19.6
21.7
22.8
23.9
24.8
25.4
26.2
26.8

V
0.251
0.400
0.599
0.820
1.090
1.349
1.699
2.050
2.450

Разредно-обемна таблица
22-ри височинен разред
d
H
V
18
16.3
0.21
22
18.3
0.35
26
20.2
0.53
30
22.0
0.75
34
23.6
1.02
38
25.0
1.34
42
26.2
1.69
46
27.3
2.10
50
28.3
2.54

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

H
15.2
17.8
20.3
22.8
24.1
25.7
27.1
28.6
29.8

V
0.210
0.360
0.555
0.825
1.095
1.425
1.830
2.280
2.750

таблицата. Номографичният метод, обаче позволява
да се определи обема на единични дървета с повисока точност.

Прилагането на способа не се нуждае от разредна система.

Заключение
Показания опростен способ позволява да се
определя обемът на дървесни стъбла, отнасящи
се към насаждения, формирани при различни условия на месторастене ( от I до V бонитет). За това
трябва да се знае гръдния диаметър (d) и височината (Н).
Изложеният способ позволява да се кубират
дървостои, чийто криви на височините не съответстват на средните разредни криви, залегнали в разредната таблица.
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ABSTRACT
A simple method for stem volume estimation of standing mature fir stems is presented. Data are collected from
503 sample fir stems and an analytical relationship between form factor (F1.3) and form coefficient (q2) and diameter at
breast height (d) has been detected.
For stem volume estimation only diameter at breast height (d) and stem height (H) are needed. The method
enables stem volume estimation for different sites quality classes. It is accurate and may substitute classic volume
tables which have from 5 to 12 height classes.
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АНАЛИТИКО-НОМОГРАФИЧЕН СПОСОБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВИТЕ ЧИСЛА НА ЗРЕЛИ СМЪРЧОВИ СТЪБЛА
Евгени Димитров, Владислав Тодоров
Лесотехнически университет - София
В изследването се излага аналитико-номографичен способ за определяне на видовите числа на растящи
зрели смърчови стъбла. За целта е проведено полево наблюдение и са направени измервания върху извадка от
689 броя смърчови стъбла (средни моделни дървета) от пробни площи, заложени в зрели смърчови насаждения.
Получените данни са послужили за извеждане параметрите на многофакторен регресионен модел на зависимостта между величината на гръдно-диаметровото видово число (Y) и стойностите на три други биометрични
показатели на стъблата (xi , i = 1, 2, 3), такива като коефициент на формата, височина и гръден диаметър на
стъблото. По своите характеристики (множествено-корелационен коефициент, Ry = 0.945 и стандартна грешка на оценката, Sy = 0.015) модела дава възможност, с висока достоверност да се определят видовите числа на
зрели смърчови стъбла в зависимост от измерените стойности на техни дендро-биометрични показатели.
Резултатите от разработката са използвани за конструирането на компютърен учебен дендро-биометричен
модел (Microsoft Excel for Windows XP) на реални смърчови насаждения, приложим в лабораторните упражнения
по дисциплините “Горска таксация” и “Лесоустройство” в ЛТУ.
Ключови думи: видови числа, моделиране, аналитико-номографична скала, смърч (Picea abies /L./ Karst.).
Key words: form-factor, modelling, nomographic-analitical scale, spruce (Picea abies /L./ Karst.).

Увод
Известно е, че точното определяне на видовите числа е възможно когато се разглеждат в зависимост от едновременното комплексно влияние на
няколко дендробиометрични фактори. За необходимостта от това е обърнал внимание още Орлов
(1929 г.), посочвайки, че щом формата на стъблата се обуславя освен от височината, още и от диаметъра на гръдна височина, то е естествено, че и
видовите числа се намират в зависимост от тези
два фактора. Тази мисъл на Орлов до голяма степен е стимулирала изследователите в това отношение. И действително, през последните години се
провеждат у нас и в чужбина доста интензивни изследвания на видовите числа в зависимост от целия комплекс от фактори.
Върху видовите числа, както е известно, оказват влияние не само използваната до сега височина,
но още и коефициента на формата (пълнодървестност), дебелината, възрастта и др. Измененията в размера на един фактор могат да се придружават и от по-големи или по-малки по размер изменения във видовите числа. Тези различия изразяват различна сила на действие на отделните
фактори. Факторите, които имат по-силно действие,
ще предлагат и по-ефективни възможности за постигане на определени практически цели при определяне на видовите числа.
Следователно, видовото число е колкото важен от стопанско гледище таксационен елемент,
толкова и труден за определяне, тъй като върху
него влияят значителен брои фактори.
За да се реши проблемът за видовите числа

на стоящи дървета, ние си поставяме за цел с настоящата разработка да покажем тяхното определяне в зависимост от съществено влияещи върху
тях фактори – това едно. И второ, да покажем
способ, които да дава точни видови числа и да е
лесно изпълним.
Материали и методи
За да се реши проблемът за видовите числа
на стоящи (растящи) дървета, на основата на многофакторния регресионен анализ, бяха разработени 19 полинома, параметрите на който бяха компютърно определени. За целта беше използвана информация за зависимите и независимите променливи, възлизащи от 2067 до 4134 числа. Тя произхожда от 689 броя моделни стъбла, взети от пробни площи, които бяха заложени в 30 държавни лесничейства от Родопите, Рила и Пирин. Заложените
пробни площи са на възраст от 80 до 150 години,
бонитет от I до V и пълнота от 0.7 до 1.0
На всяко пробно стъбло след отсичането се
установяваше възрастта A, кръговата площ на гръдна височина G1,3 , общата дължина H, диаметъра
на гръдна височина d1,3 , диаметъра на средата на
стъблата dЅ и диаметрите в средата на двуметровите секции. Въз основа на тези данни за всяко стебло беше определен главния коефициент на формата q2= dЅ/d1,3 , обемът на стъблото по секционния способ и видовото число по израза F1,3=V/
(G1,3.H). Така получената информация позволи да
намерим (както подчертахме) на компютър параметрите за зависимите и независимите променливи на деветнадесетте полинома. Едно от тези многофакторни регресионни уравнения има следния
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вид:

Y=0.07809+0.66241x1–0.00104x2–
- 0.00096 x3
(1)
където:
Y – гръднодиаметрово видово число;
x1 – коефициент на формата;
x2 – височина на стеблото в метри;
x3 – диаметър на горна височина в сантиметри.
Определянето на гръдния диаметър и височината е напълно изпълнимo практически. Що се отнася до коефициента на формата, за неговото определяне е установен аналитичен (Димитров,1974)
и номографичен (Димитров и др.,1975) способ.
Многофакторното регресионно уравнение (1)
според степенуването в статистиката (Стефанов и
Тотев, 1960) се характеризира с много голям множествено-корелационен коефициент (Ry=0.945),
малка стандартна грешка на оценката (Sy=0.015),
адекватен модел (F1(еm)=3.22>F(m)=2.60) и значими регресионни коефициенти (ta1, ta2 и ta3=56.5,
6.4 и 9.7 > tm = 1.960).
От направената проверка за надеждност (при
достоверността) на корелационния и регресионните коефициенти се разбира, че не съществува опасност както степента на връзката, така и характерът на самата връзка да не е нереална, поради
изопачаващото и смущаващо влияние на случайните и неотчетени фактори. Тази констатация ни позволява да проследим изменението на видовите числа (Y) в зависимост от изменението на коефициента на формата (x1), височината (x2) и гръдния диаметър (x3), като използваме освен аналитичните
още и номографичните средства.
Резултати и обсъждане
Главният резултат от прилагането на многофакторния анализ е получаване на многофакторното регресионно уравнение (1). Съществен момент от тук нататък е да се прецени доколко е възможно прилагането на полученото многофакторно
регресионно уравнение – т.е. да се прецени неговото качество.
Посочените по-горе статистически показатели ни дават основание да твърдим, че многофакторния модел отразява правилно връзката на видовите числа с комплекса от изследваните фактори
и се характеризира с много висока предсказателна сила. Може да се каже, че резултатите за смърча
са напълно в съответствие с тези за средно възрастните и дозряващите белборови, смърчови и елови дендроценози (Димитров, 2003).
По същество получения резултат говори за три
неща:
1. за добра апроксимация на избрания модел;
2. че броя на изследваните фактори е доста-
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тъчен;
3. че включените в изследването фактори са
съществени.
Всичко това ни дава основание да пристъпим
към номографиране на така полученото многофакторно регресионно уравнение, тъй като то позволява получаването на видовите числа с висока точност.
За уравнение (1) е удобно да се построи, както се допуска от номографията, съставна номограма с изравнени точки (Глаголев, 1961). За целта
на уравнението даваме вида:
Y = α + 0.6624 x1
(2)
където:
α=(0.04160–0.00104x2)+(0.03648–
- 0.00096 x3)
(3)
Параметрите x1, x2 и x3 разглеждаме в следните граници:
0.500 x1 0.820
10 x2 40
10 x3 60
За α и Y получаваме
-0.02112 α 0.05808
0.31008 Y 0.60125
Първо построяваме номограма за уравнение
(3) при следните уравнения на скалите:

{
{

скала
(x 2)

скала
(x 3)

{

скала
(α)

x1 = 0
y1 = m(0.04160 – 0.00104 x2)
x2 = d
y2 = n(0.03648 – 0.00096 x3 – b)
x3 =

m
d
m+n

m.n
(α − b)
m+n
На параметрите m, n, d и b е най удобно да се
определят следните стойности:
y3 =

;

; d=200 и b=-0.02112

Тогава уравненията на скалите приемат вида:
скала (x2)

скала (x3)

скала (α)

{

x1 = 0

{

x2 = 200

{

y1 = 400 - 10 x 2

y2 = 360 – 5 x3
x3 = 121.21
y3 = 3787.9 (α + 0.0211
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По тези уравнения се извърши изчисление и
построяване на номограмата за уравнение (3).
След това построяваме номограмата за урав-

скала (x1)

{

нение (2), като за скала (α) избираме същите уравнения. За скала (x1) избираме уравненията:

x4 = d1 = 301
y4 =

1000
(0.66240 x1 − 0.3312) = 1000 x1 − 500
0.66240

Тогава за скалата Y получаваме

скала (Y)

{

x5 = 249.9
y5 =

60000
(Y − 0.31008)
55.584

Тъй като скалата (α) е междина, тя може да
не се градуира, т.е. да остане няма скала. При така подбраните модули на скалите за (x2) и (x3) очевидно се налагат изчисления само за скалите (x1) и
(Y) по уравненията на y4 и y5.
Номограмата е построена на фиг. 1. Начина
на работа с нея е съвсем прост. Свързваме точки-

те от скалите (x2) и (x3), отговарящи на дадените
стойности на x2 и x3, с права линия. Тази права
пресича скалата (α) в точка, която свързваме с дадената точка от скала (x1), с друга права. Последната пресича скалата (Y) в точка, даваща търсената стойност на Y.

Фиг. 1.
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На номограмата е посочен следния пример:
При даден коефициент на формата x1=0.744,
височината на дървото x2=26.0 m и дебелина на
същото на гръдна височина x3=32.0 cm, намираме по номограмата видовото число Y= 0.511
От практическа гледна точка точността на номограмата е достатъчна. Тя може да се повиши,
ако се намалят границите на x1, x2 и x3 или се изработят няколко номограми за различни, но по-малки интервали на изменение на променливите.
Номографичното определяне на видовите числа има това предимство, че вместо построяване
на няколко разредни обемни таблици (за нашите
условия те са 9 на брой) в номограмата всичко е
събрано на едно, т.е. в нея е отразено цялото многообразие в условията на месторастене. Или поточно тя дава възможност да се отчита разнообразието във видовите числа, без оглед на различието
в условията на месторастене. Освен това, номографичния способ позволява да се определят видовите числа при различно съчетание на коефициента на формата, височината и гръдния диаметър (което е налице в природата).
Заключение
Построената номограма може да намери приложение в:
1. научно-изследователската работа при изу-
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чаване на растежа на дървостоите, при таксиране
на постоянни опитни площи и при съставяне на видовочислени таблици;
2. горското стопанство при проверка на работата по отчета на лесфонда, а в дърводобивните
организации при приемане на лесфонда;
3. лесоустройството при таксиране на тренировъчни опитни площи, при проверка на изчисления обем по приетите начини и при уточняване на
данни от окомерната таксация или при приемането на извършената работа.
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A NOMOGRAPIHIC REPRESENTATION OF A PICEA ABIES’ DENDROBIOMETRICAL FORM FACTOR REGRESSION MODEL
Evgeni Dimitrov, Vladislav Todorov
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
A nomographic-analitical method of Picea abies’ form-factor determination is discussed in this paper. A multifactor biometrical regression model, on the base of the 689 spruce stems representative empirical observation is
present. The model assess the relevance of the statistical information produced in relation between the spruce formfactor (Y) and the form coefficient, height and stem diameter (xi , i = 1, 2, 3). Some model parameters (correlation
coefficient Ry = 0.945 and standart deviation Sy = 0.015) indicate the relevance of the multidimensional correlation
between observed factors. A computer educative model (based on Microsoft Excel for Windows XP) is developed and
applied in the University of Forestry’s practical dendrology student exercises.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕГРЕСИОННИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДОВИТЕ ЧИСЛА НА ЗРЕЛИ ЕЛОВИ ДЪРВЕТА
Евгени Димитров1, Ивайло Марков2
Лесотехнически университет – София,
2
Институт за гората, Българска академия на науките
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В разработката се излага еднофакторен и многофакторен способ за определяне на видовите числа на растящи зрели елови стъбла. От еднофакторните модели с добри статистически показатели се характеризира уравнение (5), а от многофакторните – вариантите А1, А2 и А4. За тяхното прилагане трябва да се знае коефициентът
на формата (q2), височината (H) и гръдния диаметър (d1,3).
Ключови думи: многофакторен, коефициент на множествената корелация, коефициент на еластичността,
параметър
Key words: multiple regression, coefficient of multiple correlation, parameters

Увод
Както е известно, видовото число се явява
един от трите главни обемообразуващи фактори.
Поради това изследователите не са преставали да
търсят начини за тяхното по-точно и лесно определяне. За това въпросът за определянето на видовите числа е заемал и продължава да заема централно място в изследванията на много учени у нас
и в чужбина. Стремежът на повечето от изследователите на този етап е да избегнат преобладаващото досега еднофакторно определяне на видовите
числа, тъй като върху тяхното формиране влияят
множество фактори. Същевременно е необходимо да се отбележи, че нашите познания за едновременното комплексно влияние на различните фактори върху видовите числа са твърде оскъдни.
Съществени изисквания при логическия подбор на факторите, които трябва да бъдат включени
в даден математически модел, са: да бъдат достатъчно на брой; да са съществено влияещи; да са
измерими и да е налична необходимата информация за изследване влиянието им.
Някои от факторите не могат да бъдат включени в таксационно-математическия модел поради
това, че тяхното влияние не се подава на количествено измерване или няма необходимата информация (например формовото разнообразие и други).
Като фактори, които оказват определящо влияние
върху видовите числа и отговарят на посочените
изисквания, може да се посочат коефициентът на
пълнодървесност, гръдната дебелина, височината,
възрастта, бонитетът и др.
Тук конкретно се поставя за научно изследване и разрешаване въпросът относно елата, като с
настоящата разработка се цели да се състави модел за определяне на гръднодиаметровите видови
числа в зависимост от комплексното влияние на
редица фактори.

Материали и метод
Прилагането на многофакторния регресионен
анализ обикновено преминава през еднофакторния
с оглед да се разкрият съществено влияещите фактори върху видовите числа. В случая ще потърсим
аналитична връзка между видовите числа и коефициента на пълнодървесност. Това ще рече, че при
изследване на тази връзка не се държи сметка за
влиянието на другите фактори, оказващи влияние
върху видовите числа.
Ще изпробваме три конкуриращи модела, а
именно:
(1)
F1,3=A0+A1q2

F1,3 = A0 + A1

1
q2

F1,3 = A0 + A1q2 + A2 q22

(2)
(3)

При избиране вида на функцията при прилагане на многофакторния анализ се изпробва един
аналитичен израз, а именно:
n

Y = A0 + ∑ Ai X i
i =1

(4)

Този аналитичен израз, както ще видим понататък, беше разработен в 8 варианта, означени
с А1 до А8.
За намиране параметрите на 3-те еднофакторни и 8-те многофакторни полинома беше необходима информация, която съобразно броя на променливите възлизаше на 1006 числа за еднофакторните и от 1509 до 2515 за многофакторните
полиноми. Информацията произхожда от 503 броя
пробни стъбла, взети от 31 пробни площи, заложени в зрели елови насаждения на различни Държавни
лесничейства, разположени в Родопите, Рила и
Пирин. Пробните площи са заложени в насаждения
на възраст от 80-160 години, бонитет от I до V и
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пълнота 0,7-1,0.
На всяко пробно стъбло след отсичането му
се установи възрастта (А), кръговата площ на гръдна височина (G1,3), общата дължина (H), диаметърът на гръдна височина (d1,3), диаметърът на средата на стъблата (d1/2) и диаметърите на двуметровите секции. Въз основа на тези данни за всяко
стъбло беше определен главният коефициент на
пълнодървесност - по израза q2 = d1 / 2 d1,3 , обемът- по секционния способ и видовото число - по

израза F 1,3 = V (G1,3 H ) .
Въз основа на така получената информация
беше потърсена еднофакторна връзка между гръднодиаметровите видови числа (F 1,3) и главния коефициент на пълнодървесност (q2) и многофакторна връзка между видовите числа (F1,3) и факторите
коефициент на пълнодървесност (q2), височина (H),
гръден диаметър (d1,3), възраст (А) и бонитет.
Ще отбележим, че при избора на полиномите
при еднофакторния и многофакторния анализ беше използван индуктивният път в съчетание със
средствата на конкуриращите се модели, от които
бяха избрани най-адекватните.
Резултати и обсъждане
ла

1. Аналитично определяне на видовите чис-

1.1. Еднофакторни модели.
Данните за видовото число F1,3 и коефициента на пълнодървесност q2 бяха обработени на
компютър, в резултат на което се получиха параметрите на моделите (1), (2) и (3):
F1,3=-0,27517+1,10904q2,
(5)
Ry=0,936, Sy=0,0201
F1,3=1,34986 - 0,592796.1/q2,
(6)
Ry=0,928, Sy=0,0204
F1,3=0,22124-0,23925q2+0,91179q22 (7)
Ry=0,930, Sy=0,0202
С получаването на регресионните уравнения
се реализира на практика конкретното измерване
на факториалните връзки между видовите числа и
коефициента на пълнодървесност q2, към което
всъщност са насочени нашите усилия.
За уравнение (5) се получи очакваният положителен знак пред регресионния коефициент. Това
означава, че с нарастването на коефициента на
пълнодървесност нараства и видовото число.
Коефициентът на единичната корелация (Ry)
се движи от 0,928 до 0,936 и се характеризира
със статистическа значимост (Стефанов, Тотев,
1960). Коефициентът на корелация е по-голям за
линейния модел (1). В тази посока се изменя и стандартната грешка на оценката (Sy), която за трите
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модела е почти еднаква – 0,020.
Получените регресионни уравнения и най-вече уравнение (5), които се характеризират със значими регресионни параметри и високи корелационни коефициенти, могат да се използват в практиката за определяне на видовите числа на стоящи
дървета, ако се знае коефициентът на пълнодървесност, за изчисляването на който има решение. Недостатъкът на тези видови числа, както и
на всички досега е, че са еднофакторни. В следващата част на изложението ще бъде показано, че и
този недостатък ще бъде отстранен.
1.2. Многофакторни модели.
В предходната част беше разгледана подробно единичната връзка между видовите числа и коефициента на пълнодървесност, без да се държи
сметка за влиянието на други фактори. Известно е
обаче, че върху видовите числа оказват влияние редица таксационни фактори, като коефициента на
пълнодървесност, височината, дебелината, възрастта и др.
Задачата тук е да се изследва комплексното
влияние на тези таксационни показатели върху видовите числа. За осъществяване на тези изследвания ще използваме многофакторните регресионни
модели, с помощта на които ще се изследва връзката на видовите числа (F 1,3), Като зависима променлива в съчетание с два или повече фактора (независими променливи).
Задачата на многофакторната регресия е установяване наличието на връзка, разкриване на формата на модела и количественото измерване на различните фактори, влияещи върху видовите числа.
Допускаме, че регресията е линейна. Тогава
връзката би се представила чрез линейния полином (4), който беше разработен в 8-варианта, които представляват съчетание на различни фактори.
За намиране на параметрите на тези математически варианти в ЦЕМ беше подадена информация,
която както подчертахме възлиза в зависимост от
броя на променливите от 1509 до 2515 числа, произхождащи от 503 броя пробни стъбла. В резултат
на това се получиха следните многофакторни регресионни уравнения:
А1 F1,3=-0,10486+0,93517q2 - 0,002214H
А2 F1,3=-0,11568+0,93039q2 - 0,001162d1,3
А3 F1,3=0,64095 - 0,002513H - 0,00208d1,3
А4 F1,3=-0,09732 + 0,92167q2 - 0,00155H - 0,0004266d1,3
А5 F1,3=0,62855 - 0,00251H - 0,002482d1,3 - 0,0002655A
А6 F1,3=-0,10545 + 0,93786q2 - 0,00208H - 0,0000465A
А7 F1,3=-0,11648 + 0,93252q2 - 0,00113d1,3 - 0,0000191A
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А8 F1,3=-0,09805 + 0,92357q2 - 0,00155H - 0,000398d1,3 - 0,0000169A
В предходното изложение беше построен ед-

нофакторен регресионен модел F1,3 = f (q2 ) . При това изследване на специфицираните модели, в които се включва втора променлива, при което видовите числа се разглеждат като функция на два
фактора

F1,3 = f (q2 ,d1,3 ) ;

F1,3 = f (q2 , H ) ;

F1,3 = f (H , d1,3 ) . Освен това построени са моде-ли,
в които е включена трета определяща променлива

F1,3 = f (q2 , H, d1,3 ) и т.н. Това различие на моделите
с участие на два, три и т.н. фактора, дава възможност подобно на средновъзрастните и дозряващи
(Димитров, 2003) да се изчислят коефициенти на
множествена корелация при различен брой
фактори. Изменението в числовата стойност на коефициента на множествена корелация с нарастване на броя на определящите променливи показва
дали има смисъл от въвеждането на всяка нова променлива в регресионния модел, т.е. дали е въведена допълнително нова информация, която характеризира формирането на видовите числа. Така
например, ако в предната точка при измерване на
зависимостта между видовете числа и коефициента на пълнодървесност (q2), коефициента на обикновената корелация възлиза на 0,935, то с въвеждането на следващия фактор – височината – коефициентът на множествена корелация нараства
на 0,959, т.е. въвеждането на този фактор има

смисъл, тъй като се постига обогатяване на
информацията, изясняваща формирането на видовите числа. Модели, при които се въвежда четвърти фактор, почти не дават увеличение на коефициента на множествена корелация. Всички коефициенти на множествена корелация се характеризират със статистическа надеждност. В такава посока се изменя и стандартната грешка на оценката
(Sy). От 0,020 при еднофакторните модели стандартната грешка на оценката намалява при двуфакторните и трифакторните регресионни модели на
0,016 (табл. 1). От тази гледна точка, преценявайки четирифакторния регресионен модел трябва да
отбележим, че стандартната грешка на оценката
не се променя. Следователно четвъртата променлива, която участвува в този модел, а именно възрастта (А) е несъществен фактор.
Що се отнася да моделите, в които участват
височината (H) и дебелината (d1,3), но отсъства коефициентът на пълнодървесност (q2), а това са вариантите А3 и А5, трябва да отбележим, че при тях
коефициентите на множествена корелация са значително по-малки (R=0,731), а стандартната грешка на оценката (Sy) е силно влошена (Sy=0,0383).
Това идва да подскаже, че ако определянето на видовите числа се извърши във основа на тези фактори или въз основа на един от тях, каквото бе досегашната практика, то ще се направи значителна
грешка.
Параметрите на уравненията се характеризират със значимост, като в това отношение много
висока значимост се наблюдава при параметъра

Таблица 1
Характеристика на
модела
Свободен член
А0
Аq2
Регресинни
AН
коефициенти
Аd1,3
Aa
tm
Критерии на
tАq2
значимост на
t AН
регресионните
t
Аd1,3
коефициенти
t Aa
Коефициенти
R
на
R2
множествена
корелация,
детерминация
1? R2
и интердетерминация
Стандартна
грешка на
Sy
оценката
Критерии за
F(m)
адекватност на
F1(em)
модела

А1
-0,1048
0,9352
-0,0022

А2
-0,1157
0,9304
-0,0012

1,96
60,4
19,9

1,96
57,0
18,4

А3
0,6410
-0,0025
-0,0021
1,96
4,8
7,4

Варианти
А4
А5
-0,0973
0,6286
0,9217
-0,0016
-0,0025
-0,0004
-0,0025
-0,0003
1,96
1,96
58,3
7,2
4,9
3,6
8,4
4,2
0,960
0,739
0,922
0,546

А6
-0,1054
0,9378
-0,0021

1,9
0,959
0,920

14,2
0,7
0,957
0,916

А8
-0,0981
0,9236
-0,0016
-0,0004
-2.10-5
1,96
57,4
7,2
3,1
0,6
0,960
0,922

-5.10-5
1,96
60,4
16

А7
-0,1165
0,9325
-0,0011
-2.10-5
1,96
56,1

0,959
0,920

0,957
0,916

0,731
0,531

0,080

0,084

0,466

0,078

0,454

0,080

0,084

0,078

0,0158

0,0163

0,0383

0,0157

0,0378

0,0158

0,0163

0,0157

9,99

2,99

2,99

2,60

2,60

2,60

2,60

2,37

3,54

3,43

1,47

3,65

1,48

3,54

3,43

3,56
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пред q2, т.е. taq2. Незначим е параметърът tA (възрастта – А) при вариантите А6, А7 и А8. Всички
модели, в които участва q2 (коефициентът на
пълнодървесност) са адекватни и обратно, там където не участва q2, моделите са неадекватни.
Регресионните коефициенти запазват посоката си на действие при всички варианти. Те изразяват средни промени във видовите числа (F1,3) при
промяна на всеки един от факторите с единица.
Съществува обаче една особеност: параметърът
А1 отразява влиянието на фактора q2 върху видовите числа F1,3, при условия, че параметъра А2 (височината) отчита влиянието на Н, А3 – влиянието
на d1,3 (дебелината) и т.н., А4 – влиянието на А.
В изследването беше определена силата на
действие на включените в изследването фактори.
Поради това, че включените в изследването фактори са измерени в различни мерни единици (m, cm,
години и др.) и са с различна вариабилност, е зат-
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руднено използването и сравнимостта на параметрите А като показатели на сила на действие на отделните фактори.
Тези трудности се преодоляват с изчисляването (по изр. 8) на тъй наречените коефициенти на
еластичност:

Eai = (Ai Xi ) / Y

(8)

където: Еаi е частен коефициент на еластичност; Аi – регресионен коефициент; X i – средно
равнище на независимата променлива и Y – средно равнище на зависимата променлива. Получените
резултати по израза (8) са дадени в табл. 2.
Данните показват, че най-голямо влияние върху видовите числа оказва коефициентът на пълнодървесност (q2), следван от височината (Н), дебе-

Таблица 2

Коефициенти
на еластичност

А1

Ea q 2

1,270

Ea H

-0,077

Ea d1, 3

А2
1,263

-0,051

Варианти
А4
А5
1,251

А6
1,273

-0,087

-0,054

-0,087

-0,072

-0,091

-0,019

-0,108

А3

Ea A

-0,040

лината (d1,3), а най-малко е на възрастта (А).
Модели, в които не участва коефициентът на
пълнодървесност, се характеризират с най-голямо
влияние на дебелината (d1,3), следвана от височината (Н).
Основните статистически характеристики за
променливите показват (табл. 3), че най-голямо е

-0,007

А7
1,254

А8
1,254
-0,054

-0,049

-0,017

-0,003

-0,002

варирането при диаметъра на височина 1,3 m
(d1,3=51,5 %), следвано от възрастта (А=35,7 %),
височината (Н=34,7 %) и най-малко е при коефициента на пълнодървесност (q2=6,4 %).
От изложеното до тук могат да се направят
следните изводи:
1. Получените еднофакторни регресионни

Таблица 3

Характеристики
Променливи
У
Х1
Х2
Х3
Х4

Средно равнище

Стандартно отклонение

0,5442
0,7387
18,91
23,67
82,10

0,0560
0,0472
6,5589
12,1902
29,3160

уравнения, които се характеризират със значими
регресионни параметри и високи корелационни
коефициенти, могат да се използват (най-вече уравнение (5)) в практиката за определяне на видовите
числа;
2. Избраният тип функция и специализирани-

Вариационен коефициент
Va
10,29
6,39
34,68
51,50
35,71

те варианти при многофакторната регресия се оказаха твърде подходящи за изследване на влиянието на коефициента на пълнодървесност (q2), височината (Н), дебелината (d1,3) и възрастта (А) върху видовите числа на елата;
3. Характерно за специфицираните варианти
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е това, че те се проявяват изключително като адекватни. Вариантите, в които отсъства коефициентът
на пълнодървесност, се проявяват като неадекватни;
4. Знаците пред регресионните коефициенти
за почти всички варианти са в съответствие с разбирането за влиянието и ролята им върху видовите
числа;
5. За специфицираните варианти, в които участва коефициентът на пълнодървесност, е характерно преобладаването на много високи множествени
корелационни коефициенти (R y > 0,9). Това
показва, че степента на отчетеното влияние на изследваните фактори е много голяма;
6. Резултатите от изследването показват, че
параметрите на почти всички варианти (с изключение на taa) се характеризират с надеждност;
7. Закономерностите на действителните условия се изразяват най-точно от вариантите А1, А2
и А4, които се характеризират с най-малка и почти
еднаква стандартна грешка на оценката
(Sy=0,0158). Регресионните многофакторни

уравнения, отговарящи на тези модели, могат да
се използват в практика за определяне на видовите
числа;
8. Анализът на частните коефициенти на еластичност показва, че най-голямо влияние върху видовите числа има коефициентът на пълнодървесност. Същият съдържа значително количество
информация за обясняемата вариация на видовите
числа. Този факт съвсем не е за пренебрегване
трябва да се има предвид при изчисляване на видовите числа.
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USING OF REGRESSION MODELS TO OBTAIN THE FORM QUOTIENTS
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ABSTRACT
In the present paper, analytical models predicting the form quotient of standing fir stems are proposed. To
develop them, the information about 503 fir stems in 31 sample plots in mature fir stands was employed. The
coefficients of the models were obtained by regression using the appropriate software. The simple regression model (5)
resulted in a very high correlation coefficient Ry=0,936 and also the multiple regression models А1, А2 and А4 for
which Ry=0,959; 0,957 and 0,960 correspondingly. The standard error of the model (5) was 0,020, and for the
models А1, А2 and А4 it was 0,0158.
The models obtained and especially the multiple regression models predict quite precisely the form quotients of
mature fir stems growing in different stands and site conditions.
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В работата е даден исторически преглед на преговорите по глава 22 “Околна среда” и са посочени основните акценти в общата позиция на европейската комисия от 2001 година относно бъдещата екологична политика на България. Посочени са преходните периоди за прилагането на някои Директиви, които са определени като
инвестиционно “тежки”. Посочени са ангажиментите на България пред ЕС относно прилагане на европейското
екологично законодателство.
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През месец август 2000 г. започна разработването на Доклада за одобряване на позицията на
България за преговори по Глава “Околна среда” и
на Позицията за преговори по сектори в работните
междуведомствени подгрупи към Работна група 22
“Околна среда”. Докладът за одобряване на позициите е документът, който обосновава Позицията
за преговорите по съответната глава. Там се описва моментното състояние на сектора и действията,
които следва да бъдат предприети за изпълнение
на изискванията и финансовите аспекти на присъединяването в сектора.
Докладът бе одобрен от МС през месец февруари 2001 г. и Позицията бе депозирана официално от МВнР в Генерална Дирекция “Разширяване” на Европейската комисия през месец март
2001 г.
През месец юли 2001 г. бе получен проектът
на Обща позиция на Европейския съюз по Позицията
на България за преговори по Глава 22 “Околна среда”.
На 27 юли 2001 г. официално са открити преговорите за присъединяване на България към ЕС
по Глава “Околна среда” в рамките на поредното
заседание на Междуправителствената конференция за присъединяването на България към ЕС
(CONF-BG 2/00). По време на заседанието на Главния преговарящ от страна на България беше връчена официално Общата позиция на ЕС за преговорите с България по глава “Околна среда”. С това
приключва първата официална размяна на документи между България и ЕС по глава “Околна среда”.

Основните акценти в Общата позиция на ЕК
от 2001 год. са:
• България следва да транспонира законодателството в областта на околната среда най-късно
до присъединяването, т.е. до 31.12.2006 год. законодателството на страната трябва да е приведено в пълно съответствие със законодателството на
ЕС. “Законодателството, свързано с промишления
сектор, с намаляване на глобалното и трансгранично замърсяване, както и законодателството, свързано с опазване на природата (целящо максимално опазване на биоразнообразието) изискват внимание на най-ранен етап. При въвеждане на acquis
трябва да се отдаде приоритет също и на законодателството, свързано с вътрешния пазар, включително на постигане пълно съответствие с продуктовите стандарти”;
• За определени “тежки”, скъпо струващи и
представляващи предизвикателство Директиви
страната следва да изготви и изпълни планове1 за
прилагане. Тези прилагащи планове следва да съдържат срокове и основни стъпки за постигане на
пълно прилагане на изискванията на съответната
Директива, както и финансови стратегии и планове
за осигуряване на публични и частни2 ,3 инвестиции в инфраструктура и технологии;
• Страната следва да акцентира на прилагането на принципа на интегриране на изискванията
за опазване на околната среда в другите икономически политики с цел допринасяне към устойчивото развитие;
• За прилагане и налагане на европейското
законодателство в областта на околната среда след-

1 Тенчева М., Б. Стоянов, Основни насоки на политиката на ЕС в областта на екологията. VІІ научна
конференция с международно участие “Управление и устойчиво развитие”, 24-26 март 2006, Юндола, №3-4,
146-149.
2 Бонева С. Публично-частно партньорство за инвестиции в обществения сектор, списание “Лидер”,
2005, 41-43.
3 Бонева С. Публично-частното партньорство (ПЧП) като форма за осъществяване на инвестиционни
проекти в публичния сектор, “Световно стопанство и глобализация”, част ІІ, изд. “Стопанство”, 2005, 70-77.
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ва да се наблегне на институционалното укрепване и подобряване на административния капацитет
на централно, регионално и местно ниво.
За прилагането и въвеждането в действие на
достиженията на правото на ЕС (acquis) за околната среда е нужна силна и добре оборудвана администрация. Въпреки постигнати значителни успехи
по укрепване на административния капацитет на
ведомствата, които изпълняват различни функции
по отношение на околната среда, все още има ясно очертана нужда за полагане на последователни
усилия и през следващите години, с цел българските институции да се издигнат на нивото на изискванията за ефективно прилагане и налагане на екологичното законодателство.
Особено важни са действията в следните
области:
• създаване на необходимите структурни звена за прилагане на директивите в областта на ГМО
и контрол на качеството на течните горива;
• назначаване на достатъчен брой персонал
на всички нива на управление, отговорен за прилагането на законодателството в областта на управление на отпадъците, защита на природата, води,
химикали, промишлено замърсяване и управление
на риска, хоризонтално законодателство;
• повишаване нивото на квалификация на новоназначения и работещия в момента персонал в
различните институции;
• техническото осигуряване в пълния му диапазон – от адекватна офис-техника до лабораторно оборудване, информационни системи и възможности за докладване предвид членството ни в
Европейската агенция по околна среда.
Административна структура4
Административната структура в областта на
“околната среда” се състои от:
- Министерство на околната среда и водите
(МОСВ) е компетентно за разработването и прилагането на политиката в сферата на околната среда,
за хармонизиране на законодателството и планирането и управлението на мерките и програмите
за опазване на околната среда. МОСВ води и преговорите по глава 22. В помощ на министерството
са създадени редица специализирани структури,
отговарящи за прилагане на законодателството на
национално, регионално и общинско ниво. Обществената значимост на проблематиката е предпоставка за големия интерес за участие от страна на
граждански и неправителствени организации, вклю-

чително на регионално и местно ниво;
- Изпълнителна агенция по околната среда отговаря за изпълнение на държавната политика в
сферата на околната среда, издаването на лицензии и разрешителни в таза област;
- Регионални инспекторати към МОСВ, 15 на
брой, контролират промишленото замърсяване и
риска на регионално ниво;
- Дирекциите за управление на националните
паркове отговарят за опазването и развитието на
националните паркове;
- Дирекциите за управление на четирите речни басейна са натоварени с екологичните проблеми на речните басейни.
Исканията за преходни мерки трябва да са
обосновани с подробни планове за прилагане, осигуряващи спазването на достиженията на правото
на ЕС във времето. Тези планове позволяват на
страните кандидатки да определят междинни цели,
които ще бъдат законово обвързващи. Така, преходните мерки целят да позволят на бъдещите държави членки да се справят с наследството от миналото, но да не привличат нови инвестиции с по-ниски екологични стандарти.
Когато се затвори глава 22 през 2003 г., графиците за транспониране и прилагане на достиженията на правото на ЕС (acquis) за околната среда
бяха напълно изяснени, в това число плановете за
по-нататъшно укрепване на административния
капацитет.
Всички страни кандидатки, включително България, поискаха преходни мерки и техническа
адаптация. В резултат на преговорите, изясняването и сериозни допълнителни усилия от страна на
страните-кандидатки, няколко от тези искания бяха
оттеглени. В резултат бяха предоставени ограничени преходни периоди по отношение на емисии
от летливи органични съединения (ЛОС) при съхраняването и дистрибуцията на петрол, сярно съдържание на някои течни горива, преработване на
отпадъчни градски води, питейна вода, изпускане
на вредни вещества във водна среда, опаковки и
опаковъчни отпадъци, отпадъци заровени в земята,
азбестови отпадъци, товарене на отпадъци и други.
Един от поетите във връзка с присъединяването си към ЕС ангажименти на България е въвеждането на възобновяеми енергийни източници и технологии, като до 2013 г. 13% от електричеството
трябва да е от алтернативни енергийни източници.
В периода от юли 2001 до юли 2003 на
България са връчени голям брой документа и са
договорени няколко преходни периода5 за прила-

4 http://www.moew.gowerment.bg
5 Подобни преходни периоди са договорили и 10-те нови членки, като някои от тях отиват доста подалече във времето- при Полша те достигат до 2017 г.
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гането на някои директиви, които са определени като инвестиционно “тежки”, а именно:
• до 2010- за съдържанието на сяра в течните горива (Директива 99/32/ЕС към минималното
съдържание на сяра в газьола);
• до 2009 - за емисията на опасни органични
компоненти при съхранение и разпространение
на петрол(Директива 94/63/ЕС за емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини);
• до 2011 - за преработване и рециклиране на
опаковъчни отпадъци (Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки)
• до 2014 - за депониране на определени видове течни отпадъци(Директива 99/31/ЕС за депата за отпадъци, Директива 2002/95/ЕО и Директива
2002/96/ЕС, изменена с Директива 2003/108/ЕС)
• до 2009 - за отстраняване на определен вид
отпадъци;
• до 2012 - за оценка на въздействието върху
околната среда, достъпа до информация, защита
и контрол от промишленото замърсяване, предвид
съществуващите инсталации (Директива 96/61/ЕС
за интегрираното предотвратяване и контрол на
замърсяването, както и Директива 99/13/ЕС за емисии на летливи органични съединения вследствие
на използване на някои органични разтворители в
определени дейности и инсталации);
• до 2014 - за градските отпадъчни води
(Директива 91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води, както и чл. 5 от директива 86/
280/ЕЕС за пределно допустимите норми и количествените цели за изпускане на определени опасни вещества, включени в Списък I от Анекса на
директива 76/464/ЕЕС);
• до 2014 - за големите заводи за изгаряне
Преходните мерки трябва да бъдат ограничени по време и обхват. Европейският съюз няма да
предостави преходни мерки за:
• транспониране (за разлика от прилагане);
• законодателна рамка (въздух, отпадъци, вода, оценка на въздействието, достъп до информация);
• опазване на природата (биологична среда,
птици);
• основни продукти на вътрешния пазар (цялото законодателство, свързано с продуктите);
• нови инсталации.
От първоначално заявените няколко преходни
периода, след направените проучвания България оттегля 3. Договорени са останалите периоди и то
във времевите рамки, заявени от страната. В хода
на преговорите със страните-членки на ЕС бе договорен и преходен период за трансграничния превоз
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на определени видове отпадъци.
В отговор на Общата позиция на ЕС през септември 2001 год. е подготвена т.нар. първа допълнителна информация към Позицията за преговори
по Глава 22 “Околна среда”. В Допълнителната информация страната представя постигнатия напредък по транспониране и прилагане на законодателството и се ангажира да разработи детайлизирани
планове за прилагане на директивите. България се
ангажира и с разработването на Общ план за институционално изграждане и административно укрепване, свързано с пълното практическо прилагане на директивите на ЕС в областта на околната
среда.
В началото на 2002 год. българското правителство приема амбициозната Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на
България към Европейския съюз. Министерство на
околната среда и водите(МОСВ) като водещо по
Глава 22 “Околна среда” полага изключителни усилия за своевременното приключване на преговорите по Главата. През 2002 год. стартира разработването на прилагащи планове за 10 Директиви в
сектори “Качество на въздуха”, “Управление на отпадъците”, “Промишлено замърсяване и управление на риска” и “Качество на водите”, за които страната заявява формулирането на преходни периоди
за отлагане прилагането на определени изисквания.
По прилагащите планове се провеждат само един
кръг технически консултации, докато другите страни-кандидатки, вече приключили преговорите по
Главата, са провели поне по 4 или 5 кръга консултации. Имайки предвид колко взискателна е Европейската комисия по отношение на тези документи,
провеждането само на един кръг технически консултации говори за високото качество на разработените от страната планове.
Допълнителната информация с включени прилагащите планове представлява документ от над
1500 стр. В отговор на представената информация ЕК подготвя Обща позиция за приключване на
преговорите по Главата, в която високо е оценено
постигнатото от България по отношение транспониране на европейското законодателство, прилагане и налагане на неговите изисквания на национално, регионално и местно ниво, планиране на необходимите стъпки, както административни, така
и финансови, по отношение постигане на пълно прилагане на инвестиционно тежките Директиви, за които страната е заявила преходни периоди. Като резултат в Общата позиция е констатирано, че не са
необходими повече преговори по тази глава.
С допълнителната информация е представен
и разработеният от МОСВ Национален план за из-
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граждане и укрепване на административния капацитет за прилагане на европейското екологично
законодателство, с което България изпълнява по-

етите през 2001 год. с първата допълнителна информация ангажименти.
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В работата е посочена изключителната роля на обществото в процеса на прилагане на законодателството
на ЕС в областта на околната среда в България.
Необходимо е, независимо хармонизирането на българското законодателство с acquis за редица изисквания на рамковите директиви на ЕС да се въведат останалите “дъщерни” директиви, чрез подзаконови нормативни
актове.
Отразени са слабите проблемите в някои области на рамковото законодателство на България (хоризонтално законодателство, качество на въздуха, комплексен контрол върху замърсяването и управлението на риска,
управление на отпадъците, качество на водите, опазване на природата, химикали, шумово замърсяване и ядрена
безопасност).
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Хармонизирането на българското екологично
законодателство с acquis на ЕС е завършено1 . За
по-малко от 10 години повече от 90 основни регулаторни документа на ЕС се въвеждат в българското екологично законодателство, които поставят
основите на модерно управление на околната среда,
базирано на интеграцията на екологичните стандарти с други икономически политики.
Това, разбира се, е само първоначален етап
в истинското присъединяване на България – основното предизвикателство пред страната остава въвеждането на законодателството в практиката и изпълнението на поетите2 ,3 ангажименти. Предварителни прогнози показват, че изпълнението на въве-

дените изисквания в областта на околната среда
до 2012 г. ще струват4 ,5 на българската общественост и бизнеса повече от 9 млрд. евро.
Въпреки постигнатото от страните кандидатки и България, се очаква те не само да прокарат
някакви абстрактни регулации, но и да гарантират,
че обществеността ги приема. Тези регулации трябва да са приемливи, което определя общественото
мнение като изключително важен фактор.
Проучване на общественото мнение сред
страните членки на ЕС показва приоритетните насоки за действие на ЕС и че чувствителността към
околната среда постепенно нараства и е сред найважните теми, които вълнуват Общността - табл.1.

Таблица 1. Приоритетни области за действие на ЕС на база проучване на общественото мнение
сред страните членки
ПРИОРИТЕТ
Борба с безработицата
Борба с бедността и социалната изолация
Опазване на мира и сигурността в Европа
Борба с организираната престъпност и трафика на наркотици
Борба с тероризма
Опазване на околната среда
Прозрачност (пр. повече информация за Европейската Комисия)
Борба с нелегалната имиграция
Гарантиране на човешките права и зачитане демократичните принципи в Европа
Успешна валутна политика (еврото)
Гарантиране на качеството на хранителните продукти
Заздравяване на политическата и дипломатическата важност на ЕС по света
Реформиране на институциите на ЕС и начина им на работа
Приемане на нови страни
Други (самостоятелно избрани)

%
47
31
31
25
19
19
19
15
14
10
8
5
5
4
1

Източник: EC 2005e
1 По думите на Министъра на околната среда от 14.06.2006 на Смесения парламентарен комитет между
България и ЕС в Брюксел
2 Стоянов Б., М. Бонева, Д.Русева, Проблеми на екологичната политика на България в процеса на присъ-
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Обществеността в ЕС приема проблемите на
околната среда изключително сериозно и с 19% ги
поставя на шесто място пред много други важни
проблеми. Страни кандидатки, при които обществеността е толкова чувствителна, колкото тази в ЕС,
към проблемите на околната среда, имат много
по-лесен процес на хармонизиране и при тях регу-

лациите в областта на околната среда са много поприемливи.
Следващата таблица показва най-важните
проблеми за обществеността на някои страни, които се стремят към членство (България и Румъния
на практика са го постигнали) и мястото на околната среда в общественото им съзнание- табл.2.

Таблица 2. Проблеми за обществеността на някои страни в сравнение с ЕС 25.

ПРОБЛЕМИ
Безработица
Икономическа ситуация
Престъпност
Здравеопазване
Инфлация
Имиграция
Пенсии
Тероризъм
Данъци
Образователна система
Жилища
Опазване на околната среда
Обществен транспорт
Отбрана/външни работи

България
57
39
26
19
17
8
14
3
4
3
1
1
1
1

Румъния
23
46
28
25
26
2
14
4
7
4
6
2
1
1

Хърватска
76
51
35
6
8
0
11
1
2
2
3
1
1
1

Турция
72
37
15
7
11
2
2
29
3
12
0
0
2
2

ЕС 25
50
27
23
17
16
14
11
10
7
7
5
4
2
2

Източник: EC 2005e

В България едва 1% от хората – четири пъти
по-малко от ЕС 25 – смятат околната среда за важен проблем, което поставя страната много далече от страните членки. В този смисъл, подкрепата
и чувствителността на обществото е толкова важно,
колкото и правна регулация, поради което е твърде
вероятно процеса по прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда в
България да не протече гладко, ако не бъдат предприети бързи образователни мерки в тази насока.
1. Българското законодателство в сферата
на околната среда
България изпълни повечето от отговорностите и задълженията си за хармонизиране на законодателството си с acquis във връзка с преговорите
за присъединяване в областта на качеството на

въздуха, шумовото замърсяване и опазването на
околната среда. Въпреки че предстои България да
завърши тези реформи, хармонизираните закони
въвеждат основополагащи изисквания на рамковите директиви на ЕС в съответните области и дават
възможността за въвеждане на останалите “дъщерни” директиви чрез подзаконови нормативни актове,
голяма част от които са вече приети и се прилагат.
България разполага с рамково законодателство, прието през последните години в следните
области:
1.1. Хоризонтално законодателство
До голяма степен то е хармонизирано с европейското право с приетия Закон за опазване на околната среда. Благодарение на проведените обучения на персонала е подобрен административният

единяване към Европейския съюз. Научни трудове, том 40, серия 4.2 Химични технологии и биотехнологии.
Екологични проблеми. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, 167-172
3 Тенчева М., Б..Стоянов, Основни насоки на политиката на ЕС в областта на екологията. VІІІ научна
конференция с международно участие, “Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 3-4, 2006 (15), 146-149.
4 Boneva S., The financial perspective of the EU for the period 2007-2013 - a reflection of the changing
priorities of the EU, Юбилеен алманах, “В криза ли е планирането?”,Академично издателство “Ценов” Свищов,
2005, 362-372
5 Мочурова М., С.Бонева, Политика на ЕС по опазване на околната среда и предизвикателствата пред
България. VІІІ научна конференция с международно участие, “Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 3-4,
2006 (15), 106-113.
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капацитет. Остава да продължи процеса на децентрализация, като регионалните и по-големите местни власти получат по-голяма власт и да се подобри
координацията на допълнителния контрол върху
замърсяването, както и обучението и прилагането
на ОВОС и стратегическите оценка на околната
среда.
В областта на хоризонталното законодателство не са предприети никакви специфични действия по отношение на осведомеността и участието
на обществеността в сфери като Комплексното
предотвратяване и контрол на замърсяването
(КПКЗ) и “Натура 2000”. Въпреки заделените финансови ресурси за създаване на публичен регистър за оценка на въздействието върху околната
среда, регистърът все още не е създаден.
1.2. Качество на въздуха
Със закона за чистотата на атмосферния въздух законодателството е почти напълно хармонизирано с европейското – с изключение на дизеловото гориво и качеството на петрола. Изготвени са
и планове и програми за качеството на въздуха.
Необходимо е да се увеличи усилието за пълно
транспониране на оставащите директиви относно
въздуха (атмосферен въздух, национални емисионни тавани, търговия с емисии, съдържание на
сяра в течните горива). Значителни усилия са необходими по отношение на напредъка – така както е
планиран, в смисъл на изпълнение на мерките в
тези области.
1.3. Комплексен контрол върху замърсяването и управление на риска
В областта на комплексното предотвратяване
и контрола на замърсяването и управлението на
риска е отбелязан напредък. Общият брой на комплексни разрешителни до този момент се е увеличил на 108 от общо 230, които следва да бъдат
издадени до края на м. октомври 2007 г. Открити
са процедурите за останалите инсталации. Въпреки
това, процесът по издаване на останалите разрешителни и по привеждане в действие на всички разрешителни трябва да продължи, за да може този
процес да приключи навреме.
1.4. Управление на отпадъците
Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда хармонизира българското законодателство. За да се осъществят плановете за управление на отпадъците,
трябва да се обучат още хора на регионално и местно ниво. Задоволително се оценява и създаването
на национални системи за управление на петролните отпадъци и събирането на стари акумулатори.
В областта на управление на отпадъците е отбеля-
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зан незначителен напредък при набирането на персонал на регионално ниво. Не се обръща необходимото внимание на развитието на интегрирана
мрежа от депа за отпадъци.
1.5. Качество на водите
Закона за водите почти изцяло хармонизира
националното ни законодателство с acquis, но предстои още работа по прилагането на рамковата директива за водите. Административният капацитет
е изграден след програмите за обучение на регионално и местно ниво. За съжаление все още няма
добра координация и кооперация между институциите и асоциациите, отговорни за управлението
на водите. Необходимо е да се приеме изменение
на Закона за водите с цел пълно съответствие с
рамковата директива за водите. Трябва да се постигне допълнително укрепване на административния капацитет, като човешки ресурси, лаборатории
и оборудване, особено на регионално ниво.
1.6. Опазване на природата
Законодателството за опазване на природата
е хармонизирано. Приети са закон за защитените
територии и закон за биоразнообразието и около
600 стандартни формата и карти за местата по
програма Натура 2000. Въпреки ожесточените спорове и известното забавяне на процеса, ще бъдат
покрити изискванията до началото на 2007 година.
1.7. Химикали
С приемането на закон за ограничаване на
вредното въздействие на химическите вещества и
препарати и закон за генетично модифицираните
организми с хармонизира правото ни, а проведените обучения изграждат административния капацитет. Все още има какво да се желае по отношение на генетично модифицираните организми и
биоцидите.
1.8. Шумово замърсяване
Законодателството за шумово замърсяване е
ново и се изгражда административен капацитет.
Въпреки това са подготвени планове за действие и
стратегически карти за шума, които покриват ЕС
стандарти.
1.9. Ядрена безопасност
Законодателството е хармонизирано със закона за безопасното използване на ядрената енергия и законодателство за доставките на радиоактивни отпадъци и медицински предпазни мерки.
България е постигнала добър напредък в областта
на ядрената безопасност и защитата от радиация.
Броя на персонала в Агенцията за ядрено регулиране е увеличен, като сега включва експерти, отго-
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варящи за аспекти, свързани с медицинското облъчване.
Поетиката на ЕС в областта на околната среда има за цел нейното опазване за настоящото и
бъдещите поколения. Въвеждането на европейското право в областта на околната среда в национал-

ната законодателство, както и неговото прилагане
са основни изисквания в процеса на присъединяване. Изпълнението на тези изисквания ще допринесе за устойчивото развитие на околната среда
у нас.

PROBLEMS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ACQUIS IN THE FIELD
OF ENVIRONMENT IN BULGARIA
Milka Tencheva
University “Assen Zlatarov” – Bourgas, Bulgaria

ABSTRACT
The paper points out the importance of the implementation of the acquis in the field of environmental protection.
It is necessary, besides the harmonization of the Bulgarian legislation with the acuis in the field of the framework
directives of the EU, to incorporate in the national legislation and the rest so called “daughter” directives with the help
of ordinances, decisions etc.
The paper describes the problems for Bulgaria in some fields of the framework legislation ( horizontal legislation,
air quality, complex control on the pollution and risk management, waste mater management, environmental protection,
chemicals, noise pollution and nuclear safety).
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ЛОГИСТИЧНИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ
МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Диана Иванова, Станислава Ковачева
Лесотехнически университет - София
Развитието на мебелния сектор в България за периода 2000 – 2006г. е изключително динамично. Експертите
обаче оценяват, че една от слабите страни на малките и средни мебелни предприятия е липсата на професионално прилагане на маркетинга и логистиката в управлението на предприятията. Все повече фирми в съвременните
условия се оценяват от потребителите не само по предлаганото качество на продуктите и услугите, а по способността им да ги доставят точно на време, в определен обем непосредствено до мястото на потребление.
В края на 2006 г. бе реализирано маркетингово проучване на мебелните фирми с акцент към логистичните
проблеми и връзката им с маркетинга. Целта на проучването бе да се съдейства на малките и средни предприятия от мебелния бранш, в условията на евроинтеграция, да насочат повече материални и човешки ресурси към
прилагане на логистични подходи и методи в управлението на дейността си, за да релизират фирмените си
маркетингови цели.
Ключови думи: логистика, маркетинг, мебелна промишленост
Key words: Logistics, Marketing, Furniture enterprises

Развитието на мебелния сектор в България за
периода 2000 – 2006г. е изключително динамично
[2, 3] и като цяло следва наложилите се тенденции
в развитието на малките и средни предприятия
(МСП) в страната за същия период:
- в преобладаващата си част, 99 % предприятията в сектора са микро, малки и средни предприятия, с персонал от 10 – 50 човека;
- потвърждава се тенденцията към увеличаване на броя на малките и средните предприятия в
периода 1999-2004 г.;
- наблюдава се концентрация на МСП в мебелния сектор, в определени райони като: Югозападен (25,5%), Южен централен (25,5%) и Северен
централен (24,9%);
- нараства броя на МСП в мебелния сектор в
областите Враца, Ловеч, Варна, Бургас, Сливен,
Ямбол, Пазарджик, Благоевград и София;
- в някои области се наблюдава намаление на
мебелните фирми за периода 2000-2004 г. - Плевен, Шумен, Разград, Търговище и Силистра;
- средният размер на предприятията от сектора се запазва относително постоянен, като вариацията на този показател за фирмите с брой на
персонала до 100 заети е изключително слаба.
Експертите оценяват, че една от слабите страни на малките и средни мебелни предприятия е липсата на професионално прилагане на маркетинга
в управлението на предприятията, както и незадоволителното ниво на управленски умения и в някои
случаи неадекватна квалификация на управленския
персонал.
Маркетинговият мениджмънт е изкуството и
науката да избираш целеви пазари и да намираш,
задържаш и увеличаваш клиенти чрез създаването,
комуникирането и доставянето на по-добра стойност

на клиентите [1].
Маркетингът е бизнес функцията, която открива неудовлетворени нужди и желания, дефинира
и измерва тяхната величина и потенциална рентабилност, определя кои целеви пазари могат да бъдат най-добре обслужвани от организацията, взема решение за подходящите продукти, услуги и
програми, които да обслужват избраните пазари и
изисква всички в организацията да мислят и да обслужват клиента [8].
С други думи целта на специалистите по маркетинг е да изградят изгодна дългосрочна връзка с
клиентите на фирмата, а не само да продават
нейните продукти.
Маркетингът започва от висшия мениджмънт,
ако той не е убеден в нуждата да се фокусира върху клиента, как маркетинговата идея може да бъде
приета и приложена от останалата част от компанията?
Все повече потребителите оценяват фирмите
не само по предлаганото качество на продуктите и
услугите, а по способността им да ги доставят точно на време, в точно определен обем непосредствено до мястото на потребление, т.е. съгласно правилото на 7-те “R”: “осигуряване за точно дефинираните потребители на точно необходимите стоки
при точно определени условия, в точно определеното количество, на точно определеното място, в
точното време при точно определени разходи” [4,
6, 7]. В скалата на приоритетите за избор на даден
продукт, потребителите много често поставят показателите за ефективност на логистиката преди
оценката на качеството на стоките и техните цени.
Разбирането, че разходите за управление на
запасите, складовата дейност и дистрибуцията поглъщат все по-голям процент от приходите от про-
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дажбите води до оформяне на траен интерес към
тази област и до появата на обособени групи за
логистичен мениджмънт в рамките на фирменото
управление [5, 7].
На този етап възниква необходимостта от взаимодействие и взаимозависимост между обособените вече организационни звена на маркетинга и
логистиката. Изследванията показват, че мениджърите по маркетинг и логистика, макар и да не могат да постигнат пълно съгласие в някои области
на отговорности, са достигнали до схващането, че
взаимодействието между двете направления трябва да бъде ефективно управлявано, ако фирмите и
организациите искат да контролират успешно сложните пазари на 21-ви век.
Основната задача на логистичния мениджмънт
в съвременните условия е да съдейства за изпълнение на стратегическите цели на фирмата и за
създаване на конкурентни преимущества [7] т.е.
“Маркетингът формира търсенето, а логистиката”.
Чрез логистичната интеграция на основните
области на управление може да се:
• намали производственият цикъл и срокът за
изпълнение на заявките;
• намали запасът от суровини, материали и
готова продукция;
• минимизира рискът при изпълнение на отделните логистични операции;
• засилят иновационните процеси, да се пови-

ши надеждността, качеството на обслужване и
конкурентоспособността;
• постигне стриктно спазване на договорните
задължения на отделните участници процеса.
Малките и средни предприятия от мебелния
бранш, в съвременните условия на евроинтеграция и пазарно развитие, трябва да насочат повече материални и човешки ресурси към прилагане на логистични подходи и методи в управлението на дейността си, за да релизират фирмените
си маркетингови цели.
В края на 2006 г. бе реализирано маркетингово проучване на мебелните фирми с акцент към
логистичните проблеми и връзката им с маркетинга. То бе проведено на два етапа по време на
обучение на специалисти по маркетинг от 25 фирми от Североизточния район на страната. В този
смисъл има характер, близък до качествените, дълбочинни техники на проучване.
Проучено беше наличието и състоянието на
структурните звена, свързани с управлението на
маркетинга, дистрибуцията и продажбите в МСП
от мебелната промишленост посредством няколко въпроса в анкетна карта. От резултатите, представени на фиг. 1, става ясно, че по-голямата част
от малките и средни мебелни предприятията не притежават отдели или структурни звена, които да работят по-проблемите на маркетинга, пласмента и
продажбите.
Да
(Отдели
"Инженерна
логистика" и
"Производствена
логистика")
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Фиг.1. Какви структурни звена съществуват за
управление на маркетинга, пласмента и
продажбите?
В повечето случаи, специалисти в тези области, работещи в едно интегрирано звено, също липсват – 40 % от анкетираните фирми не притежават такива. Голяма част от мениджърите обаче разбират сериозността на проблемите свързани с: разкриване и запазване на пазарни ниши в условията

Не

Фиг.2. Има ли отдел "Логистика" във
Вашата фирма?

на засилена конкуренция; организиране на снабдяването; ефективно управление на пласмента и продажбите. Това проличава от факта, че не се доверяват на служители в управляваните от тях предприятия и лично организират, контролират и наблюдават процесите, свързани с тези дейности. Резул-
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ношение на техните основни характеристики –
продукт, място и цена.
Сфера на взаимно пресичане на интересите
на маркетинга и логистиката, пряко свързана с фактора продукт, е преди всичко асортиментът. Той
се определя от маркетинговата стратегия на фирмата и в същото време много силно зависи от логистичните възможности за непосредствена реализация. Влиянието на този фактор върху разходите
за логистична поддръжка е изключително съществено и би могло да бъде източник на противоречия
между двете направления.
По отношение на фактора цена мебелните
МСП биха могли да подобрят показателите си, ако
променят дистрибуционната си политика относно
структурата на каналите и проявят по-голяма гъвкавост чрез точен разчет и оптимизиране на логистичните разходи (разходи за дистрибуция, спедиция, транспорт, допълнителни услуги и др.). Това
може да се изрази, напр. в преминаване от основно директен контакт с потребителите – логистичен
канал с директна връзка, което се вижда от резултатите на фиг. 3, към гъвкави и ешалонирани канали за дистрибуция в съчетание с прехвърляне на
част от задълженията и сервизните услуги на специализирани фирми за логистично обслужване.
Резултатите от анкетното проучване в тази насока
показват резервирано отношение на управителите
на мебелните предприятия към услугите, предлагани от тези фирми – фиг. 4.
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татите, илюстрирани на фиг.1, показват липса на
специалисти, работещи по проблемите на маркетинга и продажбите в управленските екипи, въпреки че значимостта на тези дейности за съществуването и оцеляването на предприятията в известна
степен е осъзната.
Резултатите от изследването по отношение на
структурните звена за организиране и управление
на логистичните дейности показват, че 75 % от
МСП, обхванати от анкетното проучване, не притежават подобни структури – фиг.2. Мениджърите
на много малка част от тези фирми са насочили
усилията си към решаване на логистични проблеми в производствената и технико-технологична сфера – едва 13 %. Друга част от тях смятат, че логистиката е свързана основно със снабдяването.
Нито една от анкетираните фирми не осъзнава в
достатъчна степен
• необходимостта от логистично управление
на процеса на разпределение и дистрибуция в пряка и непосредствена взаимовръзка с маркетинговата политика на фирмата и
• възможностите на логистичния подход за интегрирано управление на всички дейности по веригата снабдяване - производство - пласмент.
За анализиране и изясняване на взаимодействието между маркетинга и логистиката на микрониво - МСП е използвана гореспоменатата връзка
на двата микса - маркетингов микс и не толкова
популярния негов аналог “логистичен микс” по от-
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директен контакт с потребителя

Фиг.3. Каква е структурата на най често,
използвания от Вас дистрибуционен канал?
Взаимодействието между логистиката и маркетинга по отношение на фактора място обикновено се свежда до оптимален избор на точката за
доставяне на основния обем готова продукция и до
определяне стратегията на дистрибуция и продаж-
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Фиг.4. В каква степен сте
склонни да използвате специализирана
фирма за логистично обслужване?
ба – структура на дистрибуционните канали, съотношение между търговия на едро и търговия на
дребно и т.н. По отношение на този признак специалистите в МСП от мебелния бранш имат доста
разнопосочни мнения. Това пролича от отговорите
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ни представители проявяват стремеж към пазарните условия на столичния град. Пласментните канали най-често се реализират посредством директен контакт с потребителите и по-рядко чрез посредници – търговец на дребно – 30 % и търговец
на едро – около 10 %. Фирмите почти не използват възможностите на генералния дистрибутор.
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на въпроси, насочени към покритието на пласментната мрежа – фиг.6 и типа посредници, използвани в процеса на продажба – фиг.6 и 7. Представените резултати показват, че най-често пласментната мрежа на този тип фирми покрива територията на даден регион. В по-ниска степен стремежът е към покритие в големи градове от други
региони или цялата страна. Почти всички анкетира-
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Фиг. 5. Какво е покритието на Вашата
пласмента мрежа?

За използване на предимствата на гъвкави
дистрибуционни канали е още по-трудно да се
говори. Всичко това се потвърждава и от резултатите представени на фиг.4. – повечето от мениджърите в мебелните фирми не са склонни да се
обръщат към специализирани фирми за логистично обслужване, чрез което биха могли да управляват по-ефективно част от логистичните разходите.
Всичко това показва необходимост от прилагане на интегриран логистичен подход при взимане на решения по отношение на стратегията на
пласмента и продажбата на мебели и изделия от
дървесина.
Ефективното прилагане на подобен интегративен подход на съвременния етап от развитие на
информационните и комуникационни технологии е
немислимо без използване на специализиран софтуер за управление на фирмената дейност. Модерното и съвременно оборудване на складовете, производствените цехове и информационно-управленските структури на предприятията е задължително
условие за оцеляване в новата конкурентна среда.
Широко прилагане на виртуалните методи за привличане на потребители и осъществяване на пласмент и продажба посредством глобалните мрежи
и Интернет са стъпка напред, която ще позволи на

дистрибуционен канал с повече от един посредник
дистрибуционен канал с един посредник
директен контакт с потребителя

Фиг. 6. В каква степен използвате
дистрибуционни канали без посредници и с един
или повече такива?
българските производители на мебели да навлязат
още по-успешно на Европейския и световен пазар.
От гледна точка на тези проблемни направления,
резултатите от проведеното проучване са следните:
• голяма част от малките и средни мебелни
фирми, включени в проучването– над 70 % (фиг.8)
не са достатъчно информирани за възможностите,
които предлагат програмните продукти за управление на дейността и не използват такива;
• много малка част от фирмите оценяват като значителни инвестираните средства в обновяване на оборудването на складове и дори транспортен парк през последните 2 години – до 20 % от
анкетираните (фиг.9);
• по-висок е делът на инвестициите за последните 2 години в съвременно оборудване на производствените цехове, което е по-характерно за традиционно организираните предприятия, отколкото
за тези възприели логистичните принципи на
управление;
• относително ниска степен на използване на
глобалната мрежа за набиране на информация –
само около 40 % от фирмите оценяват сравнително високо значението на Интернет като източник
на информация (фиг.10);
• изоставане се констатира и при използване
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Фиг. 7. Какъв тип посредници използвате при
формиране на пласментен канал?
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Фиг. 8. Използвате ли софтуер за управление на
фирмената дейност?
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на Интернет за осъществяване на продажба, пласмент и дистрибуция (фиг. 11), т.е. принципите на
виртуалната логистика и е-търговия са слабо застъпени в организацията и управлението на дейността на МСП от мебелния сектор;
• значително по-добри резултати се наблюдават при използване на I-net като средство за реклама главно чрез собствена страница.
В заключение може да се обобщи, че логистиката в МСП от мебелния бранш може де се насочи към решаване на следните проблеми:
• осигуряване на квалифицирани специалисти,
работещи по проблемите на маркетинга, дистрибуцията и логистиката в управленските екипи;
• логистично управление на процеса на разпределение и дистрибуция в пряка и непосредствена взаимовръзка с маркетинговата политика на
фирмата;
• преминаване към ешалонирани и гъвкави канали за дистрибуция;
• прехвърляне на отговорности на специализирани доставчици на логистични услуги;
• интеграция на маркетинговата, производствената и снабдителната стратегия по отношение
на реализация на фирмените цели;

• повишаване на фирмената конкурентоспособност чрез въвеждане на съвременните форми
на виртуална логистика и е-търговия .
Литература
1. Иванова Д., Г. Тасев, Маркетинг и мениджмент в
определения и схеми, С., 2000
2. Иванова Д. и кол., Проучване на характеристиките итенденциите в развитието на пазара на
мебели, С, 2006
3. Иванова Д. и кол., Наръчник по приложен
маркетинг, С, 2007
4. Ковачева С., Г, Тасев, Логистика, С., 2003
5. Ковачева С., Д. Иванова, Г. Тасев, Логистика и
маркетинг в съвременните условия, “6-та
Международна конференция по машиностроителна техника и технология – AMTECH 2001,
3-5 октомври 2001, Созопол”, Сборник доклади,
Том 4 (Икономика, организация, управление),
с. 93-98
6. Ковачева С.Д., Г. Тасев, Управление и устойчиво
развитие, 3-4, 2000, с.123
7. Основы логистики. – под ред. Л.Б. Миротина и
В. И. Сергеева. – М., 1999
8. Котлър Ф., Маркетингови съвети от А до Я, С.
2005

LOGISTICS AND MARKETING PROBLEMS IN FURNITURE ENTERPRISES
Stanislava Kovacheva, Diana Ivanova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The furniture sector development in Bulgaria in the period 2000-2006 was very dynamic. The results of marketing
investigation held into end of 2006 are presented. The main goal of the investigation was to support SMEs in furniture
branch in the conditions of EU accession.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБЛА И ФАСОНИРАНА
ДЪРВЕСИНА
Панайот Панайотов, Момчил Панайотов
Лесотехнически университет - София
Класифицирането и окачествяването на дървесината в Европейския съюз се извършва съгласно регламентите на стандартите, разработени от CEN/TC 175 “Обли и фасонирани дървесни мате-риали”. Съгласно BDS EN
1315/1-2 облата дървесина се сортира в 10 дименсионни класа според стойността на средния диаметър като се
лимитира и дължината: D0 (R0); D1a (R1); D1b (R1b); D2a (R2a); D2b (R2b); D3a (R3a);D3b (R3b); D4 (R4);D5
(R5); D6 (R6). Качеството на дървесината е съвкупност от характеристични качествени показатели. Съгласно
BDS EN 1927/1 облата смърчова и елoва дървесина се класифицира в 4 качества: A;BC;D. Съгласно BDS EN
1316/1 облата дъбова и облата букова дървесина също се сортира в 4 класа по качество: Q-A (F-AQ-B (F-B); QC (F-C); Q-D (F-D). Облата дървесина се маркира на челото на дебелия край със съответните буквено-цифрени
знаци съгласно регламентите на BDS ISO 8966,EN 13556, BDS EN 1927/2, BDS EN1315/1-2.ICS 79.040, BDS
EN 1316/1, BDS EN 844/1-2. Фасонираната дървесина се сортира по качества като се отчитат размерите на
особените специфични белези (недостатъци), които се измерват по методи описани в BDS EN 1310 (EN 844/
10,11-12). Тези продукти се сортират по размери, дървесен вид и качество, съгласно регламентите на BDS EN
975/1-2, BDS EN 1310, BDS EN 1313/1-2 и BDS EN 1611/1. Размерите и обема на фасонираните материали
се определят съгласно регламентите на BDS EN 1309/1; BDS EN1312/1-2, BDS EN 1313/2 при стандартна
влажност 20 %.
Ключови думи: обла дървесина; фасонирана дървесина; класове по размери на обла дървесина; класове по
качество на обла дървесина; размери на фасонираната дървесина; качество на фасонираната дървесина.
Key words: round timber; sawn timber; dimensional classes of round timber; qualitative classes of round timber;
dimensions of sawn timber; qualitative classes of sawn timber.

Въведение
Горскопромишленото стокознание изучава
различните видове продукция, получена от дървото.
То се занимава с изучаване и разработване на: условията за подобряване качеството на тази продукция; правилата за съхраняване, измерване, отчитане, маркиране и транспортиране на тази продукция;
предаване и приемане на продукцията при нейната
реализация. Степента на използване на дървесната суровина зависи от четири фактора:
1. Разпространение на дървесния вид (състояние и площ на насажденията)
2. Големината на запаса от дървесна маса
от конкретния вид.
3. Достъпност за насажденията и възможност
за извличане на добитата маса.
4. Физико-механични свойства на дървесната продукция.
Стопанското значение на всеки дървесен вид
се определя от съвкупността от тези четири фактора. Дървесината се използва за задоволяване на
различни нужди както в естествен вид, така и в преработен и модифициран вид. Областите, в които
дървесината се използва, могат да се обособят в
шест групи:
1.Области, в които дървесината се употребява в естествено състояние
2. Области, в които дървесината се употребява в модифициран вид при запазване на природния
й строеж.

3. Области, в които дървесината се употребява в разслоен, раздробен и развлакнен вид за получаване на листове, слоесто-слепени, плочести и
формо-пресовани материали.
4. Области, в които дървесината се подлага
на химическо преработване за получаване на лесо-химически продукти.
5. Области, в които дървесината и нейните
производи се използват за производство на изделия,
задоволяващи различните потребности на човека.
6. Области, в които дървесината служи за
енергиен източник.
1. Обща класификация на дървесината
В нормативната документация (Директива 66/
89 на ЕС от 23.01.1968 г. за сортиране на сурова
дървесина) лесоматериалите по признаците външен вид и предназначение се класифицират в две
групи: а) необработени; б) обработени.
Необработената дървесина (наричани в немските
документи сурова дървесина=Rohholz) е продукт
на дърводобивната промишленост. Тя се получава
от отрязани дървета и последващото им очистване
(окастряне) и разкрояване. Тези продукти се добиват от стъблото на дървото чрез напречно рязане и
тъй като напречното сечение е близко до кръг се
наричат кръгли или обли материали. Необработените обли материали имат формата на конусен
цилиндър, характеризиращ се с три размера:
дължина; диаметър на дебелия край; диаметър на
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тънкия край. На базата на тези три фактора облите
материали се класифицират (сортират) на: едра
строителна дървесина; средна строителна дърве-

сина; дребна строителна дървесина и дърва за горене или наричани още дърва за огрев (Табл.1).

Табл. 1. Сортиментна класификация на необработени обли лесоматериали

Категория на
сортимента
1. Едра строителна дървесина
2. Средна строителна дървесина
3. Дребна строителна дървесина

Клас на
сортимента
I
II
III
IV
V
VI

4. ОЗП и дърва за горене
От своя страна според предназначението си
строителната дървесина се класифицира на две
групи: 1.Обли материали за пряка употреба; 2.Обли
материали за механично преработване.
Необработените материали според начина на обработване и външната им форма се класифицират на три групи:1.цепени;2.дялани;3.късо
нарязани. Според предназначението им обработените лесоматериали се подразделят в две групи:
1. Дърва за горене и 2. Дървесина за химично преработване.Дефинирането на отделните видове
лесопродукти, лесоматериали или на техните сортименти (асортименти) се дава в БДС EN 844: 95
ICS 79.000; БДС ISO 8966 : 1998. Съгласно тези
документи дървесната суровина е съвкупност от
обли или цепени части от стъблото или клоните на
дървото, в това число и пънна дървесина и отпадъци от дърводобива, предназначени за механично и
химично преработване и за топливо.Едрата строителна дървесина е съвкупност от обли части от
стъблото с диаметър на тънкия край над 18 сm,
включително и кората за широколистните дървесни видове и без кората за иглолистните дървесни
видове. Средната строителна дървесина е съвкупност от обли части от стъблото с диаметър на тънкия край от 7-18 сm, включително кората за широколистните дървесни видове и без кората за иглолистните видове. Дребната строителна дървесина
е съвкупност от обли части от стъблото с диаметър на тънкия край от 3 до 7 сm, включително кората за широколистните дървесни видове и без кората за иглолистните видове.Дългата дървесина е
съвкупност от обли части от стъблото с дължина
над 6.5 m. Средно дългата дървесина е съвкупност от обли части от стъблото с дължина над 2 m
до 6.5 м включително.
Късата дървесина е съвкупност от обли части от стъблото с определени размери според

Размери на сортимента
Диаметър на тънкия Минимална дължина,
край, сm
m
> 30
3
18-29
3
15-17
3
12-14
3
8-11
3
2
3- 7
3
<3
предназначението. Секцията е обла част от стъблото с определени размери според предназначението. Дългата стъблена секция е отрязък от
стъблото на дървото, предназначена за нарязване
(разкрояване) на еднакво дълги секции (обли материали), имаща дължина кратка на дължината на
отделната секция с надмерка за нарязването.При
анализа на тези нормативни документи не се установиха специални препоръки за запазването на качеството на облите материали. Докато се съхраняват в откритите складове има условия от нападения от микроорганизми и дървоядни насекоми.
Следва в нормативните документи да се внесе задължение за временна защита от плесени, гъби и
дървоядни насекоми.
2. Класификация на облите материали за
пряка употреба
Облите лесоматериали за пряка употреба са
обли елементи добити от стъбла или клони с размери и качество, съответстващи на изискванията
по предназначение на съответните стандарти и нормативно-технически документи. Облите материали
за пряка употреба според предназначението им се
класифицират в следните видове: 1. Стълбове; 2.
Строителни и подпорни материали; 3. Минни
подпори; 4. Минни скари; 5. Греди обли; 6. Мачтогреди; 7. Пилони; 8. Ритловици; 9. Мертеци; 10.
Саръци; 11. Колове; 12. Пръчки за плетене.
Дефинирането на отделните видове обли материали за пряка употреба се дава също в БДС
EN 844 : 95 и БДС ISO 8966. Стълбове - обли елементи от строителна дървесина, които служат за
носители на проводници на електрически или телеграфо-телефонни мрежи. Добиват от всички иглолистни видове и от широколистните видове дъб
и акация. За да запазят качеството си в условия на
експлоатация задължително се импрегнират.

Управление на качеството на обла и ...

Строителни и тунелни подпори - обли елементи от
строителна дървесина предназначени за укрепване на строителни и тунелни съоръжения. Строителните подпори (тунелни подпори) се добиват съгласно БДС 2953-72 от всички ИДВ (обелени) и от ШДВ:
дъб, цер, бук и акация (необелени) с дължина от 26 m, като градацията до 3 m е 0.25 m,а от 3 до 6 m
е 0.50 m. Диаметърът на тънкия край е не по-малко от 18 сm, а на дебелия - не повече от 30 сm.
Приемат се и се предават поединично в плътни кубически метри. Минни подпори - обли елементи от
строителна дървесина, които се употребяват в добивната промишленост за укрепване на минни галерии и шахти. Добиват се от всички иглолистни
дървесни видове и от всички широколистни видове
с твърда дървесина.
Минни скари - обли елементи от строителна
дървесина добита от широколистните видове бук,
дъб, акация и клен, предназначени за укрепване на
минни галерии. Греди обли - обли елементи от строителна дървесина добита от иглолистни широколистни дървесни видове, използвани пряко в строителството без предварително надлъжно рязане или
друг вид механично обработване. Мачто-греди - обли
елементи от строителна дървесина добита от иглолистни и широколистни дървесни видове, които
се употребяват за изграждане на хидротехнически
съоръжения. Пилони - обли елементи от строителна дървесина добита от иглолистни и широколистни видове, които се употребяват за изграждане на
хидротехнически съоръжения. Ритловици - обли
елементи от строителна дървесина предназначени
за използване в строителството. Добиват от всички
ИДВ с дължина от 2 до 6 m с градация през 0.50 m
с диаметър на тънкия край не по-малко от 4 сm, а
на дебелия до 10 сm. Ритловиците се измерват в
линейни метри, а се приемат и се предават в плътни кубични метри (в 1 m 3 се съдържат 200 m
линейни). За запазване на качеството им по време
на експлоатация задължително се импрегнират с
водоразтворими състави действащи комбинирано
срещу дърво-разрушаващи гъби и насекоми.
Мертеци - обли елементи от строителна дървесина,
предназначени за използване в строителството.
Мертеците се добиват само от ШДВ с дължина от
2 до 6 m с градация през 0.50 m с диаметър на
тънкия край не по-малко от 4 сm, а в дебелия до
9 сm. Мертеците се измерват в линейни метри, а
се приемат и се предават в плътни кубични метри
(в 1 m 3 се съдържат 200 m линейни ). За запазване на качеството им по време на експлоатация задължително се импрегнират с водоразтворими състави действащи комбинирано срещу дърво-разрушаващи гъби и насекоми. Саръци - обли елементи
от строителна дървесина предназначени за изграж-
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дане на временни съоръжения в селското стопанство (съоръжения за сушене на тютюн). Саръците
се добиват от всички ИДВ с дължина 2-5 m с градация през 0,5 m с диаметър на тънкия край не помалко от 3 сm, а в дебелия не повече от 7 сm.
Използват се в селското стопанство. Измерват се
в линейни метри, а се приемат и предават в плътни кубически метри (в 1m3 се съдържат 500 m линейни).11.Колове - обли елементи добити от стъбла и клони на иглолистни и широколистни дървесни видове, предназначени за употреба в
градинарството, лозарството и овощарството, както и за изработването на оградни съоръжения.
Коловете се добиват в едно качество в три групи.
Първа група се добива от всички иглолистни и широколистни дървесни видове. Коловете от втора и
трета група се добиват от всички широколистни видове без бука. Дължината на коловете от първа група е 1.4 -1.8 m с градация през 0.10 m с диаметър
на дебелия край 5 сm. Дължината на коловете от
втора група е 2.2 - 2.8 m с градация през 0.10 m и
диаметър на дебелия край 5-8 сm. Дължината на
коловете от трета група също е от 2.2-2.8 m с градация през 0.10 m, но с диаметър на дебелия край
8-10 сm. Единична кривина за коловете от I група
се допуска до 8%, за коловете от II и III група от
ШДВ единична кривина се допуска до 5%, а за тези от ИДВ до 8%. Двустранни кривини за коловете
от I група се допускат до 4 %, за коловете от II и III
от ШДВ до 3 %, а за тези от ИДВ до 4 %. Коловете
с е приемат в метри линейни, а се предават в m 3 (
за I група 600 m линейни се съдържат в 1 m 3, за II
група 400 m линейни се съдържат в 1 m 3, за III
група 200 m линейни се съдържат в 1 m 3 ). За да
станат удобни за употреба лозарските колове се
оцилиндроват, подострят и импрегнират с неизмиващи се фунгицидни състави. 12. Пръчки за плетене - обли елементи добити от стъбла и клонки на
широколистните видове върба и ракита, предназначени за изплитане на оградни съоръжения и на
мебели за седене.
3. Класификация на обли материали за механично преработване
Дефинирането на облите дървесни материали
по видове и предназначение е регламентирано от
БДС ISO8966:1998. Дърводобивна продукция.
Термини и определения. Според признака предназначение облите материали за механично преработване се класифицират на: 1. Обли материали за
фасонирана дървесина (sawlgs –трупи за бичене);
2. Трупи за фурнир; 3.Трупи за шперплат; 4. Трупи
за траверси; Трупи за получаване на фасонирани
материали за музикални индтрументи; Трупи за
траверси. Облите материали добити от широколистни дървесни видове се класифицират по размера
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на диаметъра в средата съгласно БДС EN 13151:01.ICS 79.040 в 10 класа. Облите материали добити от иглолистни дървесни видове се класифицират по размера на диаметъра в средата съгласно БДС EN 1315-2:01.ICS 79.040 в 10 класа.
Размерът на диаметъра на облите материали от
иглолистните дървесни видове се измерва без
кората, на тези от широколистните без кората и с
кората. Класовете определени по размера на средния диаметър без кората се означават с буква D, а
класовете определени по размера на средния диаметър с кората се означават с буква R (табл.2).
При случаят D се предвижда коефициент за отстъпка за кората, който се изчислява по уравнение
(1):

D2 − d 2
K ok =
.100
D2

(1)

където: D е диаметър с кора в cm; d е диаметър без кора в cm
Облите материали добити от иглолистни дървесни видове се класифицират по размера на дължината съгласно БДС EN 1315-2:01.ICS 79.040 в
четири класа, които се означават с буква L (табл.3).
Съгласно регламентите на БДС EN 1315-2:01. ICS
79.040 облите материали могат да се предлагат
на пазара класифицирани с комбинация от класо-

ве според размерите на диаметъра в средата и
дължината. Например, комбинация от класове
L2D2b, която означава, че дължината на материала е от 3.1 m до 6.0 m, а диаметъра в средата е с
размер от 25 до 29 cm. Според Европейските стандарти БДС EN1927-1, БДС EN1927-2, БДС EN13161, БДС EN1316-2 и БДС EN1316-3 облите дървени
материали се класифицират в четири класа по
качество: A, B, C и D. Объл дървен материал от
Клас А се определя като най-добър, т.е. материал
от първо качество, имащ много малки повреди малко ограничаващи употребата му. В Клас В се отнася материал от средно до първо качество. В Клас
С се отнася дървен объл материал от средно до
ниско качество. В този клас се допускат всички
недостатъци, които не водят до сериозно намаляване на естествената якост на дървесината.. В Клас
D се отнася тази дървесина, която не отговаря на
изискванията на класовете А, В и С, но може да се
фасонира в използваеми елементи. Класовете по
качество се маркират върху дебелия край на облия
материал като се изписва латинското име на дървесния вид или се използват буквени съкращения
за означаване на вида на дървесината взети от ISO
2036 и/или от EN 13556:2003. Например, обла дървесина от обикновена ела с качество В се означава
“Abies alba клас В” или ABIA (ABAL) class B.

Табл. 2. Класове на обли материали от иглолистни и широколистни дървесни видове според
размерите на диаметъра без кора и с кора измерен по средата на дължината

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Класове
D
D0
D 1a
D 1b
D 2a
D 2b
D 3a
D 3b
D4
D5
D6

Диаметър в средата
без кора cm
< 10
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 49
50 – 59
≥ 60

Класове
R
R0
R1a
R1b
R2a
R2b
R3a
R3b
R4
R5
R6

Диаметър в средата
без кора cm
< 10
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 49
50 – 59
≥ 60

Табл. 3. Класове на обли материали от ИДВ според размерите по дължина

№
1
2
3
4

Код
L1
L2
L3
L4

Обла дървесина от обикновен смърч с клас
на качество A се означава “Picea abies клас A” или
PICA (PCAB) class A. Обла дървесина от бял бор с
клас на качество А се означава “Pinus sylvestris L.

Дължина, m
=3
>3=6
> 6 = 13.5
> 13.5
клас A” или PINS (PNSY) class A. За клас А на обли
материали от смърч не се допуска наличие на чепове и смолни торбички, а темпа на растежа не
трябва да е повече от 4 mm за година. За първо
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качество не се допуска наличие на гнилоти и
червоядина. За всички качества съществуват ограничения за кривините. Облата дървесина от широколистните видове дъб и бук се класифицира също в четири качества по качество: A, B, C и D, регламентирани от БДС EN1316-1. Стандартизираното
означение върху челото на дебелия край изисква
изписване на началната буква на рода от ботаническото име на латиница и класа по качество.
Например, объл материал от дъб с клас на качество А (високо качество) се означава: Q-A. Oбъл материал от дъб с клас на качество B (нормално
качество) се означава: Q-B. Oбъл материал от дъб
с клас на качество C (ниско качество) се означава:
Q-C. Oбъл материал от дъб с клас на качество D
(не може да се класифицира в класове А, В и С) се
означава: Q-D, при условие, че 40 % от обема е
използваем за получаване на фасонирани дървесни елементи. Облите материали от букова дървесина се класифицират също в четири качества и
се означават съответно: F-A; F-B; F-C и F-D. За високото качество “class A” не трябва да има наличие на гнилоти и червоядини и диаметърът на чеповете не трябва да бъде по-голям от 15 mm. Темпът
на растежа не трябва да е по-голям от 4 mm. Облата
твърда дървесина от широколистните видове ясен
и явор се класифицира съгласно БДС EN1316-3 в
четири качества по качество: A, B, C и D. Класовете
по качество на облите материали от ясен се означават съответно: Fr-A, Fr-B, Fr-C и Fr-D. Облата мека
дървесина от широколистните тополови видове се
класифицира съгласно БДС EN1316-2 в три класа
по качество: А, В и С, означавани съответно: Ро-А,
Ро-В и Ро-С. За музикални инструменти се използват и обли материали от смърч, които трябва да са
с темп на растежа не повече от 2 mm годишно и да
са правожилни, тъй като при тези характеристики
има най-добър резонанс. За да се определи съответният материал в кой клас на качество се отнася
се извършва анализ на наличните особени белези
наричани често недостатъци. Видът на тези недостатъци се описва в стандартите: БДС ISO 4473.
Трупи за бичене от иглолистни и широколистни дървесни видове.Видими недостатъци. Класификация;
БДС ISO 4474. Трупи за бичене от иглолистни и
широколистни дървесни видове.Видими
недостатъци. Термини и определения и БДС ISO
4474.Трупи за бичене от иглолистни и широколистни дървесни видове. Видими недостатъци.
Измерване. Тези стандарти се допълват от синхронизираните Европейски стандарти: БДС EN
1310:2001 и БДС EN 1311:2001. В тези стандарти са описани особените белези /недостатъци/:
кривини, сбежистост, двойна сърцевина, лъжливо
ядро, ракови образования, смолодобивни рани, повреди от птици, повреди от други външни въздейст-
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вия, поражения от гъби, кухини и други.
4. Класифициране и маркиране на фасонирана дървесина
Термините и определенията, отнасящи се до
фасонираната масивна дървесина са регламентирани в 844: 1995.: 1995; БДС ISO 1032:1995 и
БДС ISO 738:1995. Според формата и размерите
на напречното сечение фасонираната дървесина
се класифицира на: капаци, греди, бичмета, дъски
и летви. Номенклатурата на гредите, бичметата и
летвите е дадена в табл.4. Според вида на дървесината се различават: фасонирани материали от
дървесина на иглолистни видове (softwood) и фасонирани материали от дървесина на широколистни видове ( hard wood). Според качеството на дървесината (наличните недостатъци) и степента на
обработване гредите, бичметата и летвите се класифицират в две качества: първо и второ. Недостатъците на фасонираната дървесина са описани в
стандартите: БДС EN 1310 и БДС EN 1310. Към
тях се отнасят: чепове; наклон на влакната; ширина на годишни пръстени; пукнатини; измятане; напречно измятане; надлъжно измятане; винтообразно измятане; гнилоти; червоядини и смолни торбички. Според дължината гредите, бичметата и летвите се класифицират на къси и дълги. Къси греди
са тези, които имат дължина до 3.5 m, а дълги - с
дължина над 3.5 m. Къси бичмета и летви са тези,
които имат дължина до 2.5 m, а дълги - с дължина
над 2.5 m. Гредите бичметата и летвите се сортират по дървесен вид, по качество, по дебелина, широчина и дължина. Определянето на обема (кубиране ) на гредите , бичметата и летвите се извършва по стандартните им размери с точност до
0.001 m3. Приемането на гредите и бичметата се
извършва поединично, а на летвите на връзки. В
една връзка се опаковат по 10 броя летви като се
връзват с мека тел. Гредите, бичметата и летвите
се превозват с всякакви превозни средства и се съхраняват съгласно правилата за атмосферно сушене подредени в ракли с междинни летви съгласно
БДС 456-84. Дъските са фасонирани материали
от масивна дървесина с дебелина до 80 mm и широчина най-малко равна на дебелината. Дъските
от иглолистни дървесни видове се произвеждат с
размери и технически изисквания съгласно БДС
17097-89, а тези от широколистни дървесни видове съгласно БДС 16186-85. Размерите на дъските
се измерват по методи регламентирани от БДС ISO
8904:1996 и БДС ISO 1309-1:2002. За дължина
на фасонирания материал се взема минимално измереното разстояние между челата, отрязани перпендикулярно на неговата надлъжна ос. Дължината
се измерва в m с точност до втория десетичен знак,
т. е. С точност 0.01 m. Широчината и дебелината
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на фасонирания материал (дъската) се измерват
на разстояние от челата, не по-малко от 150 mm с
точност 0.1 mm. При измерване размерите на дъските се записва и стойността на влажността на
дървесината, при която са определени. Влажността
се измерва с електровлагомер или се определя по
тегловния начин. В зависимост от качеството на дървесината (наличните допустими недостатъци) дъските от иглолистни дървесни видове се класифицират в пет качества (екстра, първо, второ, трето и
четвърто). Дъските получени от дървесината на широколистни дървесни видове в зависимост от наличните допустими недостатъци се класифицират
в три качества ( първо, второ и трето). Номиналните
размери на дъските са определени за абсолютна
влажност 20%. Стандартите допускат дъските да
се произвеждат и с по-малко предпочитани дебелини и широчини. Така например дъските от иглолистни дървесини видове могат да се произвеждат

с дебелина 18, 24, 28, 45,48,63,65, 70 и 80 mm и
с широчина 115, 160, 170, 220 и 275 mm. Дъските
от широколистните дървесни видове могат да се
произвеждат и с дебелина 16, 28, 35, 38, 44, 55,
65 и 75 mm, а широчините им от 60 mm и нагоре
през 10 mm. Стандартите допускат минимални отклонения от размерите. Дъските с дебелини до 32
mm се сортират като тънки, с дебелини над 40 mm
се сортират като дебели. Обемът на всеки отделен брой фасониран материал се изчислява като
произведение от номиналните размери по
дебелина, широчина и дължина, изразени в еднакви измервателни единици. Обемът на партида фасониран материал се изчислява с точност до
0.001 m3. На пазара се предлагат и дъски преминали камерно сушене до влажност 8-12 %.Техните
размери не се преизчисляват, тъй като в цената
им влизат и разходите за сушене.

Табл. 4. Номенклатура на греди, бичмета и летви
Вид на
материала

1. Греди от
иглолисни
дървесни
видове
по
БДС 427-90

2. Греди
от
широколист ни дървесни
видове по
БДС 771-90

3. Бичмета
по
БДС 427-90
БДС 771-90
4. Летви по
БДС 427-90
БДС 771-90

Номинални размери
H,
mm
100
120
125
140
150
160
175
180
200
250
300
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
40
50
60
75
20
25
30

B, mm
100
120
125
140
100
120
60
30
-

125
125
140
140
140
75
75
75
35
35
35

150
150
150
150
160
160
160
160
100
100
40
40
40

175
160
160
160
160
160
180
180
180
180
180
125
-

6. Заключение
От направеният анализ се установява, че в момента класификацията и окачествяването на облата дървесина у нас се извършва по националните

175
175
175
175
175
175
175
200
200
200
200
200
200
-

200
200
200
200
200
200
200
200
220
220
220
220
220
220
-

L, m
225
225
225
225
225
225
225
225
240
240
240
240
240
240
240
-

250
250
250
250
250
250
250
250
250
260
260
260
260
260
260
260
260
-

275
275
275
275
275
280
280
280
280
280
280
280
280
280
-

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1-6.5
през
0.25

2-7.0
през
0.25

1-6.5
през
0.25
1-6.5
през
0.25

ни стандарти и закъснява въвеждането на изискванията на EN. Същевременно на българската стоковата борса се предлага обла дървесина. Това изисква бързо въвеждане на EN, относно класифи-

Управление на качеството на обла и ...

кацията, качеството и маркирането на този стоков
продукт, в дейността на горските стопанства, дърводобивните фирми и търговците. Не се установиха стандарти регламентиращи временната защита на облата дървесина срещу гъби и насекоми,
което води до понижаване на качеството на добиваната фасонирана дървесина. Това изисква да се
препоръча разработването и внедряването на защитни средства прилагани чрез напръскване и
обмазване.
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MANAGEMENT OF THE QUALITY OF THE ROUND AND THE SAWN
TIMBER
Panayot Panayotov, Momchil Panayotov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The dimensional and the qualitative classification of the timber are determined in EU according standards regulation
which are worked from CEN/ TC 175”Round and Sawn Wood”. According BDS EN 1315/1-2 the softwood round
timber and the hardwood round timber are assorted of 10 dimensional classes according the middle diameter D0 (R0);
D1a (R1a); D1b (R1b); D2a (R2a); D2b (R2b); D3a (R3a); D3b (R3b) D4 (R4); D5 (R5); D6 (R6), and of 4 classes
according the length (L1;L2;L3;L4. The quality is an aggregate from qualitative characteristics parameters. According
BDS EN 1927/1 spruces timber and firs timber are assorted of 4 qualitative classes: A; B; C; D. According BDS EN
1316/1 oaks and beeches timber are assorted of 4 qualitative classes too: Q-A (F-A);Q- B (F-B); Q-C (F-C); Q- D (F-D).
BDS ISO 8966, EN 13556, EN 844/1- 2. The round timber is marked with colour alphanumeric codes over the face
of thick edge according regulation of BDS ISO 8966, EN 13556, BDS EN 1927/2, BDS EN 1315/1-2. ICS 79.040,
BDS EN 1316/1, EN 844/1- 2. The sawn timber is assorted of qualitative classes according dimensions of specific
marks (features), which are measured by methods described of BDS EN 1310 (EN 844/10,11-12).These products are
assorted out wood kind, dimensions and quality according regulations of BDS EN 975/1-2, BDS EN 1310, BDS EN
1313/ 1- 2, BDS EN 1611/1. The dimensions and the volumes are measured by methods, described in BDS EN
1309/1, BDS EN 1312/1-2, BDS EN 1313/2 by standards moisture of 20 %.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
Никола Григоров
Лесотехнически университет – София
В статията е показано състоянието на дървообработващата и мебелна индустрия в началото на прехода от
централно планова към пазарна икономика, анализирани са количествените изменения в резултат на преструктуриране в собствеността на съществуващите предприятия и на новообразувани такива и поставянето им в
условията на фирмена организация на производството и пазарно ориентирана икономика. Посочени са извършваните качествени промени в развитието на дървообработващата и мебелна индустрия в България до и след
01.01.2007г., свързани с техническо и технологично превъоръжаване на производствените мощности, на тяхното териториално консолидиране, научно обслужване и задълбочаване на интеграционните процеси със страните на Европейския съюз.
Ключови думи: централно планова и пазарна икономика; преструктуриране на предприятията и собствеността;
количествени и качествени изменения в производствата на горската индустрия.
Key words: central planning and market economy, restructuring of the enterprises and the property, quality and
quantity alterations in the manufacturing of the forest wood industry.

Настъпилите общи промени през 1989г. в обществено икономическия живот на страната към
процес на преход от централно планова към пазарна икономика се отразиха и в стопанския живот
на дървообработващата и мебелна индустрия с преобразуването на отрасловите обединения и предприятия във фирми. Това преобразуване поставя началото на тяхната стопанска самостоятелност и пазарна ориентираност, но все още с участието на
държавата като собственик и като основен участник в разпределителните отношения. С правителствено постановление от 1989г. бяха образувани
фирмите: „Комфорт“ - гр. София – със 17 поделения; „Зорница“ - гр. Добрич с 6 поделения;
„Липник“ - гр. Русе с 3 поделения; „Мебел лукс“ гр. Пазарджик – с 3 поделения; „Елица“ - гр. Враца
– със 7 поделения; „Емос“ - гр. Ловеч – с 12 поделения; „Славиния“ - гр. Търговище – с 6 поделения,
„Траяна“ - гр. Стара Загора – с 10 поделения; „Лесопласт“ – гр. Троян – с 2 поделения; „Юндола“ гр. Велинград – с 3 поделения; „Булес“ - гр. Бургас
– с 6 поделения; „Напредък“ - гр. Пловдив с 6 поделения. Отделно на основата на съществуващите
заводи са били регистрирани и създадени самостоятелните фирми: „Пиринска мура“ - гр. Банско;
„Бял бор“ - гр. Брацигово, „Албени“ - гр. Г. Тошево;
„Плам“ - гр. Костенец; „Сокола“ - гр. Пещера;
„Бряст – П“ - гр. Пловдив, „Явор“ - гр. Петрич,
„Дограма“ - гр. Русе, „Фурнир“ - гр. София,
„Хемус“ - гр. Троян и „Изкуство“ - гр. Трявна.
Или 92 е общия брой на поделенията и самостоятелните фирми в дървообработващата и мебелна промишленост в България през 1989г. след
преобразуване на съществуващите преди това държавни стопански обединения – ДСО „Ст. Планина“
- включващо в състава си предимно дървообработ-

ващи предприятия, ДСО „Мебел“ - мебелни и СК
„Дограма“ - предприятия за производство на дограма.
Процесът по раздържавяване на предприятията от дървообработващата и мебелна индустрия,
независимо от тяхното преобразуване във фирми
още през 1989г., реално започва след 1991-1992г.
Начините, по които държавните капитали се трансформираха в частна собственост, основно бяха по
касов път и чрез инвестиционни бонове от масовата приватизация.
Необходимо е да се посочи, че за периода,
през който се извършва преструктуриране на
собствеността, се проявява голям интерес от страна на частни стопани и инвеститори към предприятията от отрасъла. Този интерес се определя от
жизнеността на производствата, тяхното участие и
необходимост от продукцията им за икономиката
на страната, наличната суровинна база и възможностите за развитие при сравнително по-ниски инвестиционни прагове, най-вече в дърворезното и мебелно производство, производството на дограма и
други изделия от дърво. Тези са и причините в един
сравнително кратък период от време, наред с преструктуриране в собствеността на съществуващите
производствени мощности, да се осъществи и ясно изразен процес на изграждане предимно на микро и малки дървообработващи и мебелни производствени фирми.
Изводите, които могат да се направят за предприятията в дървообработващата и мебелна индустрия са, че към 1998г. в общи линии е завършен
процесът по тяхното преструктуриране както по отношение на собствеността, така и като съотношение между малки, средни и големи предприятия.
Особеното в този процес, както вече се посочи е,
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че с малки изключения всички малки и средни дървообработващи и мебелни предприятия са новообразувани. От данните в таблицата е видно, че относителните дялове на микропредприятията (с персонал до 10 човека) и за дървообработването и за
мебелното производство в общия брой предприятия
(2008 дървообработващи и 2093 мебелни) се движат в границите на около 86%, на малките предприятия – около 9%, на средните – около 2,5% и на
големите (над 100 човека персонал) – за дървообработването 1,3%, а за производството на мебели
2,8%. (Групирането е извършено на база съществуващата по това време класификация на НСИ).
По-високият процент на големите предприятия в мебелното производство се дължи на специфичните
за тях технологични процеси, необходимостта от
различни по състав и съдържание производствени
операции и съответно персонал, наложени най-вече и от мащабността и серийността на произвежданата от тях продукция.
Броят на работещите в малките и средни дървообработващи предприятия е бил 11909 човека с
относителен дял от 63,6% от общия брой зает персонал в размер на 18725 човека. За предприятията от мебелната индустрия при 18648 човека средногодишно заети, делът на персонал в микро, малките и средни предприятия е бил 49,7%, а на този
в големите – съответно 50,3%. Тези данни и за
двата подотрасъла показват значението, което МСП
имат при сложилата се структура за осигуряване
работа на една не малка част от работещите в горската индустрия на България.
Следва въпросът: А какъв е приносът на предприятията от отделните групи в производството на
продукция? За производството на дървен материал и изделия от него (без мебели) при общ обем
продукция от 203536,4 млн. лв. (по цени към
1998г.) относителният дял на произведената от
микро, малките и средни предприятия е бил 52,6%.
По-различно е положението при производството на
мебели и други промишлени изделия, където основният обем продукция се произвежда от големите предприятия. При общо произведена продукция
през 1998г. в размер на 1256578,6 млн. лв. приносът на големите предприятия е бил от 1097723,1
млн. лв., а като относителен дял 87,4%. Сравнително ниският относителен дял за МСП в общия
обем на продукцията в мебелното производство се
дължи, първо на слабата техническа и технологична въоръженост и второ почти всички те, както се
посочи вече, са новообразувани при липса на опит,
мениджърски умения и способности и на инвестиции. Работи се най-вече с универсално и в помалка степен със специализирано оборудване, като се изпълняват предимно индивидуални поръчки
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или на малки серии. Значителни разлики между дървообработването и производството на мебели се
наблюдават и при сравняване на данните по показателя среден оборот (произведена продукция) на
предприятие по отделните групи и то най-вече при
групата на големите предприятия. Средният обем
произведена продукция на предприятие от тази група през 1998г. в мебелното производство е в размер на 19258,3 млн. лв., а за дървообработващото производство 3481,7 млн. лв. или с около 5,5
пъти повече. Тази разлика се обяснява с възможностите на големите мебелни предприятия за организиране на серийно производство на специализирано и високо производително оборудване и повисока степен на обработка на дървесината, изразяващо се и в цените и обема на произвежданите
крайни изделия.
Малко по-различна е картината от извършваното сравнение между отделните групи предприятия по показателите общо и средно оперираща печалба и средна рентабилност.
Малките предприятия в сравнение с другите
групи предприятия поради своите по-ниски разходи и възможности бързо да реагират на променящите се изисквания на пазара са значително порентабилни особено при микропредприятията, където по-голяма част от обемите на продукцията се
произвежда по индивидуални поръчки и е по-скъпа.
За разлика от тях отчетните данни за средната рентабилност на производствата в групите на средните и големи предприятия е отрицателна, с изключение на мебелните предприятия от групата над 100
човека, но и тя е със стойности близки до загубата.
Обяснения могат да се търсят в много посоки, но
следва да се отчете и един друг момент, че икономическата свобода (самостоятелност) която беше
дадена на юридическите и физически лица и борбата им за финансово оцеляване в една сложна и
нова за тях среда, има освен всичко друго и елемент от белезите на икономика в сянка.
Независимо от много негативни елементи в
обстановка на неопределеност, несигурност и
лабилност, оценката за значенето и ролята, която
малките и средни предприятия имат в отрасловата
икономика и най-вече в регионалната се състои в:
• по-добро използване на дървесните ресурси в регионите;
• създаване на работна ангажираност в населените места;
• приближаване на предприятията, произвеждащи мебели, дограма и други изделия от дърво
до по-малките селищни системи и потребителски
центрове;
• запълване на производствените и пазарни
ниши – внасяйки елемент на богатство в асорти-
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Структура на дървообработващите и мебелни предприятия в отрасловата икономика
на България през 1998 г.*
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Показатели
Общ оборот (произведена продукция) на предприятията по групи
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия

Мярка

Общо

До 10ч.

От 11
до 50ч.

От 51
до 100ч.

Над 100ч.

Млн.лв.

203536,4

42229

41491,2

23292

96524,2

Млн. лв.

1256578,5

52409,1

91169,7

15276,6

1097723,1

Млн. лв.

101,4

24,2

216,1

517,6

3481,7

Млн. лв.

600,4

29,1

503,7

282,9

19258,3

Структура на оборота по групи
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия

%
%

100,0

21,0

20,6

11,6

46,8

%

100,0

12,2

17,8

12,8

57,2

Общо оперираща печалба на предприятията по групи
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия

х. лв.
х. лв.

3802013

4082371

766877

-986561

-60674

х. лв.

9643128

5098807

382399

-262628

4424548

х. лв.
х. лв.

1893,4

2340,8

3994,2

-21923,6

-2347,2

х. лв.

4607,3

2831,1

2112,7

-4863,5

77623,6

лв./100лв.
лв./100лв.

1,9

9,7

1,8

-4,2

-0,1

лв./100лв.

0,8

21,3

1,1

-1,0

3,9

бр.
бр.

2008

1745

192

45

26

бр.

2093

1801

181

54

57

%

100,0

86,9

9,6

2,2

1,3

%

100,0

86,0

8,6

2,6

2,8

18725*

3988

4438

3483

6816

18648*

2946

3319

3002

9381

%

100,0

21,3

23,7

18,6

36,4

%

100,0

15,8

17,8

16,1

50,3

Среден оборот на предприятие в отделните групи
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия

Средно оперираща печалба (загуба) на 1 предприятие
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия
Оперативна (средна) рентабилност по размер на предприятията
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия
Брой на предприятията в отделните групи
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия
Относителен дял на разпределението на предприятията по групи
към общия брой
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия

Разпределение на заетите лица според размера на предприятията в
отделните групи
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
бр.
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия
бр.
Относителен дял на заетите лица по отделните групи
а) производство на дървен материал и изделия от него (без
мебели)
б) производство на мебели и други промишлени изделия

Резултатите в таблицата са получени чрез използване на данни от издание на НСИ: Малките и средни предприятия в Република
България през 1998г. (Статистически анализ) София 2000г. НСИ

мента на продукцията;
• създаване на иновационни продукти, допълващи големите научно-технически изследвания и
иновации;
• динамика и мобилност в инвестираните
средства;
• използване на дървесните отпадъци и внедряване на безотпадъчни технологии;
• производство на екологични продукти на база на използване на възобновяващия се природен

ресурс – дървесината;
• изграждане на производствени мощности,
ориентирани чрез своята производствена дейност
към ресурсо-спестяваща икономика;
• издигане потенциала на отрасловата промишленост чрез гъвкаво конфигуриране в общата
производствена система.
Тези тенденции макар и в условията на една
все още неопределена и слабоустойчива среда започнаха да се проявяват и да доказват своята бъде-

* Данните са взети от статията: Анализ на състоянието и основни насоки в развитието на мебелната и
дървообработващата промишленост в България.
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ща жизнеспособност. В резултат от структурните
промени, които се извършиха по отношение на собствеността и ориентирането на предприята към пазарна икономика се наложи както те, така и големите предприятия да преминат през една ситуация
на трансформация в своите производствени програми и произвеждани обеми на продукция. От една страна с ясно изразена тенденция към спад в
количествата произвеждана продукция след 1990г.
в резултат на свитото вътрешно потребление. От
друга страна – влиянието, което оказа отварянето
на икономиката за внос на мебели и други изделия
от дърво и особено на детайли и елементи от плочести и фасонирани материали, които големите
производители в нашата страна не бяха готови да
осигурят по линия на технологичната специализация на производството.
Значителните количества от внос на облагодорени плочи (ламинирани, каширани, фурнировани ПДЧ и MDF) и на детайли от тях се използват
предимно от малките и средни предприятия като
конструктивен материал в техните изделия. Основната причина за ориентиране към такъв вид потребности е, че тези предприятия нямат необходимите собствени или заемни финансови ресурси,
които да инвестират в скъпо струващо оборудване,
каквото е например една многоетажна преса за
фурнироване на плоскости или многолистов циркуляр за тяхното разкрояване, както и друго специализирано оборудване.
Сложилата се ситуация в този период на преход посочва необходимостта от създаване на условия и предпоставки за изграждане на връзки и
взаимоотношения между групи от малки, средни и
големи предприятия и поддържащи ги организации
и институции чрез развитие на т.н. „гъвкава специализация“. При подхода за приложение на „гъвкавата специализация“ предприятията се стремят да
изградят гъвкава система, както по отношение на
производството, така и и по отношение на дистрибуцията на произвежданата продукция, на снабдяването със суровини и материали, в областта на
научно-техническата и информационната политика.
Техните делови отношение се определят от работата и взаимодействието им като едно цяло, при
което индивидуализмът отстъпва място на колективния подход при изпълнение на частните им
задачи.
Малките и средни предприятия се специализират за производство на малки серии изделия, което позволява те бързо да реагират на възникнали
промени в търсенето и предлагането. За разлика
от тях големите предприятия произвеждат масови
стоки в количества, които да им гарантират възвръщаемост на направените от тях значителни ин-
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вестиции в конкретното производство. В много от
случаите благодарение на субконтрактните отношение между предприятията се произвеждат не цели изделия, а отделни техни елементи или детайли.
Този начин на взаимодействие се превръща във
фактор, който издига техническото и технологичното ниво на групата взаимодействащи си
предприятия, респективно на предприятията от отрасъла в конкретния регион. Научнотехническото
и маркетингово обслужване на тези самовъзбуждащи се производствени центрове може да се осъществява както от нарочно създадени за целта
регионални, така и от отраслови и национални
институции.
Освен „гъвкавата специализация“, която може да се разглежда като проявление на взаимодействието най-вече в група от малки и средни
предприятия, за дървообработващата и мебелна индустрия е характерна и т.н. „вертикална технологична специализация“, която се изразява по линия
на последователността в технологичната обработка на дървесината. Технологичната специализация
се развива в посока от големите „базови“ предприятия към малките и средни предприятия, като им
предоставя продукт, преминал през определена степен на обработка. Съществува и обратна посока
на взаимодействие, а именно от малките и средни
предприятия, които произвеждат детайли и
елементи, за големите предприятия, в които се извършва монтажът на крайните изделия.
Технологичната специализация не бива да се
смесва с чисто производствените връзки между
предприятията доставчици и потребители на дървесина и материали от нея.
Процесите, свързани с дървесината, както при
нейната линейна технологична обработка, така и
при разклонената обработка на база на комплексното й използване и съчетаването на механичната
с химична преработка дават възможност за приложение на гъвкавите подходи при изграждането на
отделните производства в структурата на отрасловата система. Те способстват за повишаване нивото на промишления потенциал, научно техническата проблематика, обусловена от отрасловата принадлежност на отделните видове производства, продуктовата структура и задоволяване нарастващите
потребности от стоки на база дървесина.
Някои от по-важните направления, по които се
е работило и продължава да се работи и които са
особено актуални след присъединяването на
България към ЕС се свеждат до:
• технологично и продуктово преструктуриране чрез образуване на акционерни джоинтвенчърски организации, холдинги, корпорации – при запазване на юридическата самостоятелност и развитие
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на връзката в хоризонтална посока с цел решаване на някои важни проблеми по привличане на
инвестиции, за реализация на продукция на определени пазари, информационно и научно техническо осигуряване и др.
• хармонизиране на българските стандарти в
отрасъла с европейските стандарти и законодателство. Въвеждане на ISO 9000, 14000, 18000,
22000 и атестация на произвежданите продукти на
база дървесина. През периода след 1990г., когато
все повече български фирми започват да участват
в международното разделение на труда в областта
на дървообработващата и мебелна индустрия, се
поставя началото и търпи развитие сертифицирането на техните продукти с показатели като: произход на суровината, технологично и техническо
оборудване за ефективното й преработване, постигане на критериите за разходни норми определящи съдържанието на компонентите в продукцията
на база дървесина, системи за управление на качеството и др. Към момента се работи по създаване и въвеждане в експлоатация на българска лаборатория за сертифициране на продукцията, предмет не само на външна търговия, но и на стоките
предназначени за вътрешния пазар;
• оползотворяване на дървесните отпадъци;
• реализиране на високоефективни проекти за
енергоспестяване в дървообработващата и мебелна индустрия;
• производство на конкурентна продукция.
Очакванията са, че отварянето към пазарите
на страните от Европейския съюз наред с увеличаване възможностите за търговия ще повиши и степента на конкуренция. Предприятията ще се ориентират към внедряване в производствата на нова
техника и технологии, на нови видове продукция,
особено на такава като: композиционна на основата на клинозъбно снаждане и слепване на парчета
от дървесина, от фурнирни листове, от дървесни
частици, композитни материали с участието на дървесина и други материали като цимент, гипс, пластмаса и др.; облагородяване на плочести и от масивна дървесина материали; нови модели и конструкции мебели, в които да се намаляват относителните дялове на масивна дървесина и др.
С цел реализиране на едно бъдещо изравняване на технико-технологичните и продуктови нива
с другите страни членки на съюза, започналият процес на технологично преструктуриране в българските дървообработващи и мебелни предприятия
след 2000г. ще даде възможност за ускоряване
навлизането в сектора на външни инвестиции и
инвеститори, на изграждането на териториални
клъстерни формирования, на специализацията и кооперирането на производствата в страната и с пред-

приятията от другите страни.
Заключение
В доклада се проследяват в един макар и кратък период от време значителните и динамични
промени, които се извършват в дървообработващата и мебелна индустрия на страната. От 92 предимно големи предприятия, преобразувани през
1989г. във фирми, но все още със запазена държавна собственост върху тях, до трансформирането им чрез масова и касова приватизация в частна собственост, както и изграждането на около
4000 микро, малки и средни частни дървообработващи и мебелни предприятия. Към 2000г. и малката част, която държавата под формата на акции
е притежавала в някои от предприятията бяха приватизирани и може да се каже, че беше завършен
и етапът на преструктуриране в дървообработващата и мебелна индустрия, както по отношение на
собствеността, така и по съотношение между броя
на малките, средни и големи предприятия, заетият
персонал в тях и приноса, който те реализират в
българската икономика. Тези структурни изменения наподобяват съответните структури в развитите европейски страни.
От гледна точка на техниката и технологията,
с която разполагат предприятията в отделните техни производства, може да се направи обачи
изводът, че ако към 2000г. в отрасъла са завършени процесите по количествените промени, то по
отношение на качествените изменения характеризиращи превоъръжаването на предприятията с нова и съвременна техника, технологии и
производства, тези процеси макар и започнали,
очакват своето по-нататъшно развитие. Условията
за ускорени инвестиции както от наши, така и от
чуждестранни инвеститори и капитали ще дадат възможност на дървообработващата и мебелна индустрия в страната да добие своята жизненост, а производствата и произвежданата продукция съответната конкурентоспособност на българските и външни пазари.
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ABSTRACT
In the article is given the state of woodprocessing and furniture industry in the beging of the transition from
centrally planed to market economy. Analysed are the quantity alterations in result of property restructing of the
existing enterprises and the newformed ones and their putting into conditions of company organization of the manufacture
and oriented towards market economy. Stated are the quality alterations in the development of the woodprocessing and
furniture industry in Bulgaria until and after 1.1.2007 connected with technical and technological rearming of the
manufacturing powers, their technical consolidating, scientific service and extending the integration process with the
EU countries.
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Традиционно, от десетилетия прилаганите почти без промяна съоръжения и технологии за сушене на дървени материали при атмосферно налягане се характеризират с много голяма продължителност на процеса и
ниска енергийна ефективност.
Под научното ръководство и с водещото участие на авторите е разработена конструктивна документация за
реконструиране на налични автоклави и превръщането им в конвективно-вакуумни сушилни камери за дървени
материали.
Значителен брой автоклави в нашите дървообработващи фабрики са реконструирани и модернизирани в
съответствие с тази документация. Разработени и приложени в практиката са научно обосновани технологии за
енерго- и ресурсоспестяващо конвективно-вакуумно сушене на фасонирани дървени материали в модернизираните съоръжения.
В настоящата работа се описва и илюстрира графично и снимково извършеното от авторите и се анализират постигнатите значими технологични и икономически резултати.
Ключови думи: дървесина, конвективно-вакуумно сушене, енергийна ефективност
Key words: lumber, convective-vacuum drying, energy effectiveness

Увод
Конвективно-вакуумното сушене на фасонирани дървени материали намира все по-голямо приложение в промишлено развитите страни. Задържащ фактор за неговото прилагане в страните с
по-ограничени финансови ресурси представлява потребността от относително големи инвестиционни
разходи. Преобладаващата част от тези разходи е
необходима за доставяне на металните камери, в
които се осъществява конвективно-вакуумното
сушене.
Инвестиционните разходи за внедряване на
конвективно-вакуумното сушене се понижават
значително, ако в качеството на сушилни камери
се използва множеството налични в страните на
средна и източна Европа автоклави от строителната промишленост, които се оказаха неизползваеми
при преминаването от панелно към монолитно
строителство. След подходяща относително не скъпа реконструкция и окомплектовка тези автоклави
могат сравнително лесно да бъдат преустроени в
конвективно-вакуумни сушилни камери за бичени
дървени материали.
В настоящата работа се описва и илюстрира
графично и снимково извършеното от авторите по
създаването на енергоефективни съоръжения на
основата на реконструирани автоклави и по разработването и прилагането на ресурсоспестяващи технологии за конвективно-вакуумно сушене в тях на
фасонирани дървени материали.
1. Топлинно оразмеряване на конвективновакуумните камери
При топлинното оразмеряване на камерите, а
също при последващото оптимизиране на техно-

логията и управлението на процесa на конвективно-вакуумно сушене на фасонирани дървени
материали, е необходимо да се пресмята потребната мощност на топлозахранващия източник въз
основа на топлинния баланс на сушилната камера
във всеки момент от процеса.
За случая на конвективно-вакуумно сушене на
дървени материали топлинният баланс на сушилната инсталация се формира от следните съставни части:
а) нагряване на подложените на сушене дървени материали;
б) нагряване на металния корпус на сушилната и на останалите метални части в нея (екрани,
вентилатори, въздухонасочващо устройство и др.),
в т.ч. и на количките, върху които са наредени подложените на сушене дървени материали;
в) нагряване на топлоизолационния слой на
сушилната;
г) осъществяване на топлинната емисия от
сушилната към околното пространство;
д) нагряване на кондензната вода, образуваща се по време на сушенето след отдаване на топлината на парообразуване от захранващата съоръжението пара при реализирането на позиции а, б, в
и г (в случай на използване на водна пара като източник за нагряване). Включването на разходите за
нагряване на кондензната вода в топлинния баланс
на сушилната камера съответства на най-неблагоприятния за практиката случай, когато по време
на връщането й в котела кондензната вода изстива
значително или пък когато тя изобщо не се събира
след излизането й от паровите калорифери и не се
връща в котела.
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За топлинно оразмеряване на конвективно-вакуумни сушилни камери е използван създаденият
и решен от един от съавторите по-рано нестационарен оптимизационен математичен модел на
процеса на нагряване на дървесината чрез топлопроводност [5], заедно с допълненията към него [1,
2]. С помощта на този модел, с вземане под внимание на текущите стойности на геометричните параметри и на топлофизичните характеристики на
дървесината, на сушилното съоръжение и на обкръжаващия го въздух, може да бъде пресмятано
разпределението на температурното поле в обема
на подложените на сушене дървени материали, а
също да бъде определяна сумарната потребност
от топлинна мощност за осъществяването на процеса на конвективно-вакуумно сушене на дървените материали.
В хода на компютърното решаване на математичния модел е възможно да бъдат определяни
стойностите на отделните компоненти от топлинния баланс в съоръжението при произволни, срещани в практиката начални и гранични условия на
топлообмена по време на конвективно-вакуумното
сушене на фасонираните дървени материали.
Изготвен е софтуерен продукт, реализиращ
решаването с помощта на персонален компютър
на горепосочения математичен модел и на допълненията към него. С този продукт са извършени
пресмятания за определяне на максимално възможната специфична (необходима за сушенето на 1
m3 дървесина) потребност от топлинна мощност и
на топлинния баланс на цилиндрични конвективновакуумни сушилни камери по време на началното
и на последващото циклично загряване в тях през
зимата на фасонирани материали от различни дървесни видове, с различни размери на напречното

сечение и с различна начална температура, в т.ч. и
с такава, при която цялата свободна вода и част от
хигроскопично свързаната такава в дървесината се
намира в твърдо агрегатно състояние (лед).
Изследвано е загряването в конвективно-вакуумна сушилна на материали с правоъгълно и с
квадратно напречно сечение с различни размери
на сечението, в т.ч. с представляващите особен лимитиращ интерес за топлинното оразмеряване на
съоръжението размери 40 х 40 mm. В качеството
на пример са извършени пресмятания за случаите
на сушене на материали в съоръжения с размери,
еднакви с тези на множество налични и понастоящем свободни метални автоклави от строителната промишленост, които са удобни за преустройване в конвективно-вакуумни сушилни камери с паров топлоносител, а именно: вътрешен диаметър
1,8 m и работна дължина 35,0 m. Залагано е общият обем на подложените на сушене фасонирани материали в такава камера да е равен на 25 m3.
При пресмятане на потребната топлинна мощност са залагани обичайните за практиката режимни параметри за конвективно-вакуумно сушене на
фасонирани дървени материали със съответната
дебелина и обичайната [6] продължителност на началното им загряване през зимата, а също на продължителността на фазите на циклично загряване
на материалите след поредните фази на вакуумиране в режимите за сушене.
На фиг.1 е показано изменението на потребната специфична топлинна мощност по време на
началното загряване в сушилната камера на замръзнали (с начална температура tw0 = -10oC) букови материали с размери на напречното сечение
40 х 40 mm, а на фиг.2 - изменението на потребната специфична топлинна мощност по време на
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Фиг.1. Изменение на потребната специфична
топлинна мощност по време на началното
загряване на замръзнали букови материали с
tw0=–10оС и размери на сечението 40 х 40mm
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Фиг.2. Изменение на потребната специфична
топлинна мощност по време на цикличното
загряване в началото на режима за сушене
на букови материали с размери на
напречното сечение 40 х 40 mm
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цикличното загряване (след поредното вакуумиране)
на същите материали в началния период от режима за сушене.
Установено е, че за изследваните условия относителният дял на отделните компоненти в топлинния баланс на конвективно-вакуумната сушилна камера по време на преобладаващото циклично
загряване в режимите за сушене има следните осреднени стойности за различните дебелини на изсушаваните материали:
- за нагряване на дървените материали: 59%;
- за нагряване на кондензната вода на изхода
на парокалориферите на сушилната: 16%;
- за нагряване на металния корпус и екран на
сушилната и на количките в нея: 14%;
- за покриване на загубите от топлинна емисия на сушилната към околното пространство: 7%;
- за нагряване на топлоизолационния слой на
сушилната: 4%.
Следва да се подчертае, че най-голям относителен дял (около 60%) в сумарната потребна мощност има компонентата на топлинния баланс, която се изразходва за нагряване на подложените на
сушене дървени материали. Това свидетелства за
голямата топлоенергетична ефективност на конвективно-вакуумните сушилни камери. При събиране
и връщане в парния котел на кондензната вода от
калориферите, значителна част от съответстващите й 16% в баланса се добавят към оползотворяваните 59% за нагряване на дървесината и по този
начин топлоенергетичната ефективност на конвективно-вакуумната сушилна нараства още повече.
2. Съоръжения за конвективно-вакуумно су-

шене на дървесина
Предлаганите на международния пазар цилиндрични конвективно-вакуумни сушилни камери като правило използват в качеството на топлоносител гореща вода, която циркулира във водната риза на камерата [3, 6]. При реконструкцията на автоклави с цел превръщането им в конвективно-вакуумни сушилни камери е икономически неефективно да се изработва водна риза. Твърде по-ефективно в този случай е да се използват калорифери
поради сравнително невисоката им цена и удобството при разполагането им в камерата, а също поради възможността в качеството на топлоносител
да се използва както гореща вода, така и водна
пара. Значително по-високата температура на парата в сравнение с температурата на горещата вода се отразява благоприятно на динамиката на сушилната камера, което позволява да се прилагат
по-интензивни режими за конвективно-вакуумно сушене на дървените материали.
С използване на методиката за топлинно оразмеряване, която е изложена в [1, 2], са реконструирани автоклави от строителната промишленост и
са превърнати в тандемни инсталации за конвективно-вакуумно сушене на фасонирани дървени
материали. В сушилните камери на инсталациите
са монтирани парови калорифери, осови вентилатори и въздухонасочващи устройства [4] с електропневматично задвижване.
На фиг.3 е показан общият вид на една тандемна инсталациия, заедно с електротаблото за автоматичното й управление. Над електротаблото са
разположени електроконтактните вакуумметри на
двете сушилни камери в инсталацията.

Фиг.3. Общ вид на тандемна автоматизирана инсталация за конвективно-вакуумно сушене
на фасонирани дървени материали
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Фиг. 5. Изменение на tm по време на началния
период от режим за конвективно-вакуумно
сушене

О тн o с и те л н а в л а ж н о с т н а
с р е д а та φ m ,е д .

В горната част на лявата половина на електротаблото на фиг.3 се виждат три програмируеми
контролери. Средният от тях е за автоматично измерване и визуализация на влажността на материалите в двете камери на тандемната сушилна
инсталациия.
Другите два са предназначени за автоматично измерване, регулиране и индикация на температурата и относителната влажност на сушилния
агент съответно в лявата и дясната камери на
инсталацията. Отдясно на електротаблото се вижда пневматичният цилиндър, който привежда във
възвратно-постъпателно движение въздухонасочващото устройство на една от сушилните камери. Над
двете камери се виждат всмукващите вакуумни
тръбопроводи с разположени върху тях електромагнитни управляващи вентили.
На фиг.4 е показана вакуумната помпа, с която са оборудвани инсталациите. Тя е тип GL 130
на американската фирма NASH PUMPS и има производителност 1300 m3.h-1 и максимална дълбочина на вакуума 65 mbar.

tm , 0C
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Фиг.4. Общ вид вакуумната помпа
в инсталациите
3. Технологии за конвективно-вакуумно сушене на материалите
С използване на предложената от нас методика за топлинно оразмеряване на конвективно-вакуумни сушилни камери са разработени интензифицирани енергоспестяващи режими за сушене на
фасонирани материали от различни дървесни
видове. Тези режими се състоят от начално температурно-влажностно обработване (ТВО) на подложените на сушене материали, след приключването на което се провежда циклично редуване на фазите на загряване и вакуумиране в режима до достигане на желаната крайна влажност на дървесината (фиг.5, 6 и 7).

Н а л я га н е P m , m b a r

Фиг. 6. Изменение на цm по време на началния
период от режим за конвективно-вакуумно
сушене
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Фиг. 7. Изменение на Р m по време на началния
период от режим за конвективно-вакуумно
сушенe
В тaблици 1, 2 и 3 е дадено изменението на
температурата tm и относителната влажност jm на
сушилния агент в камерата в течение на началното
ТВО и по времена фазите на загряване в режимите на сушене на букови (парени и непарени) и дъбови материали в зависимост от дебелината им d
и от влажността U на дървесината.
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Tаблица 1. Изменение на температурата tm [oC] и относителната влажност jm [%] на сушилния
агент в течение на началното ТВО с продължителност ф [h] (при начална температура на
дървесината tw0 = 20oC) и по време на фазите на загряване в режимите за сушене, в зависимост
от влажността U [%] и дебелината d [mm] на пропарени букови фасонирани материали

Влажност на
дървесината
U,%

d < 30 mm

31≥ d<45 mm

45≥ d<60 mm

60≥ d<75 mm

d > 75 mm

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

τ

ϕm

5,0

89

66

79

62

tm

ϕm

τ

tm

ϕm

τ

tm

ϕm

τ

tm

ϕm

τ

tm

1. Начално ТВО

68

2. U > 35 %

64

3. 35 ≥ U > 30%

64-66

79-74

62-64

81-77

60-62

83-79

59-61

85-81

58-60

87-83

4. 30 ≥ U > 25%

66-69

74-70

64-67

77-73

62-65

79-76

61-64

81-78

60-63

83-80

5. 25 ≥ U > 20%

69-73

70-66

67-71

73-69

65-69

76-73

64-68

78-75

63-67

80-77

6. 20 ≥ U > 15%

73-78

66-62

71-76

69-66

69-74

73-70

68-73

75-72

67-72

77-75

7. 15 ≥ U > 10%

78-84

62-59

76-82

66-63

74-80

70-67

73-79

72-70

72-78

75-73

8. U ≤ 10 %

84

59

7,5

82

90

64

81

60

63

10,0

80

91

63

83

59

67

12,5

79

92

62

85

58

70

16,7

93
87

78

73

Tаблица 2. Изменение на температурата tm [oC] и относителната влажност jm [%] на сушилния
агент в течение на началното ТВО с продължителност ф [h] (при начална температура на дървесината tw0 = 20oC) и по време на фазите на загряване в режимите за сушене, в зависимост от влажността U [%] и дебелината d [mm] на бели (непарени) букови фасонирани материали

Влажност на
дървесината
U,%

d < 30 mm

31≥ d<45 mm

45≥ d<60 mm

60≥ d<75 mm

d > 75 mm

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

τ

ϕm

4,0

90

tm

τ

ϕm

6,0

91

tm

τ

ϕm

8,0

91

tm

τ

ϕm

10,0

92

tm

τ

ϕm

13,3

92

tm

1. Начално ТВО

52

2. U > 35 %
3. 35 ≥ U > 30%
4. 30 ≥ U > 25%

50
50-51
51-53

74
74-69
69-64

50
50-51
51-53

77
77-72
72-67

49
49-50
50-52

80
80-75
75-70

48
48-49
49-51

83
83-78
78-74

48
48-49
49-51

86
86-81
81-76

5. 25 ≥ U > 20%

53-57

64-60

53-56

67-63

52-55

70-66

51-54

74-70

51-53

76-72

6. 20 ≥ U > 15%

57-60

60-56

56-59

63-59

55-58

66-62

54-57

70-66

53-56

72-69

7. 15 ≥ U > 10%

60-65

56-52

59-64

59-55

58-63

62-58

57-62

66-62

56-61

69-66

8. U ≤ 10 %

65

52

52

64

55

При автоматичното управление на процеса на
конвективно-вакуумно сушене с помощта на микропроцесорен програмируем контролер преди стартирането на процеса операторът въвежда в контролера дървесния вид и дебелината на подложените на сушене материали. В зависимот от тези данни контролерът изчислява най-подходящите за осъществяване на сушенето индивидуализирани стой-

51

63

58

51

62

62

50

61

66

ности на вакуума и на продължителността на началното ТВО.
В таблица 4 са дадени изчисляваните от контролера минимални и максимални стойности на вакуума в режимите за сушене, а също продължителността на началното ТВО в тях в зависимост от
дървесния вид и от дебелината на материалите.
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Tаблица 3. Изменение на температурата tm [oC] и относителната влажност jm [%] на сушилния
агент в течение на началното ТВО с продължителност ф [h] (при начална температура на дървесината tw0 = 20oC) и по време на фазите на загряване в режимите за сушене, в зависимост от влажността U [%] и дебелината d [mm] на дъбови фасонирани материали

Влажност на
дървесината
U,%

d < 30 mm

31≥ d<45 mm

45≥ d<60 mm

60≥ d<75 mm

d > 75 mm

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

τ

ϕm

6,0

tm

tm

τ

ϕm

90

49

9,0

91

48

12,0 91

75

47

77

46

79

τ

tm

ϕm

ϕm

tm

47 15,0

92

46

45

82

44

tm

τ

τ

ϕm

20,0

92

1. Начално ТВО

50

2. U > 35 %

48

3. 35 ≥ U > 30%

48-51

75-72

47-50

77-75

46-49

79-77

45-48

82-80

44-47

85-83

4. 30 ≥ U > 25%

51-54

72-69

50-53

75-72

49-52

77-75

48-51

80-78

47-50

83-81

5. 25 ≥ U > 20%

54-59

69-66

53-58

72-69

52-57

77-72

51-56

78-75

50-55

81-78

6. 20 ≥ U > 15%

59-65

66-63

58-64

69-66

57-63

72-69

56-62

75-72

55-61

78-75

7. 15 ≥ U > 10%

65-74

63-60

64-73

66-63

63-72

69-66

62-71

72-69

61-70

75-72

8. U ≤ 10 %

74

60

73

63

72

66

71

69

85

70

72

Tаблица 4. Изменение на минималната pmin и максималната pmax стойност на изискуемия
вакуум в конвективно-вакуумните сушилни камери, а също на продължителността на началното
загряване фзагр в режимите за сушене в зависимост от дървесния вид и от дебелината на
изсушаваните материали

Дебелина d

d < 30 mm

31≥ d<45 mm

45≥ d<60 mm

60≥ d<75 mm

d > 75 mm

Дървесен
вид

pmin
pmax,
bar

τзагр,
min
(h)

pmin
pmax,
bar

τзагр,
min
(h)

pmin
pmax,
bar

τзагр,
min
(h)

pmin
pmax,
bar

τзагр,
min
(h)

pmin
pmax,
bar

τзагр,
min
(h)

Бук
пропарен

-0,78
-0,88

240
(4 h)

-0,78
-0,88

360
(6 h)

-0,78
-0,88

540
(9 h)

-0,78
-0,88

720
(12 h)

-0,78
-0,88

900
(15h)

Бук
бял

-0,82
-0,90

300
(5 h)

-0,82
-0,90

420
(7 h)

-0,82
-0,90

600
(10 h)

-0,82
-0,90

780
(13 h)

-0,82
-0,90

960
(16h)

Дъб

-0,82
-0,90

300
(5 h)

-0,82
-0,90

420
(7 h)

-0,82
-0,90

600
(10 h)

-0,82
-0,90

780
(13 h)

-0,82
-0,90

960
(16h)

Бор,
Топола

-0,74
-0,86

180
(3 h)

-0,74
-0,86

300
(5 h)

-0,74
-0,86

420
(7 h)

-0,74
-0,86

600
(10 h)

-0,74
-0,86

780
(13h)
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Заключение
Внедряването на разработените автоматизирани съоръжения и технологии потвърди напълно
обосноваността на използвания подход и методика
за реконструиране на налични автоклави и за превръщането им във високо ефективни конвективновакуумни сушилни камери.
Прилагането на тези съоръжения и технологии показа съкращаване с около 15 ч 20% на продължителността и енергоемкостта на процеса на
сушене на фасонираните материали в сравнение
с аналогичните показатели при сушене в камери
на известните на международния пазар фирми [3,
6] при гарантирано достигане на изискуемото от
стандарта качество.
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ENERGY EFFECTIVE EQIPMENTS AND TECHNOLOGIES FOR
CONVECTIVE-VACUUM DRYING OF LUMBER
Nencho Deliiski, Slavcho Sokolovski – University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Ladislav Dzurenda - Technical University in Zvolen, Slovakia

ABSTRACT
The equipment and technologies for drying wood materials at atmospheric pressure, which traditionally have
been used for decades without any innovation, are characterized by high durability and low effectiveness.
Under scientific supervision and with determined participation of the authors a constructive documentation of
energy effective equipment for convective-vacuum drying of lumber is created.
A considerable number of autoclaves in the woodworking factories are reconstructed and modernized according
to this documentation.
Different science-based technologies for energy and resource saving convective-vacuum drying of lumber in
modernized machines are created and introduced in the practice.
In the present paper the work done by the authors is described and graphically and photographically presented.
The achieved considerable technical, technological and economical results are also analyzed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

РЕСУРСОСПЕСТЯВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНО-ВАКУУМНОТО СУШЕНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ
Ненчо Делийски, Алтай Сюлейманов
Лесотехнически университет – София
В настоящата работа се описва предложен от авторите математичен модел и базиращ се на неговите решения алгоритъм за оптимизирано управление на процеса на сушене на бичени дървени материали в конвективновакуумни сушилни камери.Алгоритъмът съдържа научно обосновано изчисляване на циклични ресурсоспестяващи режими за сушене с помощта на програмируем логически контролер и последващо напълно автоматично
осъществяване от контролера на изчислените текущи стойности на параметрите на всеки режим.
Дава се функционално описание и снимкова и графична илюстрация на създадена от авторите система за
автоматично управление (САУ) на процеса на конвективно-вакуумно сушене на фасонирани дървени материали.
Вградените в САУ микропроцесорни програмируеми контролери реализират с помощта на най-съвременни
информационни технологии предложения алгоритъм за управление на този процес.
Анализират се получените положителни експлоатационни и икономически резултати от прилагането в
практиката на разработената САУ.
Ключови думи: дървесина, конвективно-вакуумно сушене, автоматично управление, програмируем
контролер, енергийна ефективност
Key words: wood, convective-vacuum drying, automatic control, programmable controller, energy effectiveness

Увод
Конвективно-вакуумното сушене на влажни
дървени материали е сложен процес, при който част
от топло- и масопренасянето се осъществява при
налягания, по-ниски от атмосферното. Той се отнася към нестационарните топло- и масообменни
процеси, които се съпровождат с фазови превръщания. Пренасянето на топлина и влага в дървесината обуславя възникването на напрежения, деформации и пукнатини в материалите, определящи критичните скорости на протичане на процеса. Ето защо задълбоченото познаване на това пренасяне е
от решаващо значение за оптимизирането и рационалното бездефектно управление на разглежданото обработване на дървесината.
В настоящата работа се описва и илюстрира
графично и снимково извършеното от авторите по
създаването на математични модели на процеса
на конвективно-вакуумно сушене на фасонирани
дървени материали и разработването въз основа
на оптимизационните им решения на алгоритъм и
система за автоматично ресурсоспестяващо управление на този процес. Анализират се получените
икономически резултати от внедряването на тази
система.
1. Моделиране на процеса на конвективновакуумно сушене
Въз основа на анализ на физиката на процеса на нагряване при атмосферно налягане и последващо вакуумно обработване на дървени материали от нас са дефинирани условията на еднозначност в предложената от А. В. Лыков и Ю. А.
Михайлов [2] система от частни диференциални

уравнения, отразяващи взаимносвързаните явления
на топло- и масопренасяне във влажни капилярнопорести тела, към които се отнася и дървесината.
В резултат на това са съставени и решени 1-, 2- и
3-мерни нелинейни аналитично-експериментални
математични модели [3], позволяващи изчисляване на нестационарното разпределение на
температурата, съдържанието на вода и налягането в подложените на конвективно-вакуумно сушене фасонирани материали от различни дървесни
видове.
На конвективно-вакуумно сушене най-често се
подлагат фасонирани дървени материали с плоско напречно сечение. Пресмятането на разпределението на T, U и P в такива материали може да
бъде осъществено с помощта на следния 2-мерен
напречно-надлъжен модел:

∂T
λ ∂ 2T λl ∂ 2T εr ∂U
= t
+
+
,
∂τ cρ 0 ∂x 2 cρ 0 ∂y 2 c ∂τ

(1)

∂U
∂ 2U
∂ 2U
∂ 2T
= Dgt 2 + Dgl 2 + Dgt δ 2 +
∂τ
∂x
∂y
∂x
+ Dglδ

∂ 2T λ pval ∂ 2 P λ pvat ∂ 2 P
+
+
∂y 2
ρ 0 ∂x 2
ρ 0 ∂y 2

, (2)

λ pvat ∂ 2 P λ pval ∂ 2 P
∂P
+
=
+
∂τ c pva ρ 0 ∂x 2 c pva ρ 0 ∂y 2
+

T ∂T
ε ∂U
−
P ∂τ c pva ∂τ

(3)
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с начални условия

T ( x, y,0) = T0 ,

(4)

U ( x, y ,0 ) = U 0 ,

(5)

P( x, y,0 ) = P0

(6)

и гранични условия

α (Tm − Ts ) − λ (∇T )s −
,
− (1 − ε )rαU ρ 0 (U s − U me ) = 0
α (Tm − Ts ) − λ (∇T )s −
,
− (1 − ε )rαU ρ 0 (U s − U me ) = 0
Ps = Pm .

(7)

(8)

e – критерият на фазов преход на течна вода
в пара, ед.
l – коефициентът на топлопроводност на
дървесината, W.m-1.K-1
lpval – коефициентът на моларно пренасяне на
паровъздушна смес в дървесината надлъжно на
дървесните влакна, kg.m-1.s-1.Pa-1
lpvat – коефициентът на моларно пренасяне на
паровъздушна смес в дървесината напречно на
дървесните влакна, kg.m-1.s-1.Pa-1
цm – относителната влажност на обработващата среда, kg.kg-1
r 0 - плътността на абсолютно сухата
дървесина, kg.m-3
t – времето, s

(9)

където:
D – коефициентът на дифузия на водата в
дървесината, m2.s-1
Dgl – коефициентът на дифузия на водата в
дървесината надлъжно на влакната й, m2.s-1
Dgt – коефициентът на дифузия на водата в
дървесината напречно на влакната й, m2.s-1
P – налягането в дървесината, Pa
P0 – налягането в дървените материали в началото на конвективно-вакуумното им сушене, Pa
Pm – налягането на обработващата среда, Pa
P s – налягането на повърхността на
дървесината, Pa
T – температурата в дървесината, K
T0 – температурата в дървесината в началото
на процеса на конвективно-вакуумно сушене, K
T s – температурата на повърхността на
дървесината, Pa
U – съдържанието на вода на дървесината,
kg.kg-1
U0 – съдържанието на вода в дървесината в
началото на сушенето, kg.kg-1
Ume – равновесното съдържание на вода в
дървесината, kg.kg-1
c – специфичният топлинен капацитет на
дървесината, J.kg-1.K-1
cpva – специфичният масов капацитет на дървесината спрямо влажния въздух в процеса на моларното му движение, m3.J-1
r – топлината на фазовия преход на водата в
пара, J.kg-1
x, у - координатите на изчислителните точки в
материалите в напречно и надлъжно направление
спрямо дървесните влакна, m
a – коефициентът на топлопредаване между
обработв. среда и дървените материали, m-2.s-1
aU – коефициентът на масопредаване на
дървесината, m.s-1
d – термоградиентният коефициент, K-1

∇ – Набла операторът: ∇ =

∂
∂
.
+
∂x ∂y

Въз основа на критичен анализ за участие в
модела при решаването му са избрани уравнения
на различни автори, които описват променливите
коефициенти в него. Математично описание на част
от коефициентите, както и на параметрите на обработващата среда по време на конвективно-вакуумното сушене на дървени материали, е направено от нас в [1]. За решаване на модела е използвана явна схема на метода на крайните разлики. За
целта уравнения (1) ÷ (9) са представени в диференчна форма и са програмирани в изчислителната среда на VISUAL FORTRAN, разработена от
Microsoft и функционираща под Windows.
С използване на оптимизационните решения
на модела е предложен алгоритъм за ресурсо-спестяващо управление на процеса на конвективно-вакуумно сушене на дървени материали, който е въведен в разработена от нас система за автоматично управление на този процес.
2. Система за ресурсоспестяващо автоматично управление на процеса на конвективно-вакуумно сушене на дървени материали
2.1. Устройство и действие на системата за
автоматично управление (САУ)
На фиг.1а, 1б и 1в е показана електросхемата на разработена и внедрена от нас САУ на процеса на конвективно-вакуумно сушене на фасонирани дървени материали. В САУ се използват 2
микропроцесорни програмируеми контролери PLC1
и PLC2, хардуерът на които е разработен по наше
задание от сертифицираната по ISO 9001 фирма
“Делта инструмент” ООД - София.
Първият от тях е предназначен за автоматично измерване на влажността T и температурата U
на дървесината в процеса на сушене, а вторият –
за автоматично измерване на текущите стойности
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Фиг. 1а. Електросхема на микропроцесорната САУ на процеса на конвективно-вакуумно сушене

Фиг. 1б. Електросхема на микропроцесорната САУ на процеса на конвективно-вакуумно сушене
(продължение 1)

Фиг. 1в. Електросхема на микропроцесорната САУ на процеса на конвективно-вакуумно сушене
(продължение 2)
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на температурата Т и относителната влажност RH
на въздуха в сушилната камера, а също за изчисляване на заданията за Т и RH съгласно заложения
алгоритъм в САУ и за напълно автоматичното осъществяване на режимите за сушене в съответствие с изчислените задания.
2.2. Автоматично измерване на влажността
и температурата на дървесината
Автоматичното измерване на влажността U и
температурата Т на подложените на сушене дървени материали се осъществява с помощта на 3канален микропроцесорен програмируем контролер PLC1 (фиг.1а). Информация за U и Т в 3 независими места се получава с помощта на измервателните сонди STU1, STU2 и STU3. Всяка от тях
има по 3 метални електрода, два от които са предназначени за измерване на U по кондуктометричния метод, а един – за измерване на Т чрез монтиран в електрода миниатюрен електросъпротивителен датчик тип Pt-100.
Получаваната от сондите информация се обработва с помощта на трансмитера TU в устойчиви към смущения високочестотни сигнали, които
се подават на шест галванично развързани честотни входове на PLC1. На три от тези входове постъпва информацията за температурите Т1, Т2 и
Т3 в измерваните точки, а на останалите 2 входа –
информацията за влажността на дървесината в три
меса U1, U2 и U3. Входът G е общ за всички измервателни контури на Т и U.
Контролерът PLC1 осъществява температурна корекция на измерените стойности на U с вземане под внимание на текущите стойности на Т.
Въз основа на U1, U2 и U3 той изчислява средноаритметичната им стойност Uav, която се подава
на входовете 4 и 5 на контролера PLC2.
В контролера PLC1 е предвидена възможност
за задаване от оператора на допустима разлика
DU между стойностите на U1, U2 и U3. Когато показанието на някой от датчиците излезе извън зададената стойност на DU, контролерът усреднява
само останалите 2 стойности и формира по този
начин сигнала Uav. Ако показанията на 2 точки излизат извън DU, в качеството на Uav се използва
онази от стойностите на U1,U2 и U3,която се намира между двете останали стойности.
Контролерът PLC1 има вход към вградения в
него тригерен брояч TC, който се използва в САУ
за преброяване на циклите на вакуумиране в отделните режими за сушене чрез затварянето на н.з.
контакт на релето K3 (верига 61 ) в началото на все-

ки такъв цикъл.
На фиг.2 е показан лицевият панел на контролера PLC1. С помощта на бутоните MODE, ENT, r
и С се осъществява достъпът до настроечните параметри на контролера и задаването от оператора
на входните данни, като например дървесен вид,
DU и т.н.
Чрез последователно трикратно натискане на
бутона MODE може да се извеждат на цифровите
дисплеи на контролера стойностите на U и Т в отделните измервателни точки. При това светва зеленият светодиод за съответната точка CH1, CH2
или CH3. При четвъртото натискане на бутона MODE
на горния дисплей се появява надписът Cnt, а на
долния дисплей се индицира текущата стойност на
брояча на циклите на вакуумиране ТС. При необходимост броячът може да бъде нулиран чрез едновременно натискане на бутоните С и ENT.
След обхождане на трите измервателни канала и на входа ТС контролерът се връща в своя основен режим на визуализация, в който на горния
дисплей се индицира текущата стойност

Фиг. 2. Лицев панел на контролера PLC1 в САУ
2.3 Автоматично измерване и регулиране на
температурата и влажността на въздуха в сушилната камера
Измерването на тези два параметри на въздуха се осъществява от контролера PLC2 с помощта на измервателната сонда ST+SRH (фиг.1а). В
накрайника на сондата са монтирани два миниатюрни датчика. Единият от тях представлява високотем-

1 По-нататък в текста в скоби се означава само номерът на електрическата верига на САУ, в която се
намира съответният елемент.
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пературен капацитиваен датчик за измерване на относителната влажност RH на въздуха, а другият е
терморезистор тип Pt-100, който служи за измерване на температурата в камерата. Дейтсвието на
датчика за измерване на RH се основава на поглъщането на водните молекули във въздуха от високомолекулен полимер, нанесен върху керамична
подложка, вследствие на което се изменя капацитетът на измервателната верига. Получаваната от
датчиците информация се преобразува с помощта
на електронен трансмитер TRH в унифицирани токови сигнали с обхват 4 ÷ 20 mA, които са пропорционални на моментните стойности на контролираните параметри Т и RH. Тези сигнали се подават
на аналоговите входове 7, 9 и 11 на контролера
PLC2.
Управление на Т и RH се осъществява само в
течение на началното загряване на заредените в
камерата дървени материали, а също по време на
фазите на последващото циклично загряване на материалите в режимите за сушене. Разрешение за
това управление в посоченото време дава затварянето на н.о. контакт КТХ (12), който е включен към
дискретния вход 13-14 на PLC2. По време на фазите на вакуумиране в режимите за сушене Т и RH
не се управляват, тъй като тогава наличието на въздух в сушилната камера е твърде малко и стойностите на тези параметри се определят от интензивността на процеса на изпарение на вода от повърхността на материалите.
Управлението на Т и RH в камерата се осъществява по разработен от нас и въведен в софтуера на PLC2 алгоритъм, в съответствие с който текущите задания на Т и RH се изчисляват в зависимост от моментната стойност на Uаv, постъпваща
от PLC1 на аналоговия вход 4-5 на PLC2. В софтуера на контролера PLC2 са предвидени още следните възможности за оператора:
• да актуализира или коригира при необходимост текущите стойности на Uav;
• да въвежда директно зададените текущи
стойности на T и RH.
В зависимост от динамичните параметри на
сушилната камера, управлението на Т и RH може
да се осъществява по PID или по ON-OFF закон.
Когато н.о.контакт КТХ (12) е затворен и измерената стойност на Т е по-малка от изчисленото от
контролера PLC2 задание SP-T, той с помощта на
релето KH изработва сигнал да отваряне на изпълнителния механизъм в САУ, който подава топлоносител към калориферите на камерата. При повишаване на температурата и достигане от нея на
моментното изчислено задание релето KH се
изключва, неговият н.о.контакт KH (42) се отваря и
подаването на топлоносител се прекратява.
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Ако при затворени контакти КТХ (12), SBM (44)
и SBMC (46) измерената стойност на относителната влажност RH в камерата се окаже по-ниска от
изчисленото от контролера PLC2 задание SP-RH,
той с помощта на релето KM изработва сигнал за
отваряне на изпълнителния механизъм в САУ, който подава увлажняващ флуид в камерата. При повишаване на RH и достигане от нея на моментното
изчислено задание релето KМ се изключва, неговият н.о.контакт KM (46) се отваря и подаването на
увлажняващ флуид в камерата се прекратява.

Фиг. 3. Лицев панел на контролера PLC2 в САУ
Чрез завъртане на превключвателя SBM и затваряне на н.о. му контакт SBM (44) се осъществява включване в режима за сушене на увлажняване
на въздуха в камерата по време на началното загряване и на фазите на циклично загряване на
материалите. То може да се провежда по програмен или следящ режим на работа на САУ. Изборът
на един от тези режими става с превключвателя
SBMC. При завъртането му наляво се затваря н.о.
контакт SBMC (45), при което продължителността
на увлажняване на въздуха се определя от настройката на таймера KTM (44). При завъртането му
надясно се затваря н.о. контакт SBMC (46) и увлажняването на въздуха се управлява от периодите на включване на релето KM (46) на контролера
PLC2.
2.4. Управление на вентилаторите и на въздухонасочващото устройство в камерата
След затваряне на превключвателя SB (1) се
задейства контакторът KMF1 (37), който с помощта на своите главни контакти включва електродви-
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гателя на първия вентилатор в камерата. По аналогичен начин другите контактори KMF2, KMF3 и т.н.
(не показани на фиг.1б) включват двигателите на
останалите вентилатори.
Вентилаторите осъществяват циркулация на
въздуха в камерата в течение на цялото начално
загряване на материалите, а също по време на
всички циклични фази на загряване в режима за
сушене. Ако поради някаква причина настъпи претоварване на двигателя на вентилатора, контактът
KK1 (36) на неговото защитно електротермично реле се превключва и двигателят спира. При това светва лампата HLF1 (35), която сигнализира за възникналата неизправност.
Равномерно загряване на фигурите с дървени материали в камерата се осигурява с помощта
на въздухонасочващо устройство, което се задвижва от пневматичен цилиндър с импулсно електромагнитно управление. Действието на цилиндъра е
такова, че при подаване на сгъстен въздух към него и наличие на електрозахранване към намотката
на неговия пневматичен разпределител, буталото
му започва да се движи в посока, обратна на тази,
в която се е премествало в момента на предходното му спиране.
Когато буталото на цилиндъра при движението си достигне крайно положение, се затваря съответният н.о.контакт на един от индуктивните крайни изключватели SQR (53) или SQL (54). През затворилия се н.о.контакт SQR или SQL се включва
електромагнитът YAR (53) или YAL (54) на разпределителя на цилиндъра. Това осигурява превключване на разпределителя и смяна на посоката
на движение на буталото на цилиндъра. След неголямо отдалечаване на буталото от достигнатото
крайно положение се отваря затвореният до момента н.о. контакт на изключвателя SQR или SQL и управляваният от него електромагнит се изключва,
обаче движението на буталото продължава. Когато
буталото достигне до другото крайно положение,
включва се другият краен изключвател на
цилиндъра. Затварянето на неговия н.о. контакт довежда до задействане на другия електромагнит на
разпределителя и до нова смяна на посоката на
движение на буталото. При достигане от буталото
до другото крайно положение, посоката му на движение относво се сменя на противоположната и т.н.
По такъв начин се осигурява равномерно обдухване на фигурите с материалите от долу до горе и от
горе до долу в течение на началното загряване на
материалите и на последващите циклични фази на
загряване в режимите за сушене. Скоростта на движение на въздухонасочващото устройство се регулира с помощта на пневматични дросели, които не
са показани на електросхемата.

2.5. Загряване на подложените на сушене
фасонирани дървени материали
При стартирането на режима за сушене получава електрозахранване таймерът KTX (47). Чрез
неговия н.з.контакт KТХ (50) се задейства електромагнитът YAX (49) на разпределителя, който управлява електропневматичния вентил за разхерметизиране на сушилната камера. За това сигнализира чрез светването си лампата HLX (48). След
изтичане на настроеното посредством KТХ време,
необходимо за пълното разхерметизиране на
камерата, се превключва контактът KTX (50).
Вследствие на това се затваря вентилът, разхерметизиращ камерата, и се отваря вентилът за отвеждане от камерата на кондензната вода, която
се събира на пода на камерата по време на фазите на вакуумиране. Отварянето на този вентил се
осъществява от включилият се електромагнит YAC
(51), за което сигнализира лампата HLC (52).
Вентилът за отвеждане на кондензната вода остава отворен до края на началното загряване на
материалите, а впоследствие – до края на всяка
циклична фаза на загряване в режима за сушене.
След изтичане на настроеното с таймера KTW
(23) време се затваря н.о.контакт KTW (22) и се
задейства релето K3 (21), което минава на самозахранване посредством своя затворил се н.о.контакт K3 (21). Отварянето на н.о. контакт K3 (37)
предизвиква изключване на контактора KMF1 (37)
и на електромагнитите YAН (42), YAМ (46), YAX
(49), YAC (51), YAR (53) и YAL (54). В резултат на
това спират вентилаторите и въздухонасочващото
устройство и се прекратява подаването на топлоносител към калориферите и на увлажняващ флуид към камерата. Едновременно с това камерата
се херметизира и преминава към фаза на вакуумиране в режима за сушене. Затварянето на н.о.контакт K3 (6) въвежда първата едница в брояча
на цикли в осъществявания режим на конвективновакуумно сушене на материалите.
2.6. Вакуумиране на сушилната камера
Начало на фазата на вакуумиране в първия
цикъл от режима за сушене дава с включването си
релето K6 (32) след затваряне на н.о.контакт K3
(32) и преминаване на самозахранване чрез контакта си K6 (33). Затварянето на н.о. контакт K6
(41), който е включен във веригата на намотката
на контактора KMV, довежда до включване на вакуумната помпа. Затварянето на третия н.о. контакт K6 (34) предизвиква включване на електромагнита YAV (33) на разпределителя, който управлява
електропневматичния вентил за присъединяване на
вакуумната помпа към сушилната камера. За това сигнализира лампата HLV (34).
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След изтичане на настроената продължителност на вакуумиране се отваря н.з. контакт KTV
(22). Това предизвиква изключване на релето K3
(21) и на таймера KTW (23). Отварянето на затворения до момента н.о. контакт K3 (20) довежда до
изключване на таймера KTV (20) и до връщане в
затворено състояние на неговия н.з.контакт KTV
(22). По такъв начин се дава автоматично начало
на следващия цикъл от загряване и вакуумиране и
таймерът KTW (23) започва за отмерва продължителността на фазата на загряване в този цикъл.
Затварянето на отворения до момента н.з. контакт
K3 (37) осигурява включване на вентилаторите и
на въздухонасочващото устройство на камерата,
а също разхерметизиране и управление по гореописания начин на Т и RH на въздуха в нея.
След изтичане на настроеното време на таймера KTW (23) се затваря н.о. му контакт KTW (22)
и последователно се задействат релетата K3 (21),
K6 (32), контакторът KVP (41) и електромагнитът
YAV (33) и се изключват контакторът KMF1 (37),
таймерът KТХ (47) и електромагнитите YAН (42),
YAМ (46), YAХ (49), YAC (51), YAR (53) и YAL
(54). Това довежда до херметизиране на камерата
и до начало на фазата на вакуумиране в текущия
цикъл от режима за сушене. Затварянето на н.о.
контакт K3 (6) увеличава с единица съдържимото
на брояча на цикли ТС в контролера PLC1.
По време на фазите на вакуумиране, когато
се достигне минимално изискуемата по режима
дълбочина на вакуума се отваря н.з.контакт BV (16)
на вакуумметъра, монтиран на сушилната камера.
Това довежда до изключване на релето K1 (16),
вследствие на което се затваря неговият отворен
до момента н.з.контакт K1 (18). При по-нататъшното нарастване на дълбочината на вакуума и достигане от нея на максималната режимна стойност,
се затваря н.о.контакт BV (17) на вакуумметъра.
Това предизвиква задействане на релето K2 (18),
което преминава на самозахранване чрез своя н.о.контакт K2 (19). Отварянето на н.з. контакт K2 (32)
изключва релето K6 (32). В резултат на това се
отварят н.о. контакти K6 (34) и K6 (41), което довежда до изключване на електромагнита YAV (33)
и на контактора KMV, управляващ вакуумната
помпа.
При повишаване на налягането в сушилната
камера вследствие натичането на въздух през херметизиращата арматура (т.е. при намаляване дълбочината на вакуума) се отваря затвореният до момента н.о.контакт BV (17). Това не формира управляващо въздействие в САУ, поради наличие на
самозахранване на релето K2 през затворения в
момента негов н.о. контакт K2 (19). По-нататъшното намаляване на дълбочината на вакуума и зат-
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варянето на отворения до момента н.з.контакт BV
(16) при достигане на минималната режимна
стойност предизвиква задействане на релето K1
(16) и изключване чрез него на релето K2 (18). В
резултат на затварянето на неговия н.о. контакт K2
(32) се задейства отново релето K6 (32), което
включва електромагнита YAV (33) и контактора на
вакуумната помпа KMV (41). В резултат на това
вакуумирането на камерата се подновява. Периодичното включване и изключване на помпата осигурява поддържане на зададения посредством контактната система на вакуумметъра BV диапазон
на изменение на дълбочината на вакуума в камерата до края на фазата на вакуумиране в режима
за сушене.
Ако по време на работа на вакуумната помпа
се прекъсне подаването на вода към нея, се затваря н.о.контакт KSW (40) на сензора SW (39) за наличие на воден поток към помпата и се задейства
релето K7 (40). Отварянето на неговия н.з. контакт
K7 (41) във веригата на намотката на контактора
KMV, който управлява електродвигателя на помпата, предизвиква изключване на този двигател и спиране на помпата. По такъв начин се предотвратява
работата й в недопустимия за нея т.нар. “сух режим”.
2.7. Сигнализации в САУ
В случаите на излизане на Т или RH в камерата извън зададените от оператора допустими граници (например поради неритмичност в топлоснабдяването или поради авариране на вентилите за подаване на топлоносител или увлажняващ флуид
към нея) се задейства съответно релето KHAL или
KMAL на контролера PLC2, които чрез своите н.о.контакти KHAL (25) или KMAL (26) включват електрическия алармен звънец HA (28). Звънецът НА
се активира и при недопустимо понижаване налягането на сгъстения въздух към пневматичните елементи в САУ. Тогава се изключва електропневматичното реле за налягане KР и отварянето на затворения до момента негов н.о.контакт KP (30) предизвиква изключване на релето K5 (31), а затварянето на н.з.му контакт KP (30) води до светване на
ламапта HLP (29). Затварянето на н.о. контакт K5
(27) включва звънеца HA (28), а отварянето на н.о.
му контакт K5 (31) осигурява следното:
• изключване на вакуумната помпа и на всички електропневматични вентили в случай, че в момента се осъществява фаза на вакуумиране в режима за сушене;
• изключване на вентилаторите и на въздухонасочващото устройство в камерата, ако в момента се осъществява фаза на загряване на дървените материали в сушилната камера.
Лампата HLC (4) сигнализира са наличие на
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електрозахранване към САУ, а лампите HLV (34),
HLW (41), HLH (43), HLM (45), HLX (48) и HLC (52)
сигнализират за включване на съответния изпълнителен механизъм в САУ.
Заключение
Внедряването и вече няколкогодишната експлоатация на разработената САУ потвърди напълно
нейната ефективна работоспособност. Автоматичното осъществяване с помощта на тази САУ на
процеса на конвективно-вакуумно сушене на материали от различни дървесни видове показа съкращаване с около 15 ÷ 20% на специфичните енергийни разходи и на продължителността на сушенето в сравнение с тези показатели на камери, предлагани от известни на международния пазар фирми [5] при гарантирано осигуряване на изискуемото от стандарта качество.
Разработването на математичните модели и
на алгоритмите и софтуера за решаването им и за
вграждане в контролерите в САУ е съобразено с
възможността в бъдеще те да бъдат използвани в
автоматични системи с моделно предсказващо уп-

равление [4] на процеса на конвективно-вакуумно
сушене на дървени материали, в т.ч. и по Интернет.
Литература
1. Делийски, Н., А. Сюлейманов. Компьютерное
вычисление параметров обрабатывающей среды
во время конвективно-вакуумной сушки
пиломатериалов. International scientific conference
“Technologies of wood processing”. Zvolen, с.2128, 2004.
2. Лыков, А. В, Ю. А. Михайлов. Теория тепло- и
массопереноса. Госэнэргоиздат, Москва, 535 с.,
1963.
3. Сюлейманов. А, Н.Делийски. Моделиране и управление на процеса на конвективно-вакуумно
сушене на дървесината. Част I. Моделиране на
топло- и влагопренасянето в дървесината. Дървообработване и производство на мебели, с.16-23,
2006.
4. Хаджийски, М. Математичните модели в съвременните системи за технологично управление.
Автоматика и информатика, №3, 7-12 САИ, С.,
2003.
5. Trebula, P. I. Klement. Sušenie a hydrotermická úprava

dreva. TU - Zvolen, 449 s, 2002.

RESOURCE SAVING CONTROL OF THE CONVECTIVE-VACUUM DRYING
OF WOOD MATERIALS
Nencho Deliiski, Altay Syuleymanov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The present paper describes a suggested by the authors’ mathematical model and based on its solutions algorithm
for optimized control of the process of lumber drying in convective-vacuum dryers. The algorithm consists of sciencebased computation by programmable logic controller of cyclic energy and resource saving regimes for drying wood
materials and follows fully the automatic carrying out by the controller of the calculated current values of the parameters
for each regime.
In the paper a functional description and graphical and photographical illustrations of the created by the author’s
system for automatic control with integrate in it programmable controllers are given. The system and controllers realize
the suggested control algorithm for convective-vacuum drying of lumber with the help of the newest information
technologies.
The achieved considerable operational and economical results from the application of the suggested resource
saving control of the convective-drying process of lumber in the practice are also analyzed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

АНАЛИЗ НА ВЪЗПРИЕТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНИ
МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОЛОВЕ
Димитър Ангелски
Лесотехнически университет - София
В настоящата статия се анализират използваните системи за контрол на качеството във водещи предприятия за производство на столове. Описана е организацията за контрол в две предприятия. Посочени са възприетите методи както за насърчаване, така и за санкциониране на изпълнителите на технологични операции. Сравнени
са методиките за проверка и оценка на качеството на готовата продукция. Въз основа на анализа се правят
препоръки за ефективното им прилагане.
Ключови думи: система за контрол на качеството, оценка на качеството, производство на столове
Key words: quality-control systems, quality assessment, chair production

Производството на високо качествена продукция е тясно свързано със съставянето и спазването на организационно-технологични мерки, обединени в единна система за контрол на качеството.
При производството на столове от масивна дървесина се изпълняват значителен брой технологични
операции и обработки. В повечето случаи задължително се използват специализирани машини и
съоръжения. Вследствие на това по време на технологичния процес е възможно да се появят различни типове дефекти. Както е известно, след сглобяване на столовете и особено след нанасяне на
защитно декоративното покритие (ЗДП) дефектите
са трудно отстраними. Това налага своевременно-

9. Контрол при
опаковане на
продукцията

8. Контрол
след нанасяне
на ЗДП

то им установяване и отстраняване. От друга страна, за ограничаване на тяхната поява е необходим
повишен контрол при изпълнението на технологичните операции. Всичко това е предпоставка за стриктно спазване и постоянно усъвършенстване на системата за контрол на качеството.
Използваната система за контрол и оценка на
качеството в повечето предприятия се базира на дългогодишен опит в производството на столове. От
направените наблюдения в две водещи предприятия,
условно обозначени като А и Б, се установи, че
използват една и съща система, показана на фигура 1.

1. Входящ
контрол на
закупуваните
заготовки

2. Контрол на
режима за
сушене на
заготовките
3. Контрол в
първо машинно
отделение
(цех 1)

Сисема за
контрол на
качеството,
организирана и
ръководена от
ОТКК

7. Контрол
преди нанасяне
на ЗДП
6. Контрол при
сглобяване на
столовете

4. Контрол в
второ машинно
отделение
(цех 2)
5. Контрол на
отдел
„шлайфане”
(цех 3)

Фигура 1. Система за контрол в предприятия за производство на столове.
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Целта на настоящия анализ е въз основа на
установените резултати от прилагането на системата за контрол и оценка на качеството да се оцени ефективността от тяхното използване и да се
предложат мерки усъвършенстването им.
Организацията и постоянното изпълнение на
всички мерки за контрол в посочената на фиг. 1
система е задължение на отдел Технически контрол и качество (ОТКК). Началникът на отдела отговаря за качеството на произвежданата продукция в
предприятието. Изпълнителите на контролни
операции, т.нар. „контрольори” са на негово пряко
подчинение.
Входящият контрол се изразява в проверка на
размерите и визуална оценка на качеството на доставяните заготовки. При производството на столове този контрол е от първостепенно значение, тъй
като от качеството на материала зависи до голяма
степен и качеството на готовата продукция. Практически той се осъществява при нареждане на заготовките на фигури за сушене от работници на щат
към сушилното стопанство. Често срещано явление обаче е да не се отстраняват всички заготовки
с недопустими за производството на столове
дефекти. Проверката от контрольор за правилното
сортиране на заготовките е задължителна, но имайки предвид важността на посочената по-горе операция това не е достатъчно. Недостатък е също,
че в документацията не се упоменават работниците, извършили сортирането и не се описва достатъчно ясно и точно качеството на материала.
Вследствие на това е трудно да се търси отговорност при недостатъчно прецизно извършено сортиране на входящите заготовки. Всичко това опре-

деля ниската ефективност на използваната за „входящ контрол” организация.
Както е известно, за производството на висококачествени столове освен високите изисквания
към качеството на използвания материал, е изключително важно и бездефектното му изсушаване до
определена влажност. Сушилният процес и влажността на материала се контролират и описват от
лаборантите към сушилното стопанство. И в двете
предприятия основен проблем при създаването на
нормална организация в сушилното стопанство е
доставката на материал, особено на едрогабаритен.
За да се набави необходимото количество, често
се доставят и съответно зареждат в сушилните материали от различни доставчици с различна първоначална влажност. Съставянето и спазването на
подходящ режим при това условие е трудна задача.
Вследствие на това заготовките се напукват значително и крайната им влажност е в широк диапазон.
Осъществяването на ефективен контрол на качеството и подобряването на организацията в сушилното стопанство при тази ситуация са трудно осъществими. Предварителното запасяване с заготовки също не решава проблемът поради невъзможността да се предвиди какви модели столове ще се
търсят и съответно ще бъдат поръчани от търговските фирми, с който работят предприятията.
В първо и второ машинно отделение се изпълняват еднотипни технологични операции и съответно прилаганият контрол на качеството е един
и същ за двата цеха. Той се изпълнява основно от
т.нар. „контрольори”. Организационната схема е
представена на фигура 2.

ОТКК

Началници цехове

Контрольори
• Проверяват и следят за качественото
изпълнение на операциите
• Документация

Организират производствения
процес

Настройчици
Бригадири

работници

• настройка на машините
• регулярна проверка на
настройките

машини

Фигура 2. Организационна структура в цеховете за машинна обработка
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Контрольорите проверяват и окачествяват произведена от операторите на машини продукция и
следят за спазването на технологичния процес в
цеха. Те носят основна отговорност за влагането
на некачествени материали в производството и за
неизвършен своевременно контрол. Всяка седмица съставят документ, с който графично представят комплексна качествена оценка на произведената продукция в цеха. При констатиране на дефект от изпълнението на дадена технологична операция контрольорът уведомява първоначално изпълнителя на операцията и при необходимост му съставя „предупредителен акт”. Ако проблемът не е в
компетенцията на работника и продължава да се
проявява, контрольорът информира последователно бригадира и началник цеха. При възникване на
спорни положения и несъгласие между контрольорите, от една страна, и ръководството на цеха, от
друга, спорът се решава от началника на ОТКК. В
случай, че проблемът с качеството е вследствие
на настроечни размери или проблем в машината,
контрольорът уведомява настройчика, който е длъжен също да осъществява контрол върху тях. Началниците на 1-ви и 2-ри цех осигуряват на работниците, изпълняващи технологични операции, необходимите им уреди за контрол. По този начин те
самоконтролират изпълняваната от тях операция.
Тяхно задължение е и да отделят детайлите с дефекти от предишна операция. Ако допуснат обработване на детайли с дефекти, те поемат също отговорността за за тези дефекти. По този начин се
осъществява взаимен контрол между работниците
и дефектите се отстраняват своевременно.
Относителният дял на дефектите, получени в
цеховете за механична обработка, спрямо обработените детайли и за двете предприятия е средно 68 на сто. Това показва че, контролът на качеството
в цеховете е достатъчно ефективен и организацията е на добро ниво.
Организацията на труда в цеховете за шлайфане е идентична с тази в цеховете за механична
обработка. Характерно и за двете предприятия е
високият относителен дял на ръчния труд при изпълнението на операциите по шлайфане. В предприятията за една година се произвеждат средно 6080 различни модели столове. В повечето случаи
тяхната конструкция се състои от детайли с разнообразни сложни криволинейни повърхности. Шлайфането на този тип повърхности и в двете предприятия се изпълнява ръчно или ръчно-механизирано. Този тип операции са ниско производителни
и качеството на шлайфане в много случаи е незадоволително, особено когато се извършва от ниско
квалифицирани работници. Допълнително усложнение е сравнително трудното определяне на нека-
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чественото шлайфане. Вследствие на това контролът на качеството при операциите по шлайфане на
детайлите е трудно осъществим. Мерките, които е
предприело предприятие Б за неговото подобряване са повишаване на квалификацията на работниците и увеличаване на възнаграждението им. Въз
основа на направения анализ се налага изводът, че
за постигане на по-висока производителност и качество е необходимо модернизиране на машинния
парк в цеховете за шлайфане.
Основно задължение на работниците, изпълняващи операции по сглобяването на агрегати, е
да преглеждат шлайфаните детайли, участващи в
конструкцията. При наличие на дефекти, те се отстраняват на място. След сглобяването проверяващият поставя кодификационен печат, с който се
гарантира, че няма дефекти и съответно носи отговорността затова. Тази контролна операция е с
висока ефективност, тъй като, от една страна, се
извършва цялостна проверка на детайлите и, от
друга, създава възможност за търсене на лична
отговорност.
При цялостното сглобяване на столовете отново се преглеждат и почистват всички елементи
на столовете. Тази контролна операция е последната възможност за сравнително лесното премахване на дефектите от механичната обработка.
Контролът се осъществява непосредствено преди
транспортирането им в цеха за нанасяне на защитно
декоративно покритие (ЗДП).
Операциите по нанасянето на ЗДП се характеризират с висока степен на отговорност, от тях
зависи до голяма степен цялостния облик на произвежданата продукция. Дефектите, които се проявяват при нанасянето на ЗДП, в повечето случаи
са трудни за отстраняване. Необходим е повишен
контрол на качеството при осъществяване на технологичните операции. Това може да се постигне
чрез намаляване на ръчните и ръчно-механизираните операции. В това отношение постижения имат
и двете предприятия. Голяма част от нанасянето
на грунд и на лак се осъществява чрез шприц роботи. Нанасянето на ЗДП се извършва от две бригади.
Все още проблем при постигането на висококачествено защитно декоративно покритие е незадоволителното ръчно изпълнение на операцията „междинно шлайфане”. Контролът на качеството в този
цех се осъществява от двама „контрольори”. Единият съблюдава качеството на изпълнение на технологичните операции, а другият преглежда готовите
защитно декоративни покрития. След прегледа контрольорът поставя печат „произведено в България”,
като по мястото на поставяне се обозначава и коя
бригада е нанасяла защитно декоративното покритие. При готово покритие е трудно да се определят
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критерии за оценка на качеството са еднотипни и
за двете предприятия, но начинът за оценка е
различен. В предприятие „А” за констатираните дефекти се правят отметки и значително по-субективно се преценява тяхната обща значимост. Докато
в предприятие „Б” се прави разделение на констатираните дефекти по тяхната тежест. Наличието
на даден дефект се отчита с определен брой точки.
Например за критерия „безпроблемен монтаж”
оценката е следната: лесно поправим проблем – 5
точки (малък дефект); трудно поправим проблем –
10 точки (голям дефект); непоправим -100 точки
(брак). При констатиране на дефекти в готовата
продукция те се отстраняват, след което се прави
повторна оценка на качеството.
Производството на даден модел се спира до
уточняване и съответно премахване на проблемите,
ако в готовата продукция се констатират 12 точки
от „малките дефекти” и 10 от „големите дефекти”. Попълването на този документ е един от примерите за специалните изисквания на някои от търговските фирми. Ползата от такъв тип проверка на
готовата продукцията я е превърнала в задължителна мярка и в двете предприятия. В предприятие
„Б” се прави ежемесечно графично представяне на
относителния дял на всеки констатиран дефект (фигура 3). Готовата продукция с налични дефекти не
трябва да превишава 12% спрямо общо произведената.

виновниците за повечето получените дефекти при
нанасянето на ЗДП. Следователно отговорността
за получените дефекти е колективна за бригадата.
Това е предпоставка за вътрешни конфликти и може да се отрази неблагоприятно върху цялостната
й работа.
Заключителната контролна операция се изпълнява при опаковането и поставянето на етикети.
Тази операция се извършва от двама работници,
които са длъжни щателно да прегледат опакованите от тях столове. На опаковката се отбелязват чрез
закодиране техните имена. При констатиране на
дефект след проверка на качеството на готовата
продукция или от рекламация първо се търси отговорност от тях.
Преди експедирането на готовата продукция
се попълва форма за проверка на качеството. Копие
от нея задължително се изпраща до търговската
фирма. Проверката се извършва от началник ОТКК
и един контрольор. Избират се на случаен принцип,
от две до четири опаковки и се проверяват следните качествени критерии: влажност на детайлите; наличие на печат; качество на шлайфане; безпроблемност при монтаж; повърхностни наранявания на
детайлите; наличие на кит; оцветяване на дървесината и подбор; допуски и сглобки; точност на размерите на длабовете и чепеповете; точност на габаритните размери на детайлите. Към критериите
са описани и възможните дефекти. Използваните
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Фигура 3 Месечна извадка за дефекти в готова продукция (19 изделия с дефекти от 195 продукта)
Легенда: 1. потичане на грунд/лак до 20 мм; 2.потичане на грунд/лак над 20 мм; 3. пропуск при шлайфане;
4. пукнатини; 5. накъртване; 6. петна от парафин; 7.”Постно покритие”; 8.”Бели точки”; 9.Неравномерно
покритие; 10. Драскотини от шлайфането под лака; 11. Хлабини (Фуги); 12. Прекалено китване

Въпреки еднотипните и за двете предприятия
система за контрол и оценка на качеството, в предприятие „Б” при тяхното изпълнение се отчитат значително по-добри резултати. Основни доводи за тази констатация са получените резултати от сравняването на процентното участие на дефектите, нап-

равено в предишно изследване [1] и по-рационалното използване на системата за контрол на качеството. На пръв поглед това е учудващо, тъй като
двете предприятия са сходни. Те са построени и
оборудвани по един и същ технологичен проект.
Еднотипното разположение на машините и използ-
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ваната технология не са се променили съществено през изминалите години. Работят за едни и същи търговски фирми и произвеждат еднотипни
столове, при съизмерими годишни производствени програми. И в двете предприятия има висококвалифицирани работници със значителен трудов
стаж. Размерът на заплатите на работниците се
определя въз основа на обработената от тях продукция.
Мерките за санкциониране при допускане на
дефекти по вина на работника също са еднотипни.
Първоначално му се прави устна забележка, след
това мъмрене с издаване на „предупредителен акт”,
следващата санкция е парична глоба. Тази крайна
мярка не е за предпочитане поради честата тенденция след нея работниците да напускат. Проблемът с намирането на квалифицирани кадри е сериозен, така че за предпочитане е работникът да се
премести на друга операция, която отговаря на възможностите му. Въпреки всичко изброено дотук обаче в двете предприятия са налице и някои съществени различия.
Предприятие „А” работи със сравнително непроменена през годините организационна структура.
При въвеждане на нов модел в производството в
конструктивния отдел се изготвят работни чертежи.
Въз основа на тях в технологичния отдел се изготвят технологични карти. Така подготвената документация се предоставя на началниците на цехове, които с помощта на бригадирите и настройчиците организират производството. Конструкторите и технолозите участват в изпълнението на контролни
мерки по време на производството. Ето тук е и съществената разлика между двете предприятия. През
последните години в предприятие „Б” са направени няколко последователни промени на организационната структура. Съкратени са както щатни
бройки, така и някои основни длъжности, като технолог и конструктор. Вследствие на това технологични карти и работни чертежи на детайлите не се
изготвят. Разчита се преди всичко на опита и професионализма на началниците на цеховете,
бригадирите, настройчиците и началника на ОТКК.
Теоретично погледнато липсата на конструктивна
и технологична документация би трябвало да намали значително ефективността на системата за
контрол, но на практика се е получило точно обратното. Основните причини за тези впечатляващи резултати в предприятие „Б” са следните:
- създаване на система за насърчаване на качественото изпълнение на операциите от работниците. При високо качество на произведената продукция от работника или бригадата, те се възнаграждат допълнително. Размерът на възнаграждението се определя от началник на ОТКК. Той се
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позовава на доставената му информация от контрольорите и съставените въз основа на нея стълбови графики [1];
- постоянно следене на проблемите в производството и решаване на основните от тях със закупуване на модерна техника и технологии;
- поставяне на табла в цеховете с визуално
представяне на недопустимите дефекти.
И все пак съществува още един проблем, който е характерен и за двете предприятия. Това е особено важният проблем с липсата на пълна документация по прилагането на системата за контрол,
въпреки че като цяло тя работи добре. Често търговските фирми преди сключване на договор наемат чуждестранни фирми да направят одит на
предприятията. Без необходимата документация за
наличие на работеща и ефективна система за контрол обаче е трудно да се докаже, че предприятието е способно да произведе необходимите количества, качествено и в определените срокове.
Въз основа на анализа на възприетите организационно-технологични мерки за контрол и оценка на качеството в двете предприятия може да се
направят следните изводи и препоръки:
- системата за контрол на качеството е на достатъчно високо ниво, но е необходимо документиране на някои от мерките при прилагането й. Това
са: входящ контрол и съхранение на материалите;
контрол на продукцията по време на технологичния процес; краен контрол на продукцията; осигуряване на средства за измерване; поддържане на
машините и съоръженията; бракуване на дефектна продукция;
- необходим е по-висок входящ контрол при
сортирането на доставяните заготовки. Това може
да бъде постигнато чрез повторно преглеждане и
сортиране след сушене на заготовките. По този начин ще се премахнат и детайлите с недопустими
дефекти от сушенето.
- необходимо е създаването на пълна документация по качеството. Тя трябва да включва: документация по контрола на технологичния процес
и готовата продукция; сертификати и технически
характеристики на материали; използване на вътрешен одит и др.
- предприятие „А” следва да извърши промяна на организационната структура, тъй като действащата в момента не дава достатъчно добри резултати. Основните причини затова са липсата на мотивация в голяма част от персонала и възможност
за прехвърляне на отговорностите особено при
длъжностите с повече щатни бройки.
- за предприятие “Б” въпреки постигнатите високи резултати в организацията на производството
също е наложително да предприемат мерки за оси-
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гуряване на технологична и конструктивна документация. Така предприятието няма да зависи от натрупания личен опит на висококвалицицираните си
работници, и ще може да го съхрани чрез създаване на архив.
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MEASURES FOR CONTROL AND ASSESSMENT OF THE QUALITY IN
CHAIR-PRODUCTION FACTORIES
Dimitar Angelski
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ABSTRACT
The current article analyzes the quality control systems used in leading chair-production factories. The control
organization in two local factories is described. I present the adopted methods for stimulation and sanctioning of the
workers responsible for the technological operations. In addition, the methods for check up and quality control of the
production are compared. Based on that analysis, I have made recommendations for the effective implementation of
those methods.
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АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕФЕКТНА
ПРОДУКЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОЛОВЕ
ОТ МАСИВНА ДЪРВЕСИНА
Димитър Ангелски
Лесотехнически университет - София
В настоящата статия се посочват и се анализират причините за появяването на дефектна продукция при
производството на столове с използване на криволинейни детайли от масивна дървесина. Наблюденията и изследванията са извършени в две от водещите предприятия за производство на столове е България. Описани са найчесто възприеманите от тях действия за ограничаване на броя на бракуваните изделия. Въз основа на направения
анализ са предложени мерки за намаляване на дефектната продукция.
Ключови думи: производство на столове, дефекти, криволинейни детайли
Key words: chair production, technical waste, curve wooden elements

Получаването на бездефектна продукция е изключително трудна и отговорна задача, зависеща
от голям брой фактори. По всеобщо мнение на специалистите производството на столове е най-сложният технологичен процес в мебелната промишленост. Произвежданите столове в повечето български предприятия са предназначени почти изцяло за износ. Те трябва да отговарят на високите
изисквания на търговските фирми, позоваващи се
на международни стандарти и нормативи. Всичко
това налага организирано и своевременно отстраняване на причините за наличие (поява) на дефектна продукция. За тази цел е необходим задълбочен
технологичен анализ, както и използването на ефективно действащи системи за контрол на качеството.
В зависимост от технологичното ниво и спецификата на произвежданите столове в предприятията, се наблюдава различно съотношение на
възникващите дефекти, но причините за тяхната поява в повечето случай са от един и същ характер.
Това позволява да се направи обобщен анализ на
причините за поява на дефекти в продукцията. За
целта са направени наблюдения върху наличието
на дефекти в две водещи предприятия за производство на столове. Те са представени в таблица 1,
като в отделни графи са посочени причините и мерките за ограничаването им.
През последните години в предприятията е въведена система за документиране на относителния дял на отделните групи дефекти в произведената продукция. За целта всяка седмица се представят констатираните дефекти в две условни групи:
получени преди и след нанасянето на защитно-декоративно покритие (ЗДП). За сравнение и анализ
са представени графично под формата на стълбови диаграми седмични извадки на установените дефекти в двете предприятия (фигури 1,2,3 и 4).
При сравняване на относителния дял на дефектите в продукцията на двете предприятия се получават следните резултати:

• дефектите преди нанасяне на ЗДП: за предприятие А -12,4% ; за предприятие Б 7,8%
• дефекти след нанасяне на ЗДП: за предприятие А -10,39% ; за предприятие Б 10,09%
От представените резултати за двете предприятия се вижда, че основните дефекти при производството на столове са пукнатините, накъртването,
некачественото шлайфане, счупванията при огъването, неточни разположения и размери на чепове и
длабове.
Пукнатините са съществена част от общия процент на дефектите и за двете производства. Те са
основен проблем в предприятие Б и са резултат
най-вече от неправилно осъществения процес на
сушене. Основните причини за това са следните:
намаляване на продължителността на атмосферното сушене и използване на „по-твърди” режими
за сушене при спешни поръчки; зареждане на сушилните с материал с различна първоначална
влажност; непостоянно налягане на парата вследствие от изгарянето в котела на различни дървесни
отпадъци с разнообразни размери; в предприятие
Б са установени и софтуерни проблеми при микропроцесорното управление на сушилния процес.
Най-често откъртванията по дървесината са в
резултат на значителен (над 5%) наклон на влакната („косослой”) спрямо надлъжната ос, затъпени инструменти и/или несъобразен режим на механична обработка на дървесината. И в двете предприятия буковата дървесина се закупува под формата на готови заготовки. Изискванията към доставяния материала са липса на чепове, „косослой”,
оцветяване и др. Стриктното спазване на тези условия е трудно постижимо поради липсата на качествена дървесина, вследствие на намалелите запаси на букови насаждения с диаметри над
500 мм. Въпреки, че заготовките се преглеждат при
нареждането им на фигури, много често не се отстраняват заготовките с наличие на „косослой” над
5%.
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Таблица 1. Дефекти, причини за появяването им и мерки за тяхното ограничаване
Дефекти

Причини

Пукнатини
(с малки и големи размери)

- Неправилен сушилен процес;
- Променливо налягане на парата от
паровата централа;
- Намаляване на продължителността на
атмосферното сушене;
- Различна начална влажност на
заготовките

Некачествено и недостатъчно шлайфани
повърхности

- стари машини;
- по-ниско качество за сметка на
количеството при спешни поръчки;
- небрежност или ниска квалификация на
работника

Откъртвания

- дървесина с „косослой”, вътрешни
пукнатини, чепове;
- затъпени инструменти;
- високи скорост на рязане и/или
подаване
- петна от лепилото;
- полепване на прах по детайлите при подълъг престой преди лакиране

„Бели точки”

Петна от парафин

Неточни размери (извън допусковите
полета) при формиране на чепове и
длабове
Спукване на краката при сглобяване
Счупване/спукване на детайлите по
време на огъването им

Неточно положение на чеповете спрямо
челата на детайлите
Хлабини (фуги)
Недостатъчно количество нанесен
грунд/лак

„Портокалова кора”
Стичания на грунда/лака
(големи/малки)

- при по-дълбоко пропиване на парафина
в челата има опасност от потичането му
върху повърхности на други детайли по
време на сушене
- неправилна настройка на машините;
- амортизиране на машините;
- затъпяване на инструментите
- по-голям размер по дебелина на чепа от
необходимия за стегната сглобка
- недостатъчно пластифициране на
дървесината;
- по-високо или съответно влажност на
дървесината;
- недостатъчен челен натиск при
използване на шина с челни
ограничители
- настройка на машините
- неточна криволинейност на огънатите
детайли
- неточни размери на детайлите
- по-нисък вискозитет от необходимия;
- по-слабо от необходимото
наелектризиране на дървесината;
- неправилно зададена от шприцьора
програма на шприц робота
- по-висок вискозитет от необходимия
- нисък вискозитет на грунда/лака;
- неправилно зададена програма на
шприц робота;
- недобре почистен шприц пистолет

Петна или стичания от байц

- следи от ръкавиците на работника;
- при хлабави сглобки байцът навлиза в
отворите и в дадено положение изтича

Неравномерно оцветяване (разнотоние)

- различен първоначален цвят на
детайлите

Мерки за тяхното ограничаване и
премахване
- съставяне и съблюдаване на режим на
сушене за всеки конкретен случай;
- използване на парен котел с постоянно
налягане на парата;
- поддържане на по-големи запаси от
атмосферно сушена дървесина;
- системен контрол на влажността на
заготовките
- закупуване на нови шлайфмашини;
- увеличаване на разходните норми на
шкурката;
- завишен контрол и самоконтрол на
работниците;
- ефикасни форми на обучение на
новопостъпилите работници
- завишен контрол на заготовките
постъпващи в производството;
- съставяне и спазване на режими за мех.
обработка
- оцветяване на лепилото;
- избърсване на праха с мокра гъба;
- използване на химически байцове след
грундиране
- избор на подходящ висококачествен
парафин
- подобрено нанасяне на парафина
- контрол на изпълнението на
настройките и пренастройките;
- използване на калибри от работниците;
- своевременно сменяне и заточване на
инструментите
- използване на калибри за контрол на
чеповете от работниците
- регулиране на парата;
- контрол на влажността на детайлите;
- контрол на времето за пластифициране;
- контролиране на дължината на
детайлите за огъване
- проверка на настроените размери
- стабилизиране на формата на огънатите
детайли в преси
- проверка на настроените размери
- китване на хлабините с размер до 1мм
- проверка на вискозитета;
- редовно почистване на електродите;
- програмиране на шприц робота от
високо квалифициран шприцьор
- проверка на вискозитета
- проверка на вискозитета;
- програмиране на шприц робота от
високо квалифициран шприцьор;
- редовно и прецизно почистване на
шприц пистолета
- почистване с гъба на следите от
ръкавиците веднага след байцването;
- използване на калибри за контрол на
длабове и чепове
- сортиране на детайлите преди
сглобяване;
- тониране на светлите детайли

Анализ на причините за получаване на дефектна продукция в ...
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Фиг. 1 и Фиг. 2 – Дефекти, установени преди нанасянето на защитно-декоративни покрития (ЗДП)

Легенда към Фиг. 1 и Фиг. 2 – Типове дефекти
1. Напуквания; 2. Накъртвания; 3. Неправилно разположен длаб; 4. Различни радиуси на кривина на огънатите детайли; 5. Неточен ъгъл на челата спрямо страните; 6. Подбиване; 7. Вълнообразни участъци; 8. Разлепени/
напукани слоести детайли; 9. Чеп с по-голям размер; 10. Чеп с по-малък размер; 11. Нешлайфани детайли; 12.
Счупени детайли при огъване след хидротермична обработка; 13. Счупени детайли при огъване след термична
обработка.
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Фиг. 3 и Фиг. 4 – Дефекти, установени след нанасянето на защитно-декоративни покрития (ЗДП)

Легенда към Фиг. 3 и Фиг. 4 – Типове дефекти
1. Потичане на грунд/лак до 20 мм; 2. Потичане на грунд/лак над 20 мм, 3. Пропуск при шлайфане 4.
Пукнатини 5. Накъртване 6. Петна от парафин 7. “Портокалова кора” 8. Разнотоние 9. Петна от байц 10.
“Постно покритие” 11. Грапаво покритие 12. “Бели точки” 13. Неравномерно покритие 14. “Черни петна”/
Чужди включения в лака 15. Петна от ръкавици 16. Драскотини от шлайфането под лака 17. Хлабини (фуги) 18.
Повече от необходимото/допустимото количество кит

При спешни поръчки, за да се повиши производителността, се прибягва към увеличаване на честотата на въртене на режещите инструменти и скоростта на подаване на материала. Известно е, че
затъпяването на инструментите в този случай е значително по-интензивно. Всичко това води до многократно увеличаване на вероятността от откъртвания по дървесината.
Дефектите при шлайфането са вследствие на
използването на амортизирани, морално остарели
машини и недостатъчно висока квалификация на
част от работниците.
За решаване на тези проблеми в предприятие
Б наскоро е внедрена четиристранно шлайфаща
машина. При нейното използване се подобрява значително както качеството на шлайфаните детайли,

така и производителността на операцията. По този
начин чрез подмяна и модернизиране на оборудването е възможно комплексното решаване на основните проблеми, възникващи при шлайфането на
дървесината.
Счупванията на заготовките по време на огъването им е основен проблем в предприятие А.
Основни причини за този тип дефекти са недостатъците в дървесината („косослой”, чепове, пукнатини и др.) и недостатъчната пластичност на материала в процеса на огъване. Както е известно степента на пластичността зависи главно от температурата и влажността на материала.
Проблемите с набавянето на качествен материал са общи и за двете предприятия. Въпреки това в предприятие Б се справят по-успешно с огъва-
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нето на дървесината.
Счупванията по време на огъването в предприятие А са предимно следствие на недостатъчна
пластичност на материала. От направените наблюдения се установи, че основният проблем е ниската първоначална влажност на заготовките преди
пластифицирането им.
Друг съществен проблем в предприятие А е
образуването на подутини (хиршни) и пукнатини при
огънато слепените детайли. При изработването на
чепове на този тип детайли често се откъртват фурнирни парчета от повърхността им. Тези проблеми
са свързани с използването на фурнири с висока
влажност, неподходящо лепило и/или неправилен
режим на слепване.
Неточните размери на чеповете и длабовете
е проблем, свързан с трудности при настройката
на амортизираните машини, използвани за тяхното изработване.
Неточното разположение на длабове и чепове
се дължи преди всичко на промяна на радиуса на
постигнатата при огъването криволинейност. Това
е признак за недостатъчно стабилизиране на формата след огъване. За намаляване на този дефект
и в двете предприятия формата на част от детайлите допълнително се стабилизира в горещи преси,
което е едно сполучливо технологично решение.
От анализа на причините за поява на дефекти
в двете предприятия може да се направят следните
изводи и препоръки:
- и в двете предприятия пукнатините и пропуските при шлайфане имат висок относителен дял от
получените дефекти. Това са двата основни технологични проблема в предприятие Б. При допълнителна обработка те са лесно отстраними. Общият
относителен дял на дефектите в произведената продукция в предприятие Б е в границите на 8-11 %.
След преработване на детайлите с дефекти бракуваната продукцията е 2-4%.
- в предприятие А два от основните дефекта
са счупвания по време на огъването на масивната
дървесина и разлепване/счупване на фурнирните
листове за огънато слепените детайли. Отстраня-

ването на този тип дефекти в повечето случаи е
невъзможно. Поради това делът на бракуваната продукция е много висок (7-11%).
- за намаляване на присъщите и за двете предприятия напуквания на материала е целесъобразно да се подобрят условията и режимите на сушене на заготовките. Необходимо да се модернизират парните котли с оглед постигане на постоянно
налягане на произвежданата от тях пара и да се
увеличи продължителността на атмосферното
сушене. По този начин ще се постигне по-качествено изсушаване на материала с значително пониски вътрешни напрежения и съответно по-малко
пукнатини.
- за намаляване на дефектите, свързани с неточни размери и откъртванията е необходимо стриктно спазване на режимите за механична обработка и усъвършенстване системата за контрол. За
целта настройчикът и операторите на тези машини следва регулярно да проверяват постоянно реализираните размери и да не допускат да се работи със затъпяването на инструментите.
- пропуските при шлайфането на детайлите
са вследствие на небрежност или ниска квалификация на работника. При спешни поръчки се наблюдава значително увеличение на продукцията с
този тип дефекти. Те могат да се избегнат, като се
мотивират работниците с допълнително възнаграждение и, от друга страна, със закупуване на високо производителни шлайфмашини с улеснено обслужване и по-малко участие на ръчен труд.
- за намаляване на дефектите при огъването
е необходим по-стриктен контрол на постъпващите в производството заготовки. Те трябва да отговарят на по-високите качествени изисквания за този тип обработка и да са с точно определено съдържание на вода.
- за ограничаване на разлепването/счупването на фурнирните листове при огънато слепените
детайли е наложително да има по-висок контрол
на влажността на материала и да се състави и изпълнява по-точен режим на слепване с по-подходящо лепило.
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ABSTRACT
The current article points out and analyses the reasons for technical waste in the production of chairs with curve
wooden elements. The observations and researches are accomplished in two of the leading Bulgarian enterprises for
chairs production. The article describes the most frequently used activities upon limitation of technical waste in both
factories. Based on the analyses are proposed activities for decrease of such waste products.
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В изследванията на управлението на запасите
въпросите за избор на доставчик и решаване на
проблемът за интегрираното попълване на
цикличните запаси (Joint Replenishment ProblemJRP) стават особено актуални в последните години.
Дървообработването се характеризира със засилваща се конкуренция. Основни характеристики на
предприятията в отрасъла са слабата отчетност,
хаотичност в управлението на логистичната
система и липсата на адаптирана методика за
управление на запасите от дървесна суровина.
Посочените особености на JRP и дървообработващите фирми в България обуславят търсенето на
методи за оптимално управление на запасите от
обла дървесна като актуално за практиката на
дървообработването.
Цел на настоящето изследване е предлагането
на методика, позволяваща избор на доставчици при
годишно планиране на запасите и решаване на JRP
в рамките на прилаганата политика за управление
на запасите.
Задачите, поставени в изследването са:
• да се предложи метод за оценка и избор на
доставчици при годишно планиране на запасите от
обла дървесина;
• да се предложи методика за оптимално
решаване на JRP.
1. Литературен преглед
Изборът на доставчици се посочва от авторите
като част от снабдяването и/или закупуването,
което от своя страна е част от управлението на
материалите. Michiel R. Leenders at al. (1985)
определя изборът на доставчици, като съставна част
на функцията “проучване на материалите и снабдяването”. Ronald H. Ballou (1987) включва изборът
на доставчици в снабдяването, но в основните
критерии за избор на доставчик не включва способността (capability) на доставчиците. John J. Coyle

at al. (1992) откроява мястото на тази дейност, като
част от снабдяването “purchasing”. Определени са
четири основни критерии, един от които е способността Klara Helstad (2006) обобщава, че изборът
на доставчици е съставна част на закупуването.
Решаването на JRP се посочва от авторите
като актуален проблем за последните 20, а според
някои от тях 30 години. Основава се на твърдението,
че попълването на запаси от разнородни продукти
ползва идентични ресурси. Методите за оптимизиране на JRP се концентрират върху изключително
сложни модели. R. E. Wildeman at al. (1996) оптимизират общите разходи за управление на запасите
от различни продукти посредством минимум на
сумата от частичните общи разходи за всеки продукт. Аналогичен подход използват и J.B.G. Frenk
at al. (1997), включвайки ограничения върху нивото
на обслужване. Maike Schwarz (2000) използва
специфична норма на съотношенията между
разходите за поръчване и поддържане на запасите.
Eric Musalem at al. (2002) предлагат по-приложими
методи за JRP. Техните допускания не се основават
в минимума на разходите за поръчване
Използването на системи за масово обслужване в управлението на запасите е широко застъпен
проблем. Обзора в настоящото изследване се
концентрира върху някои български автори. Георги
Тасев и колектив (1999) използват затворена
система за масово обслужване за разпределяне
на резервни елементи в йерархична складова
система. Той използва система за масово обслужване (Г. Тасев и колектив, 2000) за оптимизиране
на многоскладова система с периодично попълване
на запасите. В. Банабакова и колектив (2004)
използват една от основните концепции за приложение на теорията за масово обслужване с цел
максимизиране на печалбата от функционирането
на системата.
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Важно да се отбележи е приложението в
настоящото изследване на прилагания от много
автори, но обобщен от Walter Zinn at al. (2005)
принцип, че оптималността на управлението на
запасите се постига посредством включването на
всички известни за управлението им разходи.
2. Основни допускания към оптимизационната задача
Повечето автори апроксимират потока на
продажбите към Поасонов. Времето между всяка
заявена заявка, се определя като разпределено по
експоненциален закон. В реални допускането за
ординарност е приложимо за статистически съвкупности с брой на единиците по-малък или равен на
15. В останалите случаи адаптирането на разработените модели към конкретна емпирична ситуация
се усложнява. Допусканията се увеличават и
съответно отклоненията от реалните резултати на
получените теоретични оптимални стойности се
увеличават.
В настоящото изследване се правят следните
допускания към прилаганите аналитични модели:
• потокът от циклични поръчки към доставчиците е поасонов;
• математическото очакване за спечелените
процедури от всяка дърводобивна фирма в рамките
на една година притежава свойствата на поасонов
поток.
Изпълнението на следващата функция от
управлението на материалите се осъществява
посредством следните възможности, при участието
на доставчиците в процедури:
• дърводобивната фирма да спечели процедурата;
• дърводобивната фирма да продаде спечеленото количество дървесина на разглежданата дървообработваща фирма;
• средното количество от една процедура да
задоволи изискването на предприятието за конкретната доставка.
Ограниченията, наложени към настоящата
оптимизация се състоят в следното:
• информацията за доставчиците се получава
от официалния сайт на НУГ (Национално управление по горите);
• в общите годишни разходи за управление
на запасите не се включват тези за транзитен запас
и загуби поради дефицит, зависещи от времето,
тъй като тяхното определяне е осъществено на минал етап и ограниченията към JRP са получени
посредством техния оптимум;
• ограниченията към JRP се изразяват в постоянен-оптимален период на попълване на запасите
и среден обем на цикличната доставка;
• периодът на оптимизация е 1 година.

3. Оптимизационни модели
Постановката на задачата в настоящето изследване гласи, че оптималния избор на доставчици
се постига посредством минимизиране на единичните, вероятни разходи за управление на запасите.
Последващото решаване на JRP е пряк резултат
на вече минимизираните разходи.
Преди моделирането на снабдяването в дърводобивните фирми като СМО е необходимо тяхното
класифициране. За целта се анализират следните
възможности, при участието им в процедури:
• дърводобивната фирма да спечели процедурата;
• дърводобивната фирма да продаде спечеленото количество дървесина на разглежданата
дървообработваща фирма;
• средното количество от една процедура да
задоволи изискването на предприятието за конкретната доставка.
Тези възможни резултати от множеството
случайни събития (проведените през годината
процедури) се характеризират с първите три обобщаващи вероятностни характеристики на снабдяването с обла дървесина. Определянето на вероятностите за посочените събития е следното:
• Определяне вероятността дадена дърводобивна фирма да спечели конкурс - определя се като
относителна честота.
• Определяне вероятността фирмата да продаде суровината на разглежданото дървообработващо предприятие - необходима е отчетност за
отказите за продажба от всяка дърводобивна
фирма, с която контактува предприятието. При
липса на такава се приема вероятност р2=0,5.
• Определяне вероятността средното количество за една спечелена процедура да е поне,
колкото планираното.
Количеството във всяка една спечелена процедура се определя въз основа на средна хронологична, на всичките количества, в рамките на една
година. Средногодишното количество на процедурите е основен критерии за първоначалното класифициране. То може да представлява и годишен
обем, определен не като средна, а като сума от
отделните количества, на спечелените процедури.
При спечелване на процедури с по-малки количества, средното би се изменило, при равни други
условия (количеството в останалите остава постоянно и не компенсира нискообемните такива).
Определянето на тази вероятност е следното:
- определяне на средният обем на спечелените
процедури от фирмата;
- определяне дисперсията на обемите;
- определяне стандартизираната променлива
на нормалното разпределение;

Прилагане на вероятностно определени характеристики на доставчиците ...

- определяне вероятността р3[Еq<q< ∞ ].
Всички посочени вероятности се обединяват в
една, каято представлява одновен параметър на
съответния доставчик на суровина, при управлението на запасите. Събитията математически се
приемат за независими, тъй като РА[В]=Р[В].
Общата вероятност за формиране на материален
поток с точка на възникване дърводобивната фирма
и точка на потребление дървообработващото
предприятие е:
P1,2,3=p1p2p3
(1)
Когато предприятието участва самостоятелно
на процедури за закупуване на дървесина някои от
посочените вероятности се изменят. В тези случаи
съществуват следните вероятности:
• р1 вероятността се отнася за конкретното
предприятие, вместо избрана дърводобивна фирма;
• р3- вероятност лесничействата, в които участва предприятието да отговорят на очакванията за
предлагана дървесина.
Следва прилагането на тази вероятност в
управлението на запасите. Това се осъществява
посредством използването на две помощни
функции, отново представени тук за първи път:
(2)
(3)

където х е броят цикли, годишно;
и
множителите на Лагранж; ni, - броят заявки, годишно; mi - индивидуалният брой доставки от конкретен
доставчик;
- вероятността за обслужване от
конкретната СМО.
Функциите представляват средните разходи,
за единица запас в една доставка. Минимумът на
първата максимизира обемите от слабоспособните
доставчици, а при втората от високоспособните.
Способността на всеки доставчик притежава аналогична функция с надеждността в условия на слаба
отчетност, каквато се наблюдава в много предприятия от дървобработването. Всеки доставчик се
разглежда като едноканална СМО с откази.
За целта се задава следната функция:
(4)
където â са загубите за единица дефицит.
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Представените единични разходи представляват пропуснатата изгода, изразена посредством
печалбата от номенклатура тип А(от АВС анализа)
и Х (от ХУZ анализа).
4. Апробация на моделите
Представен е пример с данни от “Лесопласт
АД”. Избрани са три ползвани дърводобивни фирми
в действащи на територията на ДЛ Троян. Получените резултати са представени в таблица. 1.
Таблица 1. Вероятностни характеристики на,
доставчиците

Фирма pоб
Ф1
0,16
Ф2
0,26
ФЗ
0,048

Р1,2,3
0,39
0,26
0,08

Изходната информация е получена с Y-Т
модел (постоянен оптимален период на поръчване
и оптимално максимално ниво на цикличния запас)
за управление на запасите. Съответно среден
размер на цикличната доставка Q=53.54 куб.м.;
максимално ниво на запаса Y=1014 куб.м.;
оптимален период на поръчване Т=15 дни.
Изследвания период, включен в модела е 2002 г.2005 г.
Диференцирането на доставчиците се
получава посредством апроксимираща функция на
получените резултати. Тя описва изменението на
функцията на Лагранж, от формула (3), вследствие
изменението на вероятността p1,2,3. Резултатът е
следния квадратичен полином:
у=-5,125 5х2+4,0869х-0,0479
Резултатът е представен на фиг.1.
Следва диференцирането на представената
регресионна функция и съответно сравняването на
тези пределни разходи, спрямо пределното изменение на р1,2,3 с пределните разходи за поддържане
на запасите от първата функция. Сравнението е
представено графично на фиг. 2, като са разкрити
стойностите на производната на регресионния
модел в положителните полуоси на координатната
система.
Изравняването на пределните разходи разкрива точката на диференциране на доставчиците,
р1,2,3=0,31. До нея те остават към групата на
“оставащите”, т.е. задоволяващи на поръчки с подълъг срок на изпълнение, а след нея са основните
за определен времеви период доставчици. Така
диференцирайки доставчиците предприятието може
да определи дали да търси нови пазари за доставка
на дървесна суровина.
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0,9
0,8
АС, лв./год.

0,7
0,6
0,5

2
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Фиг. 2. Графика на “критичната точка”, показваща минималната вероятност даден доставчик да
бъде определен за способен
Следва решаването на JRP за “Лесопласт”
АД. За целта се осъществява поетапно оптимизиране на относителния дал на всяка фирма в цикличната, съвместна доставка. Получените резултати
са субоптимални. Следва постигането на ново
решение, което включва загубите, поради дефицит
и съответно следва да бъде оптимално.
За “Лесопластг” АД това е строителен шпер-

плат бук/топола 21 мм. Дебелина, III кач. Размерът
на разходите е в=36,34 лв. за кубичен метър
суровина. Целевата функция се минимизира посредством транспортна задача, представена в
таблица 2.
Използваните целеви функции и съответните
резултати са представени в таблица 3.

Таблица 2. Таблица за транспортната задача, използвана: за модел (4) в “Лесопласт” АД

q1
Ф1
Ф2
ФЗ

q2

14,21

0.53

8,812

0,74

q3
0.53

14,21

0,74

1,72

0,74

26,059

0,91

0,91

2,049

0,91

2,049

М

М

11,22

М

11,22

Гаранционен запас
23,022

15.52

0,53

15,52

14,45

Прилагане на вероятностно определени характеристики на доставчиците ...
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Таблица 3. Субоптимална и оптимална структура на цикличната доставка

Целева функция
Субоптимална структура
Оптимална структура

Относителен дял на всяка фирма в цикличната доставка
Ф1
Ф2
ФЗ
43%
29%
27%
54%

Измерването на резултатите от проведената
оптимизация се осъществява с помощта на отношение наричено в литературата по множество начини,
като норма на попълване (Fill Rate - FR), ниво на
обслужване и др. За целите на изследването тя се
изчислява като РК на ползваните доставчици.
Резултатите са следните:
FRsuboptimal=0,39.0,43+0,26.0,39+0,08.0,18=
= 0,28;
FRoptimal=0,39.0,54+0,26.0,46+0,08.0=
= 0,33;
Резултатите представят, че в следствие на
прилагането на оптимално съгласуване на индивидуалните обеми в доставката се получава подобряване на нивото на обслужване с 5%. За определяне
на икономическият ефект в рамките на една година
се определя ефективността на разходите за единица
поддържан запас в рамките на една година. Детерминирането на времевия период е наложително
поради естеството на разходите за поддържане на
запасите
. В числител се поставя среднопретегления приход на единица суровина, получен като
към среднопретеглената доставна стойност се
добави процента на използваната от предприятието
печалба. Стойностите са без ДДС. В знаменател
се поставят разходите
и Тези за поръчване
са независими от представянето на доставчиците.
=4,66(0,43.0,16+0,39.0,26+
suboptimal
+0,18.0,048) = 0,8333 лв;
=4.66(0,54.0,39+0,46.0,26)=
optimal
= 1,53лв;
= 36,37(1 - FRsuboptimal) = 36,37.0,72
= 26,0717лв;
suboptimal

=36,37(1- FRoptimal)=36,37.0,66=
=24,36лв;
Esuboptimal=7,57 лв.;
Eoptimal=7,86 лв.
Така представените резултати оказват изменение в ефективността с приблизително 0,3 лв. на
кубичен метър суровина. В годишен план, използвайки фактическата потребена от предприятието
суровина получената абсолютна икономия на
разходи за управление на запасите в размер
на ≈ 1141 лв. При запазване на средния абсолютен,
годишен прираст за последните две години (в
optimal

45%

0%

размер на 1607 куб.м.) в потреблението на букова
дървесина икономиите могат да достигнат
1624 лв. за година. При включване в знаменателя
на средните годишни загуби, зависещи от времето
на дефицит, за единица ефективностите са съответно:
Esuboptimal = 5,74 лв.;
Eoptimal = 6,11 лв.
Увеличението в общата абсолютна икономия
на разходи за поддържане на запасите е
1521 лв./ г, а за 2006 г.и 2007 г. 2100 лв./г. и
2808 лв./г.
Тези стойности са резултат единствено на
решаването на JRP. То от своя страна с решено
посредством оптимален избор на доставчици. В
направените оптимизации участват всички известни
(според наличната информация) разходи за управление на запасите за изследвания период. Следователно проблемът със съвместното попълване на
цикличния запас е решен оптимално.
В заключение може да се обобщи, че представеният в изследването индивидуален параметър за
всеки доставчик е удобен за използване в интегрирана информационна система. Прилагането за в
бъдеще на програмни продукти, осигуряващи функционирането на интегрирани управленски системи
като MRP могат да бъдат адаптирани за нуждите
на дървообработването.
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IMPLEMENTING INDIVIDUAL TIMBER VENDORS PARAMETERS IN
SAWLOGS INVENTORY MANAGEMENT
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ABSTRACT
Low level of information chaos in logistic system management and absence of adapted to Bulgarian circumstances
methods for improvements of this management are observed characteristics of the woodworking organizations in the
country. Usage of individual parameters of timber vendors enables optimality of materials management function like
purchasing.
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РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Добрин Добрев
Икономически университет – Варна
Една от трансформациите с нарастващо значение за нашата страна е тази на преход към устойчиво регионално
развитие. Регионалната политика създава нови възможности за развитие на вътрешния потенциал и националните
традиции в контекста на глобализиращата се икономика и нейните предизвикателства.
Ключови думи: политика, устойчивост, регион
Key words: policy, sustainability, region

С присъединяването на България към ЕС усилията на администрацията са фокусирани върху
изпълнението на Европейската кохезионна политика 2007 – 2013, а именно: Дневен ред 2007 и старта на Лисабонската стратегия в съответствие с националните приоритети, формулирани в разработените стратегически и планови документи на всички нива на управление.
Тезите по които вероятно няма противоречия
са, че регионите и общностите трябва да се стремят към устойчивост в развитието си и, че постигането на устойчивост и повишаването на жизнения
стандарт без това да ограничава възможностите на
бъдещите поколения, може да се осъществи чрез
провеждане на добре балансира регионална
политика.
Целта на настоящата публикация е да представи същностните характеристики на регионалната политика и устойчивото развитие и да открои някои връзки, взаимодействия и зависимости, свързани с постигането на устойчиво развитие и ролята
на провежданата регионална политика.
Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните
части са довели до обособяване на региони с неравномерност и специфика в икономическото и социалното им развитие. Този проблем все повече
се изостря и води до необходимост от избирателна
намеса за да бъдат преодолени тези неравновесия.
Започват да се търсят пътища и начини за смекчаване и разрешаване на регионални проблеми свързани с висока степен на безработица, недобра
инфраструктура, сравнително нисък жизнен стандарт. Пътят за решаването им е продължителен,
сложен и противоречив и едва от началото на 70-те
години се очертават контурите на една изразена
регионална политика, придружена със съответните организационни, институционални, методологични и финансови механизми.
Регионалната политика притежава специфични особености, продиктувани от националните цели и стратегии. При осъществяването й отделните

страни се ръководят от определени принципи, интереси и потребности, прилагат специфични
методи, използват различни средства за реализация. Регионалната политика се провежда в сътрудничество между местните и централните органи на властта, които осъществяват комплекс от
законодателни, изпълнителни, административни и
икономически мероприятия, насочени към общото
развитие на страната и регионите.
В литературата се използват термини, понятия и постановки за “стратегия”, “политика”, “регионално развитие” без да се тълкуват правилно,
използват се не еднозначно и в някои случаи се
отъждествяват. В стратегиите свързани с регионалното развитие, и за разбиране на тяхната същност
се анализират обстоятелства като икономическа и
правна среда, природен и трудов потенциал, комплексното социално-икономическо развитие.
Утвърждава се тезата, че стратегията представлява генерална програма за развити, нещо повече,
същинската функция на стратегията не е само да
съчетае ресурсите и възможностите, а да се превърне в предпоставка за по-високи цели на следващите етапи на развитие на регионите.
Политиката за разлика от стратегията е “повсеобхватна, по-широка, тя е начин на поведение,
ориентир за мислене при вземане на тактически и
стратегически решения, подчинени на глобалните
цели на развитието.”1 Политиката е съвкупност от
принципи методи и механизми. Нейната задача е
да ориентира процеса по вземане на решения, да
ограничи кръга от алтернативи и внесе по-висока
степен на определеност и оптималност.
В теорията и практиката на регионалистиката
се срещат две понятия: регионална политика и регионална икономическа политика. Регионалната икономическа политика се провежда в сътрудничество между местните и централните органи на властта и се осъществява като комплекс от законодателни, изпълнителни, административни и икономически мероприятия, насочена е към икономическо-

1 Василева. Л. и кол. Регионална икономическа политика. Тракия М София 2005 с. 24

244

Добрин Добрев

то развитие и е с по ограничен обхват2 . Като определение приемаме дефинираното от М. Генешки,
а именно “Регионалната икономическа политика
трябва да се разглежда като съвкупност от икономически законодателни и административни мероприятия и действия, осъществени от държавните и
местните органи на управление с цел ускоряване
на регионалния икономически растеж и преодоляване на регионални диспропорции в териториалното стопанство”3 .
Регионалната политика включва три вида
дейности: законодателни, икономически, управленско-регулаторни.
Дейностите от законодателен характер включват законодателната основа на някои нормативни
документи, свързани с практическата реализация
на регионалната политика. Основните регулационни механизми които е възможно да се приложат,
включват:
- субсидии и създаване на нови работни места;
- кредитни облекчения за капиталовложения;
- данъчни отстъпки;
- предоставяне на терени и т.н.
Икономическите дейности са свързани с механизма на определяне и използване на регионалните инвестиции, възможностите за финансови,
данъчни, митнически, валутни и други преференции при реализация на регионални проекти.
Управленско-регулаторните включват различните стимули, забрани ограничения, произтичащи
от режима за устройство на територията, спецификата на икономическо и социално развитие на
съответната регионална структура.
Оттеглянето на държавата от директното управление на бизнеса е свързвано с повишаване
ефективността от прилагането на механизмите за
държавно регулиране, индикативно планиране,
концесиониране, приложение на балансов и нормативен подход. В този процес по отношение на
осъществяването на регионалната политика от съществено значение е изборът на приоритети спрямо:
- промените в структурата на регионалната
икономика;
- качествените изменения в структурата на
частния сектор;
- разкриване на работни места;
- технологичните иновации и развитието на нови технологични отрасли;

- екологоцелесъобразност в развитието;
- локализация на производствените дейности
в различните териториални структури.
Предпоставките и условията за развитие и прилагане на регионална политика мога да се проследят в множество направления.4
• Формирането на региони, обусловено от
природните условия и човешката дейност;
• Негативните промени в природо-климатични условия и естествените способности за самовъзстановяване, предизвикани от активната човешка
дейност;
• Ефективното и щадящо използване на природни, енергийни, производствени, трудови и интелектуални ресурси;
• Проблемите породени от глобализацията в
развитието на обществото и техните регионални
измерения;
• Необходимост от избирателна намеса за
преодоляване на регионални неравновесия;
• Икономическото преструктуриране, икономическия растеж и нивата на заетост;
• Очертаване на териториалната структура на
икономиката;
• Въздействието на чуждите инвестиции и
транснационалните капитали;
• Демографско претоварване или обезлюдяване на някои райони;
• Ефектите породени от децентрализация, деконцентрация и локация.
Тези предпоставки и условия за прилагане на
регионална политика могат да се допълнят с аргументите за увеличаване на ефективността, устойчив ръст, солидарност и справедливост, намаляване на проблемите породени от урбанизацията.
Провеждането на националната и регионалната политика е свързано с изпълнението на ефективна инвестиционна политика. Този процес се осъществява чрез НПР и НСРР и става възможен за
изпълнение чрез ОП, които се явяват свързващо
звено и инструмент за реализация на НСРР и на
заложените дейности в НПР. Управленско-регулаторните въздействия включват различните стимули,
забрани ограничения, произтичащи от режима за
устройство на регионите, спецификата на икономическо и социално развитие на съответната регионална структура.
Въз основа на тези дейности целевата ориен-

2 Необходимо е да подчертаем, че именно икономическото развитие е в основата и способства за общото
развитие на регионите. От тази гледна точка можем да твърдим, че регионалната политика и регионалната
икономическа политика като понятие и съдържание са взаимозависими и допълващи се.
3 Генешки, М. Регионална икономика. Тракия М, 2000 г. с.182
4 Адаптирано и допълнено по Стоенчева, Цв., Регионална икономика УИ София 2006 и Василева, Л. и
кол. Регионално планиране и прогнозиране Тракия М 2002
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тация на регионалната политика е насочена към
достигането на положителни резултати по отношение на: икономическия растеж, доходите, заетостта,
преструктуриране на стопанската дейност и в помалка степен към обвързването на икономическите цели със социални, екологични и териториалноустройствени, т.е. налице е подценяване на хармоничното и устойчивото развитие на териториалните общности. От тези позиции считаме, че основната цел на регионалната политика е устойчивост в развитието, което се постига чрез: регулиране на икономически растеж; формиране на определени териториални пропорции и тяхното изменение за определен период от време; обвързване
на развитието с териториалните ресурси; високи и
ефективни равнища на заетост, доходи, промени в
демографската структура; рационално използване
на специфичните характеристики на трудовите
ресурси; регулиране на урбанистичните процеси;
намаляване на междурегионалните различия; постигане на икономическо и социално сближаване.
Динамичните промени в обкръжаващата ни
среда са предпоставка за изучаване на въпросите
и проблемите, свързани със сложния комплекс природа – общество. За балансираното управление на
този комплекс от взаимозависими ресурсни,
социални, икономически, демографски и институционални фактори са необходими съществени промени в моделите на поведение на държавни,
общински, частни институции, НПО и приемането
на концепцията за устойчиво развитие като модел
на съвременното общество.
Концепцията за устойчиво развитие се заражда в средата на XX век като продукт на убеждението за възможностите на научно – техническия
прогрес. В основата на теорията стои схващането,
че съвременната наука и технологии ще поставят
под контрол всички кризи независимо от областта
на проявление. Нещо повече – привържениците на
тази концепция твърдят, че още при наличието на
първите индикации, кризата ще може да бъде
предотвратена. Днес същата теза служи и като основа на развиващите се глобализационни процеси.
Привържениците на глобализма изтъкват, че благодарение на устойчивото развитие драстично ще
бъдат намалени различията между бедни и богати
страни, а благосъстоянието на хората значително
ще нарасне.
Съвременната комплексна изследователска
дейност, особено в рамките на ЕС позволи конкретизиране на концепцията за устойчиво развитие.
Една от популярните дефиниции е формулирана в
доклада на Световната комисия по околната среда
и развитие - “устойчиво е развитието, което удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага
на риск способността на бъдещите поколения да
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задоволяват своите нужди.” Още по-конкретизирана е дефиницията в която устойчивото развитие се
определя като “процес на промяна, в който експлоатацията на ресурсите, насоките на инвестициите,
ориентацията на технологичното развитие и институционалната промяна са във взаимна хармония и
подобряват както сегашния, така и бъдещия потенциал за задоволяване на човешките потребности”.
В контекста на провеждане на регионална
политика, концепцията на устойчивото развитие
съдържа:
• удовлетворяване на разумните потребности
на хората, като се изхожда от предпоставката за
безкризисно бъдещо развитие;
• демографско развитие в синхрон с изменящия се продуктивен потенциал на екосистемата;
• цялостно развитие в предварително зададени икономически, социални и екологически граници;
• разработване и експлоатация на възстановими енергийни източници;
• внедряване на енергоспестяващи и безотпадни технологии;
• провеждане на мероприятия по възстановяване и опазване на околната среда;
• оптимално използване на обработваемата
земя и прилагане на щадящи и неизтощаващи технологии;
• усъвършенстване на преразпределителната
система и преодоляване на бедността;
и се подчинява на принципи, където наред с икономическите и екологическите се включват социалните и институционалните аспекти на развитието,
културната и ценностната система:
• разумно използване на ресурсите и средата;
• развитие в определени рамки и “ограничени” възможности на околната среда;
• комплексен подход към проблемите на
развитието;
• управляван ресурсно-съхраняващ растеж
при запазване на равновесието между използване
и опазване на възобновими и невъзобновими
ресурси;
• баланс между икономическите, социалните
и екологическите измерения чрез интегриране на
съответните политики;
• широко участие на всички заинтересовани
при определяне на принципите, дейностите и реализирането на политиките;
• партньорство и споделена отговорност между институции и групи на различни нива;
· дългосрочно ориентиран стратегически подход и отговорност за бъдещото развитие.
Освен изведените принципи, за осъществяване на устойчиво развитие допринася разработване-

246

Добрин Добрев

то на стратегии и програми на регионално, локално и национално равнище; разработването на
показатели, като информационно-управляващ
инструментариум; институционалното осигуряване и дейността на различни комисии.
В подкрепа на теорията могат да се посочат и
някои от факторите, които въздействат и от които
зависи регионалното развитие:
• Динамиката на потребностите. Значимия дебаланс между степента на удовлетворяване на потребности и самите потребности изисква търсенето на алтернативи за последствията от “разумните
потребности” в развитите страни и постигането им
в развиващите се;
• Ресурсно обезпечаване. Справедливо разпределение, оптимално използване, разкриване на
нови източници на ресурси, както и въздействието
върху околната среда от потреблението им;
• Демографски фактор;
• Иновации и технологично развитие. Фактор
с две посоки на въздействие: стимулиращ устойчивото развитие или разрушаващ околната среда;
• Външно-икономически връзки. Създаването
на транснационални компании е обективна необходимост, същевременно тези структури защитават корпоративните си интереси, проявяват самостоятелност и консерватизъм;
• Външно политическата активност и ориентация;
• Влиянието на различните международни институции като фактор за протичането на социалноикономическите процеси.
Количествените и качествените промени в динамично протичащите социално-икономически процеси на регионалното развитие, могат да се характеризират със система от индикатори. Като найпълно и актуално възприемаме определението за
индикатори, формулирано от А. Ковачев, а именно,
че те “представляват използваемо насочени характеристики за състоянието и промените на устойчивото развитие – в рамките на съществуващите комуникации и модели така, че целенасочено да се
въздейства върху конкретно вземане на решения и
по-общо – върху ефективността на политиката за
това развитие”.5 Авторът прави обстоен преглед
на показателите за устойчиво развитие от т.н. “ ра-

ботен списък ” на програмата на Комисията на ООН
( UNSCD ), който обхваща 132 показателя, представени в три групи6 :
• Показатели в качеството им на движещи сили на развитието – DF( Driving forces )
• Показатели по следствия и ефекти – S (State)
• Показатели отговор – мерки за предпазване или преодоляване на негативните ефекти върху
развитието – R (Response)
При групиране на тези индикатори установяваме, че те включват икономическите, социалните,
екологичните и институционалните аспекти на
развитието. Те са важни за пазарно трансформиращите се икономики за постигане на устойчиво
развитие, но най-често са краткосрочно ориентирани. Това за съжаление е характерно за повечето решения от избираемите териториални управленски органи и отразява спецификата на дейността на местните власти и резултатите от техните
усилия.
На съвременния пети етап от регионалната
политика на ЕС се дава приоритет на устойчивото
развитие, в основата на което стои екологоцелесъобразната дейност. Този подход предполага развитие на обществото, без това да ограничава възможностите на бъдещите поколения. Основните средства за осъществяване са отново различните програми и особено тези за:
- критично ниво на експлоатация на екосистемите;
- балансиране на икономическия растеж с екологичното равновесие;
- минимизирано използване на невъзстановими ресурси;
- оползотворяване на отпадъци и внедряване
на безотпадни технологии.
Направения преглед на Европейската стратегия за устойчиво развитие7 през 2005 г. показва
необходимостта от възприемането на по-широк
подход, посочващ структурните промени в икономиката, необходими, за да се установят устойчиви
модели на производство и потребление и да се преодолеят тенденциите към неустойчивост. Основните
акценти са насочени към: визията за устойчивост;8
преодоляването на някои тенденции към неустойчивост; обвързване на политиките; глобалните

5 Вж. Ковачев, А. Управление на икономиката. С.2002 с. 243
6 В случая и за настоящото изследване ние използваме понятията “показатели” и “индикатори”, като
еднозначни по отношение на регионалното развитие.
7 Стратегията е приета през 2000 г. в Гьотеборг. ЕС потвърждава основните принципи на Стратегията за
устойчиво развитие и допълняемостта и с Лисабонската стратегия. Прегледа на стратегията утвърждава триизмерния модел – съчетаване на икономическия растеж, социална дейност, опазване на околната среда – и ангажиментите включени във финансовата рамка на ЕС за периода 2007 – 2013 г.
8 “Устойчивото развитие дава на ЕС дългосрочна визия за общество, което е по-преуспяващо, по-справедливо и обещава по-чиста, по-безопасна, по-здравословна околна среда – общество, което създава по-добро
качество на живот за всички”.
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измерения.9
В тази връзка регионалните обединения се
опитват да минимизират деформациите и отклоненията от обективния ход на глобализацията и установяващите се социално-икономически неравенства. След всяко разширяване на съществуващите регионални образувания тези различия стават още по-значими и отдалечават развитието от
концепцията за устойчивост. Към съществуващите диспропорции се прибавят и съществените разлики в капацитетните възможности на отделните
регионални и национални стопанства. Нараства необходимостта от преструктуриране на намиращите се в упадък отрасли, което е свързано с гарантиране на финансовите стимули и координиране
на политиките за преодоляване на проявилите се
деформации. Развитието на регионите е свързано
с пазара и генерирането на доходи. И тъй-като икономическата система, която е оставена на стихийното регулиране на икономическите закони в
много от случаите не е в състояние да постигне
приемливо равновесие, е необходимо да се разработват политики, насочени към по равномерно разпределение на доходите между субекти, групи и
региони, и условията за тяхното комплексно използване.
Провеждането на устойчиво ориентирана регионална политика в страната е съпътствана от значителни трудности от субективен и обективен
характер. Разглеждайки особено важния предприсъединителен период, можем да откроим множество слабости, които не способстват постигането на
устойчивост в българските региони. Някои от основните проблеми, които бихме извели са:
• Забавявне на институционалното изграждане и необходимия административен капацитет;
• Не прецизно формулирани стратегически
цели, водещи приоритети и изпълнени съответни
стратегии;
• Не достатъчно добрата субординация и син-
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хронизация в работата на различните управленски
нива;
• Некоординирани, едностранчиви дейности и
липсата на комплексни програми, насочени към устойчивост в развитието на регионите;
• Слабостите в разработването на значими
проекти в различни направления, породени от недостатъчна компетентност и елиминиране на принципа за широко участие;
• Изключително ниската усвояемост на средствата от предприсъединителните фондове и програми, и всичко това съпътствано със широко установени корупционни практики.
Хармонизирането на интересите съобразено
с възможностите на регионите, вземането на ефективни решения, отстояването на националната и
културна идентичност, повишаване на доверието на
обществеността, споделеното управление на финансите, борбата със злоупотребите, прозрачността на лобиране в европейските институции, създаване на единни етични норми са само част от
предизвикателствата пред реализирането на успешна регионална политика в страна, която вече е член
на ЕС.
Въпреки вижданията на някои автори, че кризата е изконно заложена в развитието и че концепцията за линейно устойчиво развитие е анахронична и непригодна за новите икономически условия,
благодарение на провежданата регионална политика в ЕО тази концепция изглежда конкретна и реално приложима.
Нашата страна има възможност да се възползва от преимуществата породени от динамичните
глобализационни промени, от възможностите на ЕО
и предоставения инструментариум за въздействие,
от съществуващия национален потенциал, за да
постигне стабилизация в регионите и да се ориентира към устойчиво социално-икономическо развитие чрез прилагане на балансирана регионална
политика.
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ABSTRACT
The transition to sustainable regional development is one of the most important transformations for our country.
The regional policy builds new opportunities for development of the internal potential and national traditions in the
context of the globalizing economy and its challenges.

9 Ползи за устойчивото развитие от глобализацията, от международната търговия, от транс националните
капитали, от инвестиране в наука и технология, от подобряване на комуникациите и т.н.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)
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ХАРМОНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С
ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ГЛАВА 22 “ОКОЛНА
СРЕДА”
Богдан Стоянов
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
Посочена е необходимостта България да въведе достиженията на правото на ЕС (acquis) по отношение на
качеството на въздуха, шума и опазването на природата. Отразени са директивите и регламентите в областта на
качеството на водите, защита на природата, индустриалното замърсяване и управление на риска, химикалите и
генно-модифицираните организми. Описани са приетите у нас закони-Закон за опазване на околната среда,
Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за управление на водите и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, Закон за защита от вредно въздействие от химичните вещества, препарати и
продукти, Закон за генетично модифицираните организми, Закон за управление на отпадъците, Закон за биологичното разнообразие, Закон за лечебните растения, Закон за лова и опазване на дивеча, Закон за опазване на
околната среда, Закон за безопасно опазване на ядрената енергия и Закон за защита от шума в околната среда.
Ключови думи: околна среда, законодателство
Key words: environment, legislation

Процес на хармонизация
Общата позиция на Република България е, че
тя приема и ще прилага достиженията на правото1
на Европейския съюз в областта на околната среда.
Позицията на България е изложена по отделните
сектори, следвайки структурата на acquis communautaires в глава “Околна среда”:
• Хоризонтално законодателство
• Качество на въздуха
• Управление на отпадъците
• Качество на водите
• Защита на природата
• Контрол на промишленото замърсяване и
управление на риска
• Химикали
• Генетично модифицирани организми
• Шум от машини и съоръжения
• Ядрена безопасност и радиационна защита
• Гражданска защита
Някои от основните директиви и регламенти,
които България трябва да приложи в сферата на
Политиката за опазване на околната среда са:
Хоризонтално законодателство
• Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на
въздействието върху околната среда
• Директива 90/313/ЕЕС относно достъпа до
информация за състоянието на околната среда
• Регламент ЕЕС/1210/90, установяващ Европейската агенция по околна среда

Качество на въздуха
• Рамковата директива 96/62/ЕС за оценка и
управление на качеството на атмосферния въздух
• Директива 99/30/ЕС относно нормите за серен диоксид, азотни оксиди, прахови частици и олово в атмосферния въздух
• Директива 92/72/ЕЕС за замърсяването на
атмосферния въздух с тропосферен озон
• Директива 99/32/ЕС към минималното съдържание на сяра в газьола.
• Директива 94/63/ЕС за намаляване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници
• Директива 97/68/ЕС относно мерките за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух
от двигатели, инсталирани в извън-пътни машини
Управление на отпадъците

ци

• Директива75/442/ЕС за отпадъците
• Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъ-

• Регламент ЕЕС/259/93 за наблюдение и контрол на превоза на отпадъци в рамките на, за и от
ЕС
• Директива 94/67/ЕС за изгаряне на опасни
отпадъци
• Директива 99/31/EC за депониране на отпадъци
• Директива 91/157/ЕЕС за батериите и акумулаторите съдържащи някои опасни вещества

1 Закон за опазване на околната среда, обн.,ДВ, бр.91/2002 г., последно изменение и допълнение ДВ бр.
105/2005
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• Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки
Качество на водите
• Директива 76/160/ЕЕС относно качеството
на водите за къпане
• Директива 98/83/ЕС относно качеството на
водите, предназначени за консумация от човека
• Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване, изменена от Директиви 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС
• Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени
места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС
• Директива 91/676/ЕЕС относно защита на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници
• Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС
Защита на природата
• Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението
на природните местообитания и на дивата флора и
фауна
• Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици
• Директива 83/129/ЕЕС за вноса на кожи от
тюлени и продукти от тях
• Регламент ЕС/338/97 за търговията с видове от дивата флора и фауна
• Регламент 348/81/ЕЕС за внос на китове и
продукти от тях
Индустриално замърсяване и управление на
риска
• Директива 96/61/ЕС за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)
• Директива 88/609/ЕЕС за ограничаване на
емисиите на определени вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
• Директива 96/82/ЕС SEVESO II за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества
Химикали
• Директива 87/217/EEC за азбеста
• Директива 98/8/ЕС за пускане на пазара на
биоцидни продукти
• Директива 86/609/EEC за експериментите с
животни
Генетично модифицирани организми
• Директива 90/219/ЕЕС относно ограниченото използване на генетично модифицирани микро-
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организми (ГММ)
• Директива 90/220/ЕЕС относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната Среда
Българското законодателство в областта на
околната среда е в значителна степен хармонизирано с изискванията на правото на ЕС по Глава 22
“Околна среда”. Законодателството на ЕС в областта на околната среда съдържа множество директиви и регламенти.
През септември 2002 год. НС приема нов
Закон за опазване на околната среда с цел пълно
транспониране в българското законодателство на
няколко основни Директиви (Директивите относно:
свободата на достъпа до информация за околната
среда; за оценка на въздействието върху околната
среда на определени частни и обществени проекти
и на определени планове и програми; за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването,
за контрол на големите промишлени аварии, включващи опасни вещества) и създаване на правно основание за прилагането на определени регламенти на Европейския съюз (за доброволното включване на промишления сектор в схемите за управление и одитиране на околната среда (ЕМАS) и за
еко-маркировката).
Един от основните административно - регулативни инструменти, предвидени в закона, са процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Всеки проект или дейност, посочени в приложението към Закона за опазване на
околната среда, които биха могли да въздействат
върху един или няколко компонента на околната
среда, е предмет на задължителна процедура по
ОВОС. Процедурата включва проучвания, изготвяне на доклади и широки обществени обсъждания,
преди одобряване от компетентните органи по околната среда. В закона е предвидено и задължение
за извършване на ОВОС за проекти, за които се
очаква значително трансгранично въздействие.
Основно място в законовата рамка заема и правото на достъп до информация за околната среда,
както и правото на обществеността за участие в
процеса на взимане на решения.
По отношение качеството на въздуха през ноември 2001 е прието второто изменение в Закона
за чистотата на атмосферния въздух, което въвежда национална система за контрол на качеството
на горивата. Прието е законодателство, определящо съдържанието на сяра в течните горива и са
изготвени планове за прилагането му. Изготвени
са и планове за внедряване на разпоредбите относно емисията на опасни органични компоненти
при съхранение и разпространение на петрол.
Ратифициран е Протокола за трайните органични
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замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на големи разстояния.
България ще се включи в първия период на дейността на Европейската схема за търговия с емисии с
присъединяването си към ЕС и ще продължи участието си в нея и през втория период. Дуржавата ни
участва активно в механизма “съвместно изпълнение” на Протокола от Киото и се подготвя за въвеждане на Европейската схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове от 2007 г.
Прието е законодателство, позволяващо частично въвеждане на рамковата директива на ЕО за
водите, както и за градските отпадни води, питейните води, водите за къпане, и качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване.
Създадени са дирекции за управление на басейните за четирите речни басейна. Изготвен е план за
внедряване на разпоредбите за пречистването на
градските отпадни води. През 2005 г. Министерски
съвет одобри нов Закон за управлението на водите,
както и Закон за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги. С него се урежда регулирането на цените, достъпността и качеството
на водоснабдителните и канализационните услуги,
извършвани от ВиК дружествата, които експлоатират активите.
Приети са и подзаконовите нормативни актове към Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества, препарати и продукти, както и Наредба за реда и начина на класифициране,
опаковане и етикетиране на съществуващи и нови
химични вещества, препарати и продукти; Наредба
за реда и начина на нотифициране на нови химични вещества; Наредба за окончателната оценка на
риска за човека и околната среда от нови химични
вещества; Наредба за химичните вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба и Наредба за
реда и начина на внос и износ на опасни химични
вещества, препарати и продукти на територията на
Република България.
През 2002 г. работна група, ръководена от
Министерство на земеделието и горите и Министерство на околната среда и водите, разработи проект на Закон за генетично модифицираните организми, който въвежда Директивата за ограниченото използване на генетично модифицирани микроорганизми и на Директивата относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда.
В областта на управление на отпадъците през
септември 2003 г. е приет Закон за управление на
отпадъците. Чрез него се въвеждат изискванията
на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците, с които
действащият закон не е бил съобразен. Тук за пър-

ви път е регламентирана йерархията на управлението на отпадъците със задължителен характер,
кореспондираща си с административно - наказателни разпоредби. Приети са също така наредби
за батериите и акумулаторите, отработените масла и канализационните утайки. Променена е наредбата за издаването на разрешителни за внос, износ и транзитен превоз на отпадъци. През 2003 г.
е разработена Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) за периода 2003 – 2007 г. Програмата ще се осъвременява през 2007 г. и новата програма се предвижда да покрива периода 2008 – 2013 г. Съгласно
законодателството, общините трябва да разработват общински програми за управление на дейностите по отпадъците, по обхват определен в Закона
за управление на отпадъците. Специфични изисквания за управлението на отпадъците на местно
ниво се регламентират и с общинските наредби за
реда и условията за изхвърлянето, събирането (вкл.
разделното), превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци. С тези
наредби се определя и размера и заплащането на
местни такси за предоставянето на съответните
услуги. България е ратифицирала Базелската Конвенция за контрол на трансграничния превоз на
опасни отпадъци и тяхното обезвреждане и активно участва в срещите на страните по конвенцията
и работата на работните групи.
По отношение опазването на природата през
август 2002 г. е приет Закон за биологичното
разнообразие. С цел пълно транспониране на липсващите в българското законодателство изисквания на Директивата за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна, на
Директивата за опазване на дивите птици и на Директивата за отглеждане на диви животни в зоологически градини. Извършени са законодателните
изменения, свързани с разрешенията за въвеждане на не-местни видове в природата и са изготвени
планове за действие по отношение на застрашените растителни и животински видове. През месец
април 2000 г. е изменен Закона за защитените
територии. Идентифицирани са 140 специално защитени територии, покриващи 12 % от територията на страната. Приети са Закон за лечебните растения и Закон за лова и опазването на дивеча.
Общата регламентация за опазване и използване
на съответните биологични ресурси и биологично
разнообразие е установена в секторните закони,
покриващи, както естествените биологични ресурси,
така и тези, култивирани от човека (Закон за опазването на земеделските земи, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон
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за закрила на новите сортове растения и породи
животни, Закон за горите, Закон за ловното стопанство и опазване на дивеча, Закон за рибарството и
аквакултурите, Закон за ветеринарномедицинското дело и др
Законът за биоразнообразието въведе нова
форма на териториална защита на биоразнообразието, чрез създаване на защитени зони за опазване на природните местообитания. През 2003 г. започна разработване на националната част от мрежата НАТУРА 2000 в България. По направени общи оценки страната разполага с около 309 потенциални места, отговарящи на изискванията на
НАТУРА 2000, които покриват около 35% от територията на страната. Трудности пред създаването
на мрежата НАТУРА 2000 в България е липсата
на национална карта на природните местообитания.
Засега обаче картографирането на зоните, които
влизат в рамките на мрежата не е достатъчно добре развито. Предвиждат се също така компенсациите за производителите, чиито парцели са в рамките на мрежата НАТУРА 2000, като собствеността
върху земите, вкючени в мрежата, не се променя.
По отношение на контрола върху промишленото замърсяване и управлението на риска (ПЗУР)
правната рамка е създадена със Закона за опазването на околната среда. Назначени са компетентни органи и е направен преглед на необходимите
системи за контрол. Прието е приложно законодателство относно разрешения за еко- етикетиране и
еко - управление. Изготвени са планове за внедряване на мерките за контрол върху промишленото
замърсяване и управление на риска (ПЗУР) и големите заводи за изгаряне.
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В областта на химикалите е постигнат напредък с въвеждането на правоприлагащо законодателство за вноса и износа на някои опасни вещества, и за оценка на риска за човешкото здраве и за
околната среда от нови химически вещества.
Прието е законодателство, транспониращо aquis по
отношение на предпазване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест, защита на
опитните животни, и субстанциите, изчерпващи
озона. Създадена е база данни, описваща опасните вещества, и са установени процедури по оценка
на риска и въвеждане на временни забрани. България ратифицира Ротердамската конвенция за международна търговия с някои опасни химични вещества и пестициди и Картагенския протокол за биосигурността.
В сферата на ядрената безопасност и радиационната защитата се отбелязва напредък с приемането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, юни 2002 г. През 2002 г.са приети и две наредби: Наредба за максимално допустимо радиоактивно замърсяване на селскостопанска продукция и Наредба за изискванията за ограничаване радиоактивните замърсявания на хранителни продукти.
В края на август 2005 г. бе приет Закона за
защита от шума в околната среда, който транспонира Директива 2002/49/ЕС относно оценката и управлението на шума в околната среда.
На 11.09.1998 г. България подписа Протокола
от Киото за по-нататъшно ограничаване на общите
национални емисии на парникови газове към
Конвенцията. Поетите задължения са за съкращаване на националните емисии с 8% (за периода
2008-2012 г.).
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ABSTRACT
The article points out the necessity for Bulgaria to implement the acquis in the field of air quality, noise prevention
and environmental protection. The article discusses the directives and regulations in the field of water quality maintenance,
environmental protection, industrial pollution and risk management, chemicals, genetically modified organisms. The
laws that have been adopted in Bulgaria in the above mentioned areas are shortly described as well.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Йорданка Икова, Красимир Александров
Аграрен Университет - Пловдив
Глобализацията като обективна тенденция в развитието на цивилизацията, открива нови възможности пред
страните в света. Тя е изключително многостранен, сложен и противоречив процес, характерен за постиндустриалния стадии на развитие на свят. Глобализацията е ново стъпало в интернационализацията на обществения
живот, на икономическите, политическите, културните, екологичните и демографските връзки между хората.
Икономическото измерение на глобализацията включва многократното нарастване на световните потоци на
стоки и услуги, капитал, труд и информация. Но този процес в неговите сегашни форми е зареден със заплахи
на националните икономики, при това не само за бедните, но и за богатите държави.
Проблемът е в това, че отделните страни, особено малките и бедните, им е трудно да контролират, ставащото извън техните граници, а стихийните или управляваните от силните държави глобални процеси могат да
имат за тях и отрицателни последици.
Широкото приемане и реализиране на идеите за устойчиво развитие дават шанс на отделните страни и
особена на по-малките и с по-слабо развита икономика, като България да се утвърдят на световния пазар и да са
конкурентно способни. Устойчивото развитие е инвестиция в бъдещето.
Нашата страна има реални шансове и значителни сравнителни предимства за прилагане на устойчивото
развитие в областта на селското стопанство. Това развитие дава шанс натрупаните противоречия и проблеми да
се превърнат в предимства. База за развитие на екологично земеделие са множеството изоставени и пустеещи
земи, запазените малки масиви от овошки и лозя от стари местни сортове. Прилаганото агролесовъдство е
доходоносна комбинация на лесовъдство със земеделие и животновъдство, съобразена с изискванията за опазване на природната среда, осигуряваща допълнителни ползи – екологични, социални,естетични и др.
Развитието на алтернативните форми на туризъм, като екологичен и селски туризъм, е моделът на туристически бизнес, който превръща в най-ревностни пазители, тези които извличат изгода от природата и околната
среда. Прилагането на принципите на устойчивото развитие у нас, вписва страната ни в глобалната борба за
оцеляване на планетата.

Глобализацията в съвременния свят е изключително многостранен, сложен и противоречив
процес. Характерна за постиндустриалния стадий
на развитие на света, тя е ново стъпало в интернационализацията на обществения живот, на икономическите, политическите, културните, екологичните
и демографските връзки между хората. Глобализцията, като обективна тенденция в развитието на
цивилизацията, открива нови възможности за развитие. Икономическото самоопределение на България
е неразривно свързано с нейното вписване в съвременното световно стопанство и процеса на глобализация, което изисква тя да бъде изследвана
задълбочено.
Глобализацията на икономиката е стъпало в
развитието на общественото производство и интернационализацията на стопанския живот, която обхваща практически всички страни в света. Икономическото измерение на глобализацията включва многократното нарастване на световните потоци от стоки и услуги, капитал, труд и информация, както и
международното разделение на производствените
процеси.Транснационалните корпорации играят положителна роля в създаването на съвременни производства в развиващите се страни.Но този процес
в неговите сегашни форми е зареден и със заплахи над националните икономики, при това не само
за бедните, но и за богатите страни.

Проблемът е в това, че на отделните страни,
особено малките и бедните, им е трудно да контролират, ставащото извън техните границите, а стихийните или управляваните от силните държави глобални процеси, могат да имат за тях и отрицателни последици. Съществена страна на глобализацията е – безпрецедентното предизвикателство към
суверенитета на националните държави.
Процесът на глобализация, който обективно
влияе на икономическите функции е невъзможно
да не попадне в противоречие с дълбоко вкоренените в света, привързаност към национално-държавните форми на организация на обществения, в
това число и на икономическия живот. Преминаването на значителна част от контрола над икономиката от ръцете на суверенните държави, в ръцете
на транснационалните корпорации и международни организации, имащи свои, при това често противоположни на националните интереси, се превръща в болезнен проблем. Преимуществата на икономическата глобализация не се реализират автоматично и не всички страни ги усещат еднакво.
Богатите и силни държави се оказват в много поизгодно положение.
Програмите за либерализация и структурна
адаптация, препоръчвани на страните от международните организации, в нарастваща степен подчиняват вътрешната социална политика на външните
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икономически сили. И това се усеща особено силно в развиващите се страни и в страните в преход.
Това може да се каже за условията, при които МВФ
и Световната банка предоставят финансова помощ
на страни в криза. Отпускането на кредити често
са съпътствани от задължения и клаузи, които са
не само нерационални, но са и пагубна политика.
Великите постижения на икономическата глобализация в края на ХХ век не успяха да ликвидират необходимостта от преодоляване на опасните
разриви и дълбоките различия в равнището на икономическото развитие на страните. Задача, която
през 70-те години на миналия век е в епицентъра
на движението за нов международен икономически ред.
На 20 % от населението, което живее в богатите страни се падат 86 % от световния Брутен
Вътрешен Продукт, докато на 20 % от живеещите
в бедните сгради се пада само 1 %. Няма и убедителни доказателства, че процесът на глобализация
способства за обезпечаването на устойчив икономически растеж в света. Проучванията на американския институт за икономически и политически
изследвания доказват, че най-важните икономически
и социални показатели на страните за последните
20 години на ХХ век, в сравнение с предходните
20 години, сочат забавяне на световния прогрес в
много направления. Значително са спаднали годишните темпове на икономическия растеж на глава
от населението, на свръх богати до свръх бедни
страни. При най-бедните страни този спад е от
1,9% до 0,5 %, а в страните със средно равнище
на дохода – с 3% до 1 %. С изключение на найбогатите страни във всички останали групи се е намалила очакваната продължителност на живота, забавен е процеса на съкращаване на детската смъртност (която остава недопустимо висока в най-бедните и средни по доходи страни), а също така и в
развитието на училищното образование и ликвидирането на неграмотността. Глобализацията не оказва съществено влияние на преодоляването изостаналостта, ликвидиране на мизерията, недояждането, опасните болести. И това е резултат, не само в наследството от колониализма и историческата съдба, но и в днешната организация на икономическия живот, както в различни страни, така и в
глобален мащаб. Лидери в глобалната система са
неголяма група от страни обединени най-вече в “Г7“ – САЩ, Англия, Германия, Италия, Канада,
Франция, Япония. Те определят политиката на водещите международни организации и те първи се
ползват от възможностите и предимствата на икономическата глобализация. Останалите страни се
опитват да се приспособят и впишат в международните борсови и валутни отношения, независи-
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мо дали участието им е символично. Положението
се усложнява и във връзка със значителното нарастване на броя на малките държави в края на ХХ
век, в резултат на разпадане на колониалните
империи, многоетническите държави, федерации
и разпада на социалистическите системи в страните от Източна и Централна Европа. Тези страни в
по-голямата си част са икономически слаби, политически разединени и гласът им в международните организации е незначителен.
Няма точни критерии за справедливото разпределение на икономическите резултати и изгоди
от глобализацията. Открит и без отговор все още е
въпросът за точното определяне, какво е справедливо и оправдано в икономическият свят. Едностранните преимущества при глобализацията затрудняват хармоничното развитие на световната икономика и остават редица страни и региони в периферията на икономическия прогрес.
На много от развиващите се страни, и страни
в преход, им се отказват облекчения по обслужването на външните им дългове. Едновременно с това силно, развитите страни и най-вече САЩ, имат
големи преимущества при използването на международните кредити, независимо, че дългът само
на САЩ към света е в размер на 2,8 трилиона
долара и тенденцията е, той да расте. Причините
за това са много и една от тях е, че доларът е основната валута при всички международни плащания.
В долари се извършват 60% от всички търговски
сделки на международния пазар. Американската
валута представлява 60%от официалните валутни
резерви на страните от целия свят. Друг сериозен
конкурент за преимуществата на глобализацията
е Европейския Съюз със своята единна валута евро. Всички останали държави в света, в по-голяма или в по-малка степен, се съобразяват с найсилните и налаганите от тях правила.
Глобализацията дава простор за свободното
движение на капитала и неговата международна
миграция. Обемът на преките чуждестранни инвестиции през 2000 г. е нараснал с повече от 2,5 пъти,
в сравнение с 1980 г. което означава, че износа на
капитал под формата на преки инвестиции расте
два – три пъти по-бързо, от износа на стоки. В условията на глобализация износът на капитал придобива нов характер и води до нови резултати.
Преките инвестиции в по-голямата си част са насочени не към развиващите се страни, а към развитите страни. Големите инвеститори предпочитат да
инвестират на големи, а не на малки пазари, за да
ползват всички привилегии на големите национални и общностни пазари. Резултатите от това движение са повишаване на взаимната обвързаност и
ефективност на националните икономики на силно
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развитите страни.
Интернационализацията на портфейлните
инвестиции, т.е. капитала вложен в ценни книжа се
интернационализира и не може да се оцени на вътрешни и външни потоци. Дейността на транснационалните корпорации, фондовите и валутните пазари и непрекъснатото движение на финансовите
потоци обхваща целия световен пазар, като отново
осигурява предимства на силните държави .
Интензификацията на стопанските връзки и задълбочаването на международното разделение на
труда, намира своето изражение в непрекъснатото разширяване на търговията със стоки и нарастването на дела й в световния Брутен Вътрешен
Продукт. Важен е, не просто количествения растеж,
а качествените промени в световния стоков пазар.
Ръстът на международната търговия като цяло, надхвърля значително приръста на БВП. Общият преглед на световната търговия със стоки показва, че
само за периода 1995-2005г. тя е нараснала 2,4
пъти. От началото на 2000 година се наблюдава
осезаемо превишение на вноса над износа. Водещи
страни износителки са ЕС /разглеждан като една
страна/ САЩ, Япония, Канада, Китай. С най-високи темпове нараства вносът на Северна и Южна
Америка – над 2 пъти през последното десетилетие, следвани от Западна Европа. Географското разпределение на международната търговия показва,
че водещо място има ЕС в световния износ и внос40% и 37% съответно, следван от азиатските страни с 26% и 23% и страните от Северна Америка –
17% и 23%.
Световната търговия е изключително динамичен процес, в който се намалява делът на горивата
и суровините, и значително нараства значението
на готовите стоки и услуги – информационни, научно-технически, транспортно-комуникационни,
туристически, финансово-делови, застрахователни
и други. Преимуществата от глобалната търговия
се разпределят неравномерно. Условията за търговия т.е. съотношението на индексите на износните и вносните стоки в значителна степен са в
ущърб на развиващите се и икономически слабите
страни. Ръстът на цените на техните стоки, които
основно са суровини и селскостопанска продукция,
трайно изостава от ръста на цените на готовата
продукция.
Дълбоко противоречиво е влиянието, което
оказват структурните промени в икономиката на
развитите страни върху световната търговия.
Разширяването на сферата на услугите, информационните и високите технологии, се съпътства с
извеждането на традиционните базови отрасли в развиващите се и в новите индустриални държави, за
да се използват евтината работна ръка, евтините

суровини и елиминирането на митническите бариери. В същото време се запазват и укрепват позициите в разработката на нови идеи и технологии.
Възможността за успешно функциониране на
световното стопанство и на стопанството в отделните страни е тясно свързано с човешките ресурси.
Постиндустриалните промени в световната икономика водят до сериозни изменения и на международния пазар на труда.
Съвременния свят се развива динамично и неговия просперитет изисква все по-широки възможности за инвестиции, следователно и за мощно технологично обновяване. Осъществяват се съществени изменения в индустрията, които предизвикват
промени и в структурата на пазара на труда. Спада
заетостта в селското стопанство, тъй като секторът интензивно се механизира. Промишлените отрасли постоянно се обновяват технологично, което
намалява чувствително заетостта в тях. Главно намалява използването на нискоквалифициран труд.
Намалява заетостта в старите, класически отрасли на икономиката, а се увеличава заетостта в сферата на услугите и в управленските структури. И
ако в началото на втората половина на двадесети
век в транспорта, мините, строителството и фабричната индустрия е заета повече от половината от
работната сила, днес в началото на новия век в тези отрасли са заети по-малко от една трета от всички работещи.
Бизнесът продължава интензивно да се съсредоточава в големите градове и крайградските
зони, което засилва вътрешните миграционни процеси и задълбочава неравномерното териториално
разпределение на населението. Съвременното развитие задълбочава диференциацията центърпериферия, което води до съществено изменение
в състава на работната сила.
От 60-те години на миналия век започва масовото прилагане на женския труд. Повечето от жените са с ниска образователна квалификация особено в селските и слаборазвитите райони, както в
отделните страни така и в света. Жените са силно
немобилни като работна сила. Най-често те търсят
работа близо до домовете си, за да могат да я съчетаят със своите функции на съпруги и майки.
Жените с висока квалификация са заети в едни от най-интензивните високотехнологични отрасли, което предполага, висока мобилност и дълъг
нерегламентиран работен ден. Това създава сериозен проблем за тяхната реализация в семейството,
при раждането и отглеждането на деца. Ето защо
все повече големи, средни и малки компании се
сблъскват с едно ново явление на пазара на труда.Все по-често висококвалифицирани жени на върха на своите професионални кариери и в разцвета
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на своите творчески и работоспособни възможности на средна възраст около четиридесет години напускат работа за да създадат семейство и да отгледат деца. Това налага много по-често търсенето
на нови специалисти и тяхното непрекъснато обучение в процеса на работа. Непрекъснато нараства и броят на малцинствените групи, които желаят
да работят. В по-голямата си част те са с твърде
ниска квалификация.
Тези характерни процеси в развитието на човешките ресурси дават мощни тласъци на международната миграция на работната сила и развитието на международния трудов пазар. Ясно се открояват две основни тенденции в този международен пазар на труда.
Едната – масовия приток на неквалифицирана и евтина работна ръка, от слабо развитите и изоставащи региони в света, към страните от Западна
Европа, САЩ и Канада. Това движение е породено
от преориентацията на населението на силно развитите страни към работа в престижни отрасли и
професии на новата икономика, както и от ниския
естествен прираст на населението, а в някои случаи и от неговото абсолютно намаляване. В
резултат, неквалифицираният, тежък и непрестижен труд в материалното производство и в сферата на услугите, се оказва определен за емигрантите.
В Европа тези емигранти са пришълци от Африка,
Близкия Изток, Турция, от източния пояс на самата
Европа (Гърция, Испания, Португалия, Южна
Италия) както и от страните от Централна и Източна
Европа и Русия. В САЩ това са латиноамериканците, чиято численост вече се сравнява с тази на
афроамериканците, както и емигранти от Азия –
китайци, виетнамци, араби, индийци, филипинци и
др.Напливът на емигранти е такъв, че много страни взимат специални мерки, ограничаващи влизането в съответните държави, но независимо от това този емиграционен поток ще запази силата си и
занапред.
Другата тенденция се определя от това, че
най-проспериращите страни в света са съсредоточили високотехнологичните производства в свои
ръце. Те разполагат с най-квалифицирания труд.
Когато го нямат в достатъчно количество лесно си
го доставят отвън, от по-слабо развитие страни.
Страните-донори в този процес понасят значителни загуби, свързани с обучението и подготовката
на специалисти с висше образование, било то
учени, музиканти, лекари или инженери. Към загубите трябва да прибавим и пропуснатите ползи, които те биха могли да донесат на икономиките си
за годините на активната си дейност и които с лихви биха върнали разходите за обучение.
Да се изразят в конкретни суми глобалните
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резултати от международната миграция на интелектуалия капитал е много трудно и приблизително.
Загубите за страните с изтичащ интелектуален капитал са много големи, а печалбите за страните
привличащи към себе си интелектуален капитал са
огромни. Най-често “изтичането на мозъци” се съчетава с изтичането и на реален капитал от съответните страни, а това задълбочава разривът в интелектуално-технологичния потенциал между различните държави.
Ефектът от глобализацията и нейните преимущества се съпътстват и от нежелани последствия.
Високата степен на икономическа взаимозависимост на страните, огромните нерегулируеми потоци от спекулативен капитал правят глобалната икономика уязвима към сривове. Финансовият крах в
Югоизточна Азия през 1997-1998г., а след това и
бразилската и аржентинската кризи 2001-2002г.
потвърдиха реалната заплаха от разрушителна верижна реакция. Негативно влияние върху европейските и азиатските страни оказа икономическата рецесия в САЩ през 2001-2002г. Сериозни проблеми създава и слабият долар, както и непрекъснато
нарастващата сила на еврото в момента.
Нараства неспособността на много страни да
догонят силно развития свят, чиито стандарти за
благосъстояние и потребление се тиражират от
средствата за масова информация в целия свят,
стават източник на вътрешна и външна неустойчивост и несигурност. Тези процеси не са нови, но
при непрекъснатото разрастване на глобализацията мога да излязат от контрол, да дестабилизират
правителства и да прераснат в открити стълкновения и конфликти.
Дестабилизацията на една или друга държава
може да бъде предизвикана от много причини, като погрешна държавна политика, неефективен контрол на финансовата и банкова система, които в
гонитбата на свръх печалби предоставят съмнителни кредити. В условията на либерализация на движението на капитала, и мобилността на работната
сила намалява способността на правителствата
ефективно да събират данъците, таксите и митата,
което допълнително дестабилизира икономиката.
За възникването на кризи могат да допринесат и
влошаването на конюнктурата на световния пазар,
политическата нестабилност и др. Светът се сблъсква със сериозната задача да открие и да приложи
такова управление на процеса на глобализации, което да ограничи рисковете и да максимизира положителните резултати. Двадесет и първи век е век
на противоборството между привържениците на
разширяването на глобализацията и антиглобалистките движения. Националните интереси на отделните страни често са в противоречие със стреми-
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телно развиващата се глобализация.
Малко вероятно е да се сбъднат прогнозите
за пълната загуба на националния суверенитет на
отделните държави по отношение на своята икономика в полза на наднационалните или международни общности. Колкото и да е силно влиянието на
най-силните държави и техните транснационални
компании, отделните държави в обозрима перспектива няма да отмрат, напротив, те ще укрепват и
ще се вписва все по-добре в демократизацията на
глобалната икономическа среда. Международното
съобщество ще продължава да търси разумните
граници между националния суверенитет и международните икономически структури.
В последното десетилетие на миналия век се
утвърди концепцията за устойчиво развитие. Под
устойчиво развитие се разбира такова развитие, което задоволява потребностите на сегашното време,
но по такъв начин, че да не поставя под заплаха
възможността на бъдещите поколения да задоволят своите собствени потребности. Това означава
нов модел на икономическо мислене и съчетаване
на съхранението на природата и ресурсите на планетата с икономическата ефективност и необходимостта от получаването на печалба. Устойчивото
развитие означава още осигуряване на равностойно развитие и участие на всички страни в международните икономически отношения От тази гледна
точка все по-голяма важност придобиват въпросите на околната среда, екологичното селското
стопанство, съхраняването на естествения пейзаж
и на природните ресурси.
Устойчивото развитие е многопластов процес.
Неговата реализация и утвърждаване касае цялата
икономика, както на отделните държави, така и на
целия свят. Затова в тази разработка ние се спираме на една от сферите на приложение на устойчивото развитие – възможностите и перспективите
за устойчиво развитие на селското стопанство в нашата страна. Селското стопанство е един от водещите отрасли, тясно свързани в целия свят със замърсяването и разрушаването на околната среда.
Човекът, който все повече се превръща в съществен екологичен фактор, за да задоволи потребностите си от храна, облекло, висок жизнен стандарт,
превръща съвременното селско стопанство в един
от главните “разрушители” на околната среда.
Съвременният агробизнес се опира на научнотехническия прогрес и промишлените мащаби
на производството. Неизменни негови спътници са
модерната техника, механизация, химическите
торове, фитосанитарната обработка, подбора на
семената, генното им модифициране и големите
инвестиции. В силно развитите страни се отчитат
изключително нарастване на добивите и на произ-

водителността на труда. През последните четиридесет години в страните от ЕС добивът на зърнени
храни от хектар е нараснал 2,5 пъти. Днес един
земеделец може да обработва сам по 300 хектара
земя. В резултата на това, цените на селскостопанската продукция постоянно намаляват, а производствените разходи непрекъснато растат.
Алтернатива на интензивното селско стопанство е
развитието на селското стопанство на принципите
и технологиите на органично-биологичното
земеделие, което ще изгради основите на устойчивото развитие.
Проблемът да се изгради устойчиво селско
стопанство е ключов момент за бъдещето развитие на нашият глобализиращ се свят, пълен с противоречия и неравностойни отношения То изисква
търсенето и прилагането на алтернативни стратегии за развитието на отношенията в областта на
селското стопанство. Новите икономически подходи трябва да балансират между необходимото производство и свръх производство при използването
на сегашни и възможни бъдещи пазари. Това поставя и въпроса, какво селскостопанско бъдеще е
най-добрата алтернатива за нашата страна, с потенциала който тя има.
Устойчивото развитие налага необходимостта от нов тип земеделска политика. За да бъде действена и приложима, тя трябва да успее да съчетае
противоречието между пазарния принцип за максимална печалба и тенденцията към все по-глобализиращо се производство от една страна, и устойчивото или екологично и социално съвместимо
земеделие, и запазването на дребните и средни земеделски стопанства от друга страна. Екологичното
земеделие е онова русло, при което може да се
осъществи сложната балансировка на земеделския производствен продукт. Ако очакваме развитието на процесите да станат от само себе си и глобализацията да намери пътя към устойчиво развитие без нашата активна работа, то ние се поставяме в ситуация на пасивни зрители. Загубата на изпреварваща инициатива, е загуба на стратегически позиции в международните икономически отношения и възможността ни да участваме като равностойни партньори.
Развитието на екологичното земеделие и производството на екологично чиста продукция при отказ от химически средства, и спазване на световните производствени стандарти, не е само въпрос
на идеални ценности, а на очевидна икономическа
целесъобразност. Екологично чистата продукция
има своите свободни пазарни ниши при изграден
траен социален интерес в света и особено в Европа.
Устойчивото развитие на селското стопанство е направление, което има реални шансове за
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утвърждаване и за просперитет. То дава възможност за максимално добро оползотворяване на натрупаните грешки, проблеми и беди и превръщането им в днешен и утрешен шанс за нова производствена ориентация на нашето селско стопанство.
Една от тези беди е все още голямото количество
изоставени и пустеещи земи. По различни причини
у нас има много земи, които са изключени от непосредствения производствен цикъл. Това са сериозни загуби за страната ни, в която има средно около 5 декара обработваема земя на глава от населението. Тези земи, които са около 8 млн. декара,
вече много години са в принудителна почивка. Към
тях можем да прибавим и отдавна изоставените
земи. Такива са земите в полупланинските местности, в краищата на землищата, трудно достъпни
за машинна обработка земи, земи със слаби почви,
които са се обработвали до средата на миналия
век, а днес масово са изоставени. Към тях можем
да прибавим и земите около селища, оставени без
население и дори разрушени малки селищни
единици, като махали и колиби.
Световните стандарти за признаване на екологично чиста продукция изискват ползваната за
производството земя, да не е получавала химически обогатители или други защитни средства години
наред. При производството на екологично чистата
продукция на тези изоставени земи се спестява гратисния период от 3 до 5 години, тъй като те дълго
време не са третирани с изкуствени торове и други
химически препарати. Такива земи могат веднага
да се използват за прилагането на екологичните производствени технологии, като се икономисат заначителни производствени разходи.Те дават възможност за бърз старт на екологичното производство,
но в същото време са заредени с опасности за антиекологично и неправомерно неземеделско
производство, ако се използват като терени за
бензиностанции, атвоработилници, автосалони,
крайпътни заведения и други дейности, които носят бързи и големи печалби и гарантират високи
продажни цени на тези терени. За да се съхранят
за нуждите на устойчивото земеделие, собствениците на такива земи трябва да могат да получат
бързо съответната паспортизация, екологична оценка и сериозна стартова държавна подкрепа.
Пустеещите зами в планинските и полупланински райони, които много години са истински екологични ниши, могат да се използват за специфични местни производства, като малини, билки,
овощарство, производство на картофи др. На много от тях има запазени малки масиви или отделни
дървета от стари местни сортове, някои от които с
високи вкусови качества. Те са оцелели без специални грижи, показват плодовитост и отсъствие на
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израждане на плодовата маса. Това е един значим
генофонд, който трябва да бъде широко използван
за екологично производство, тъй като те са
непридричиви, природно приспособени и устойчиви към съвременния тип вредители.
У нас има и подобни сортове грозде, запазени в изоставени и забравени стари лозя. Те могат
да бъдат използвани веднага за създаването на нови екологично чисти лозови масиви. Продукцията
ще се използва за директна консумация или за производството на уникални местни марки вина. Те
ще имат своята пазарна цена, като екологично чисти продукти с високи вкусови и хранителни качества.
Нашата страна полага големи усилия да опази този генофонд от безмислено изсичане и изкореняване. Старите сортове и местни култури се вписват идеално в новите зони за отдих , за селски и
екологичен туризъм. Производството на официално регистрирани местни марки вина произведени
от екологично чиста продукция са най-търсените
от аниматорите, организиращи международен винен туризъм. А развитието му може да осигури
сериозен икономически напредък и устойчиво развитие на много региони в нашата страна.
Големи възможности за осъществяване на устойчиво развитие на селското ни стопанство предлага и агролесовъдството. То не е новост като концeпция и технология и се използва в страни с наличие на силно деградирали почви и загубено почвено плодородие. При наличието на толкова много
неизползваеми земеделски площи у нас, от които
към 2 млн. дка са подложени на активна ерозия,
приложението на агролесовъдството е жизнено
необходимо. То е доходоносна комбинация на лесовъдство със земеделие, при това съобразена с
изискванията за опазване на природната среда, осигуряваща допълнителни ползи – екологични, социални, естетични. При прилагане на агролесовъдството се създава възможност за интензивно стопанисване на земята, като се използват преимуществата от биологичното взаимодействие, което се създава при съчетаването на дървесна и храстова растителност със земеделски култури.
Съчетаването на лесовъдската и селскостопанска дейности осигурява много по- голяма степен на устойчивост, в сравнение с еднотипното стопанисване. Запазват се ресурсите на средата, разменяйки се между различните й елементи под органична или минерална форма, без да се изнасят
или губят. Наличието на многобройни хранителни
източници повишава биологичната защита. Развитието на значителен брой паразити, хищници и
антагонисти, контролират плътността на вредителите.и свеждат до минимум или елиминират необходимостта от химическа защита. Агролесо-
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въдството играе значителна роля за съхраняване
на биоразнообразието. То осигурява балансирано
увеличаване възможностите и разнообразието в начина на препитание на местното население, увеличаване на заетостта и редуциране на стопанския
риск от чистото земеделие или чистото горско
стопанство, което увеличава конкурeнтноспособността на чисто произведените стоки многократно.
Екологичното селско стопанство е по-рентабилно, а продукцията му е по-конкурентноспособна,
тъй като добивите са по-ниски и търсенето винаги
е по-голямо от предлагането на международните
пазари. Това земеделие, веднъж прието и развито,
е икономически стабилно и може да се развива без
значителна държавна подкрепа, което дава възможност на държавата да насочи средства и към други
обществени и икономически сфери.
Друга ниша за осъществяване на устойчиво
развитие са различните алтернативни видове туризъм. Този различен туризъм дава възможности за
интензивно развитие от нов тип, свързан с принципите на устойчивото развитие. В повечето страни в
света, туризмът е високо доходен отрасъл, който
изпреварва по отношение на печалбата много традиционни отрасли. При относително не големи
разходи, туризмът може да донесе големи печалби,
тъй като скоростта на обръщение на капитала при
него е средно 4 пъти по-висок, отколкото в другите
отрасли. Разходите за създаването на едно работно място са 20 пъти по-малко, отколкото в
промишлеността. Въздействието на всички форми
на туризъм върху националното и местно развитие,
със създаване на работни места, нарастване на
инвестициите и доходите, създаване на възможности за развитие на средни и малки фирми, както и
усъвършенстване инфраструктурата, е голямо.
Туризмът подпомага развитието на международните икономически и политически връзки със света,
както и взаимното културно обогатяване. От тази
гледна точка, туризмът е ефективен инструмент
за подобряване на икономическата, социалната и
екологична ситуация в глобализиращия се свят.
Алтернативните форми на туризъм съчетават
възможностите за отваряне на икономиката ни към
световния пазар с предлагането на уникален
продукт, който ще съхрани и развие националните
ни традиции, бит и идентичност. Една от тези перспективни форми е екотуризмът. Много са инициативите у нас за развитие на поминък за хората в
малките населени места, основан на близостта им
до дивата природа и запазените културни традиции.
Много от тях са около или в защитени територии, а
дивата природа на България е уникална и е една от
най-добре съхранените в Европа. Националните паркове са един от най-важните инструменти на дър-

жавата за добро стопанисване на земите, съхраняване на биологичното разнообразие и устойчиво
управление на природните ресурси. Развитието им
открива възможности за просперитет за местните
хора и за страната. Обединяването в пакет от туристически услуги, атракциите на защитените територии с традиционното гостоприемство и познания на местните хора, е основата на “екотуризма”.
Правилното развитие на екотуризма може съществено да допринесе не само за опазването на биологичното разнообразие, но и да осигури икономическа възвръщаемост на природозащитните мероприятия.Този вид туризъм осигурява целогодишно поток от туристи, тъй като се практикува в малки групи и за по-кратко време, но с по-висока честота, отколкото традиционния масов туризъм.
Неговите потребители по правило са хора с по-висока култура и образование, по-широки интереси и
по-голяма платежоспособност. Той може да носи
високи приходи и да повиши жизненото равнище
на хората, които го развиват без да е необходимо
интензивно селско стопанство. Това е модел на туристически бизнес, който превръща в най-ревностни пазители, тези които извличат икономическа изгода от него.
Друга алтернатива форма на туризъм тясно
свързана с възможността за устойчиво развитие, е
селският туризъм. Той е сериозен фактор за развитие на базата на неизползвани ресурси. Селският
туризъм в България е специфичен и коренно различен от европейския, което го прави по-атрактивен и конкурентноспособен. Селският туризъм у
нас предлага съществени различия, обусловени от
коренно различния бит, култура, обичаи, традиции
и начин на живот. Ние разполагаме с добър жилищен фонд от стари автентични сгради и сгради в
битов стил по селата в планинските и полупланински райони и крайбрежните села на Черно море.
Според някои специалисти този жилищен фонд е
от порядъка на 1 270 000 жилища с над 82 431
000 кв. метра жилищна площ, но отговарящата на
европейските стандарти за настаняване на туристи жилищна площ е значително по-малка. Необходими са допълнителни вложения за изграждане и обзавеждане на помощни помещения. Според изследванията на БАСЕД 40% от жилищата в тези райони отговарят на съвременните изисквания, но този процент има тенденция да намалява за сметка
на увеличаване на процента на реставрирания и подобрен жилищен фонд. Предимство, което предлага този селски туризъм е оригиналността на националната ни кухня, към която се проявява традиционно много голям интерес, както и възможността за запознаване с уникалността на коренно различната ни култура повлияна от многото религии и
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изключителната религиозна и етническа толерантност. Песните, танците, битовите обичаи, специфичната култура на хранене, отдих и занаяти свързани с бита са изключително атрактивни. Интересът
на хората към възраждането на типичните за различните краища занаяти: тъкачество, шивачество,
дърводелство, плетачество, пчеларство, строителство – в техния автентичен вид у нас е все още
слаб. Според проучванията само 5% от младите
хора биха се насочили към практикуване на някои
от тези занаяти като предпочитани са тъкачеството – 46%, шивачеството –36% и 18% дърводелство. Тази незаинтересованост може да се преодолее чрез специални образователни програми и
персонални икономически стимули. Често срещаната ниска рентабилност забавя развитието и качествения растеж на селския туризъм, което прави
особено актуална ролята на подпомагащите
фондове. Независимо от днешните трудности сел-

259

ският туризъм е перспективен вид туризъм, тъй като
неговата философия е дълбоко свързана с подобряването на качеството на живот на хората и опазването на природата. Тя е актуална и е в унисон с
принципите на устойчивото развитие. Осъществяването на устойчиво развитие гарантира на страната
ни в глобалната борба за оцеляването на планетата.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION
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ABSTRACT
The globalization as an objective trend in the civilization development opens new opportunities in the world.
It is extremely difficult multilateral and contradictory process, typical for the postindustrial stage of world
development. Globalization is a new step in internationalization of the social life, economy, and political, cultural,
ecological and demographic relations between people. The economic measure of the globalization includes multiple
increases of the goods, services, information, capitals and labor in the world. This process is a threat for the national
economies, not only for weak ones.
The problem is that each state, especially small and poor, is unable to control what happened out of it. Also global
processes controlled by the developed countries, could reflects negative for small countries. Small states like Bulgaria
has chance to become competitive and confirm positions at the world markets, by sharing and implement the ideas for
sustainable development. It is investment for the future.
Bulgaria has opportunities and real chances for sustainable development in agriculture. That development gives
chance for organic farms, based on a lot of barren land, small fruit gardens of old local kinds.
Practicing farming combined with forestry gives good profit for the local people. This combination is nature
friendly and gives added benefit as ecological, social, and aesthetic.
Developing tourism like eco and rural, makes business to care for the nature and make profit too.
Sharing the principles of sustainable development makes Bulgaria a part of the global efforts to save the nature.
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УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИЯ КОРПОРАТИВЕН
КАПИТАЛ В СТРАНИТЕ ОТ НОВА ЕВРОПА, КИТАЙ И РУСИЯ – КЛЮЧ
КЪМ ТЯХНОТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ
СВЯТ
Вяра Жекова
ВСУ “Черноризец Храбър” - Варна
В условията на глобализация транснационалните корпорации /ТНК/ се очертаха като един от основните
субекти и двигатели на глобалните процеси в световното стопанство. ТНК наложиха глобалните промени не
само на корпоративно ниво. Те станаха фактор за устойчивото развитие както на корпорациите, така и на
отделните страни. През последното десетилетие тези процеси се развиват с голяма интензивност, а последните
три години бяха безпрецедентни по отношение на промените на глобалната корпоративна карта. Те предизвикаха особен интерес по отношение хода на потоците на трансноционален капитал от Западна Европа и САЩ към
страните от Нова Европа, Китай и Русия. Наблюдението върху промените в хода на глобалните потоци на
транснационален капитал очертаха и определени тенденции в световното стопанство, някои от които очаквани
– други непредвидими. Независимо от тази ситуация, на световната сцена излизат нови играчи, чието поведение
е интересно да проследим. То ще има своята съществена роля, предизвиквайки преместването на центровете на
транснационален капитал на глобалната сцена, като му дава ключовата роля в запазването на устойчивото
развитие на глобалната карта.
Ключови думи: устойчиво развитие, транснационални корпорации /ТНК/, глобализация, световно стопанство.
Key words: steady development, transnational corporations /TNC/, globalization, world economy.

Глобализацията е сложно явление, което има
дълбоки последици. Самият термин “глобализация”
придоби много емоционални окраски, като стана
горещо оспорвана тема на не един световен
форум. На единия полюс глобализацията се разглежда като неустоима и благоприятна сила за постигането на икономическо благополучие на народите по света, на другия полюс я обявяват за източник на всички съвременни злини.1
Въпреки това, широко възприето е, че ключовите характеристики на глобализацията са либерализацията на международната търговия, разширяването на преките чуждестранни инвестиции и появата на големи трансгранични финансови потоци.
Резултатът от това е засилване на конкуренцията
на световните пазари. Общопризнато е също, че
това е следствие от обединения ефект на два основни фактора: политическите решения, насочени
към намаляване на националните препятствия пред
международните икономически сделки и влиянието
на новите технологии, особено в сферата на информацията и комуникациите. Тези изменения
създадоха условия, благоприятни за настъплението на глобализацията.
Глобализацията даде импулс на процеса на
дълбоки преобразувания, които засягат всичко и
всеки. Благодарение на новите технологии, изиск-

ващи по-голямо отваряне на икономиката и политиката, днес, повече от всякога, светът е много повзаимозависим. Това се отнася не само за нарастващата взаимна зависимост в политическите
отношения, но и в икономическите – търговия,
инвестиции, финанси и организация на производството в глобален мащаб. Пазарите днес са глобални по своя мащаб и включват все по-разширяващ
се асортимент от стоки и услуги. Освен увеличаването на обема, се промени също природата на
тези инвестиции. Най-същественият елемент на глобализацията през последните две десетилетия е
бързата интеграция на финансовите пазари.
Глобализацията преплете икономическите, социалните и политическите взаимовръзки между организациите и корпорациите в световен мащаб.
В условията на глоабализация, транснационалните корпорации /ТНК/ се очертаха като един от
основните субекти и двигатели на глобалните процеси в световното стопанство. ТНК наложиха глобалните промени не само на корпоративно, а и на
макроикономическо и политическо ниво. Те станаха фактор за устойчивото развитие както на корпорациите, така и на отделните страни. През последното десетилетие тези процеси се развиват с
голяма интензивност, а изминалите три години бяха безпрецедентни по отношение на промените на

1Терминът глобализация не е известен до 90-те години. Окончателният доклад на Проучвателната комисия
на германския Бундестаг “Глобализацията на световната икономика: предизвикателства и отговори” (14-ти законодателен период, юни 2002) посочва, че броят на използване на думата глобализация в най-големия германски
вестник “Франкфуртер алгемайне цайтунг”се е увеличил от 34 през 1993 г. на 1 136 през 2001 година.
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глобалната корпоративна карта. Те предизвикват
особен интерес по отношение промените в хода
на потоците на трансноционален капитал - от
Западна Европа и САЩ към страните от Нова
Европа, Китай и Русия. Наблюдението върху промените в хода на глобалните потоци на транснационален капитал очертаха и определени тенденции
в световното стопанство, някои от които очаквани
– други непредвидими. Независимо от тази ситуация, на световната сцена излизат нови играчи, чието поведение е интересно да проследим. То ще
има своята съществена роля, предизвиквайки преместването на центровете на транснационален капитал на глобалната сцена, като му дава ключовата роля в запазването на устойчивото развитие на
глобалната карта /Фигура 1/.
Страните от Нова Европа и Русия платиха висока цена, но участието в глобализацията е
неизбежно. Малко са страните, възползвали се в
голяма степен от новите глобални възможности на
взаимодействие в света. Опитът на Полша, нейното поетапно движение към и влизането й в ЕС е
добра илюстрация за това, как регионалното сътрудничество проправя пътя към изгодна интеграция в глобалната икономика. В хода на глобалните
икономически промени, в Русия бяха подчертани
възможностите и тенденциите на глобализацията:
увеличаващи се потоци от инвестиции, разширяващи се пазари за износ и нови възможности за постигане на по-високи темпове на растеж и подобряване условията на живот за населението. Въпреки
това са необходими много корективи, важно е да
се осигури справедливо разпределение на цената
на реформата и на изгодите от нея.
Световният доклад за инвестициите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД)
за 2006 година, озаглавен “Преките чуждестранни
инвестиции от развиващите се страни и икономиките в преход – очаквани ефекти върху развитието”, съсредоточава вниманието ни върху увеличението в преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/
от ТНК от развиващите се страни и икономиките в
преход. Проследявайки последните данни, регионалните и световни тенденции в притока ПЧИ, следва да отбележим, че България е на 4-то място сред
страните в Нова Европа и ОНД, които привличат
най-много инвестиции в региона, предхождана от
Руската федерация, Украйна и Румъния.
За региона на Азия глобализацията се отразява с големи контрасти: полезна за едни и неизгодна за други /Фигура 2/. Най-внушителното й завоевание е свързано със съкращаването на бедността, което се свързва с отварянето на Китай и
Индия към външния свят. За Китай се налага мнението, че възможностите и ползите на глобализацията превишават опасностите от нея. Глобализа-
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цията даде стимул на икономическия растеж и производителността на промишлеността, като помогна на Китай да реши най-големия проблем на страната – заетостта. В същото време подкопа традиционния начин на живот в селското стопанство, промени традиционната система на социално осигуряване и увеличи неравенството между града и
селото, както и между регионите на страната. Някои
многонационални инвестиции задълбочиха замърсяването на околната среда и породиха натиск за
по-евтина и по-гъвкава работна сила с оглед запазване на конкурентноспособността. Като потребители жителите на Китай добре оценяват ниските цени и високото качество на стоките и услугите, но
като работници те се стремят към повишаване на
качеството и стабилността за наемане на работа.
Процесът на глобализация следва и да се управлява,
за да стане по-открит и положителен за по-голям
брой хора.
За 2006 година се наблюдава леко понижаване на световния икономически ръст /Таблица 1/,
при все че успява да запази високите си нива от
предходните години като цяло /Фигура 3/. В същото време в Индия глобализацията обогати живота
главно на образованите и богатите. Особено спечели секторът на информационните технологии
(ИТ). Но благата все още не са достигнали до мнозинството от населението, като възникнаха и нови
опасности за губещите – социално отхвърлените и
бедните. Властта преминава от изборните местни
институции към ТНК.
Въпреки, че през последните години икономическият ръст в Китай се осъществява благодарение на инвестициите на ТНК и в много по-малка
степен чрез чист износ, перспективите за ръст в
региона като цяло ще се съхранят в значителна степен благодарение на международната търговия, в
частност на експорта на ИКТ.
В развиващите се страни през 2006 година
ръста на БВП е по-висок в сравнение с развитите
Въпреки бързия ръст на потоците от преки
чуждестранни инвестиции към развиващите се
страни, инвестициите продължават да са доста концентрирани приблизително в десет от тези страни
(Фигура 4). Тези потоци се състоят от такива елементи като инвестиции на пазарите на акции на тези страни, осъществявани от инвестиционни
фондове, банково кредитиране на корпоративния
сектор и краткосрочни спекулативни потоци, особено на валутните пазари. Кредитирането с помощта на международния пазар на облигации също нарасна в резултат от финансовата глобализация.
Наукоемките и високотехнологичните отрасли на
промишлеността са най-бързо развиващите се сектори на глобалната икономика и успехът на икономическото развитие в крайна сметка ще изисква

262

Вяра Жекова

10
8
6

04

2004

05

2005

4

06

2006

2
0
страни в
переход

развити
страни

развиващи се
страни

най-слабо
развитите
страни

Фигура 1. Ръст на БВП
10
8
6
2004

4

2005
2006

2
0
Африка

Източна
Азия
(без Китай)

Южная
Латинска
Азия
Америка
(без Индия)

Западна
Азия

Китай

Индия

Фигура 2. Ръст на БВП (в проценти) в най-големите развиващи се региони/страни
12
10
8
6

Световн торговия
Световен
ръст
БВП
Световен БВП

4
2
0
-2
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Фигура 3. Световният икономически ръст за 2006 година

Управлението на транснационалния корпоративен капитал в ...

тези страни да придобият способността да навлязат в тези сектори и да се конкурират в тях. Това
означава, че те трябва да насочват повече инвестиции в образованието, професионалното обучение
и разпространението на знания.
Разпространението на новите технологии в
развиващите се страни оказа много по-пряко
въздействие. Това стана главно, макар и не
изключително, благодарение на дейността на ТНК.
Но както е в случая с търговията и преките чуждестранни инвестиции, съществуват сериозни несъответствие по отношение на достъпа до знания и
технологии. Това е важен източник на господството на ТНК на глобалните пазари, както и основа за
техните силни позиции на масата на преговорите с
правителствата на развиващите се страни. Влия-
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нието на новите технологии също излезе извън рамките на икономиката, колкото и широко да е това
понятие днес. С разпространението на Интернет,
електронната поща, евтините телефонни услуги,
мобилните телефони и електронните конференции,
светът стана още по-взаимосвързан. Основополагащият общ фактор се състои в това, че всички
тези елементи по необходимост се развиваха в контекста на увеличаващата се отвореност на икономическите системи и нарастващото влияние на глобалните пазарни сили. Тези изменения имат дълбок характер и засягат включително ролята на държавата и поведението на субектите на икономиката.
Търговията и преките чуждестранни инвестиции все повече се преплитат, тъй като глобалната

Таблица 1. Темп на икономически ръст и инфляця в отделни страни от
Азиатско-Тихоокеанския регион, 2003–2006 г.(%)

Развивающи се страни в региона
Източна и Северо-Източна Азия
Китай
Хонконг, Китай
Монголия
Република Корея
Китайска провинция Тайван
Северна и Централна Азия
Руска Федерация
Южна и Юго-Западна Азия
Индия
Република Иран
Пакистан
Шри-Ланка
Турция

2003
год
6,5
6,5
10,0
3,2
5,6
3,1
3,3
7,5
7,3
7,3
8,5
6,7
5,1
6,0
5,8

Реален БВП
Инфляцияa
2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
годa год b годc год годa год b годc
7,4
6,6
6,5
4,8
4,7
4,8
4,4
7,7
6,9
6,5
1,4
3,2
2,2
2,2
10,1 9,6
8,4
1,2
3,9
1,9
2,0
8,1
7,5
5,4
-2,5 -0,4
1,1
1,6
10,6 6,0
6,0
4,6 11,0 10,0 6,0
4,6
3,8
4,9
3,6
3,6,
2,8
2,9
5,7
3,8
4,1
-0,3
1,6
2,3
1,6
7,4
6,9
6,1 12,9 10,2 12,0 9,9
7,2
6,4
5,7 13,7 10,9 12,7 10,3
7,4
7,0
7,0
10,4 6,5
7,0
5,7
7,5
8,1
7,9
3,9
3,8
4,5
4,0
4,8
5,0
7,4 15,6 15,2 14,5 11,5
6,4
8,4
7,0
3,1
4,6
9,3
8,0
5,4
5,5
6,0
6,3
7,6 11,6 6,4
8,9
5,0
5,0 25,3 8,6
7,7
5,8

Източник: Икономическа и социална комисия заАзиия и Тихоокеанския регион, на основа на национални
източници; International Monetary Fund, International Financial Statistics (CD-ROM) (Washington, D.C., IMF, 2005);
Asian Development Bank, Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries 2005
(Manila, 2005 и 2006); Economist Intelligence Unit, Country Reports и Country Forecasts (London, 2005 и
2006), различные выпуски; и веб-сайт Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых
Государств, http://www.cisstat.com, по состоянию на 9 января и 10 февраля 2006 год..
a
Изменение на индекса на потребителските цени.
b
Оценъчни данни.
c
Прогноза/целеви показател.
d
На основа на данни от 38 развиващи се страни, представляващи повече от 95 процента от населението на
региона (включително централноазиатските страни); в качеството на измерител за разчета регионалните темпове на ръст са использвани данни за БВП в долл. САЩ.
e
Данните за оценка и прогноза за страните се относятся т за финансовите години, определени по следния
начин: 2004/05 финансова година = 2004 година за Индии, Република Иран и Маями; и 2003/04 финансова
година = 2004 година за Бангладеш, Непал и Пакистан.
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производствена система все повече оформя моделите на търговия, особено на основа на бързия растеж на вътрешнофирмената търговия с компоненти.
По текущи оценки ТНК днес заемат две трети от
световната търговия, в същото време вътрешнофирмената търговия между ТНК и техните дъщерни компании представлява около една трета от обема на световния износ. Качествените изменения в
структурата на световната търговия може би имат
толкова голямо значение, колкото и количествено-

то увеличение на търговията. При това инвестиционните портфейли и другите финансови потоци придобиват все по-голяма определяща роля за макроикономическата среда, оформяйки моделите на
търговия и инвестиции в реалната икономика.
Същевременно, разпространението на нова технология оказва дълбоко влияние върху сравнителните преимущества, конкурентноспособността на
ТНК, търсенето на работна сила, организацията на
работа и природата на трудовите договори.

Фигура 4. Разпределение на потоците ПЧИ за развиващите се страни,
общо за деветдесетте години (в%)
Появиха се глобални производствени системи,
в които ключова роля играят ТНК. С появата на глобалните производствени системи, които съдействаха за увеличаване на потока от преки чуждестранни инвестиции, възникнаха нови възможности
за растеж и индустриализация в развиващите се
страни. Около 65 000 ТНК и приблизително
850 000 техни чуждестранни дъщерни компании
играят ключова роля във функционирането на тези

глобални производствени системи. Те координират
глобалните мрежи на доставки, свързващи фирмите в различните страни, включително местните
поддоставчици, които работят извън формалната
фабрична система и разпределят поръчките сред
местните работници на основата на наряди.2 Нарастването на тези глобални производствени системи е особено изразен във високотехнологичните
отрасли (електроника, производство на полупровод-

2 Вж.: Marilyn Carr and Martha Chen: “Globalization, social exclusion and work: with special reference to informal
employment and gender”, background paper prepared for the World Commission, Geneva, 2003.
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ници и т.н.) и в трудоемките отрасли, произвеждащи стоки за потребление (текстилна, шивашка и
обувна промишленост). Те също започват да играят съществена роля в сектора на услугите, където
технологичните постижения направиха възможна
доставката от различни страни в света на такива
услуги като разработка на компютърни програми,
финансови услуги и услуги на центровете за обработка на телефонни обаждания. Високотехнологичните отрасли отбелязаха най-голям растеж и
сега представляват най-крупното единно перо на
износа на промишлени стоки от развиващите се
страни.3 В тези отрасли производството на резервни части и компоненти се осъществява от дъщерни предприятия на многонационалните предприятия,
разположени в развиващите се страни. Все още повечето научно-изследователски и развойни дейности
(НИРД), и други технологически сложни функции,
се извършват в промишлено развитите страни.
Притокът на световните ПЧИ нарасна значително през 2006-та за трета поредна година. Това
се дължи и на транс-граничните сливания и придобивания (С&П), които отразяват стратегическия избор на ТНК, рефлектирал в нарастване на корпоративната печалба и възстановяването на пазара
на акции, на нарастване на притока на ПЧИ в 126
от 200 икономики, отразявайки високия икономически ръст и силното икономическо представяне в
много части на света.
На стойност US$916 млрд. за 2005 г., световните ПЧИ са с 29% по-високи в сравнение с
2004 г. ( Таблица 2 ). Притокът на ПЧИ към развитите страни се е увеличил с 37%, достигайки
US$542 млрд. С 22% са нараснали ПЧИ в развиващите се страни, отбелязвайки рекордните US$334
млрд. В процентно съотношение развитите страни
са привлекли 59% от световните ПЧИ, развиващите се 36%, Нова Европа и ОНД оставащите 4%.
Най-големият получател от страните е Великобритания, следвана от САЩ и Китай. Страните членки на Европейския съюз също са добре представени сред страните получатели на ПЧИ. Девет от двадесетте икономики с най-голям приток на ПЧИ са
развиващи се страни или икономики в преход. През
последните години ПЧИ се осъществява основно
чрез транснационални корпорации под формата на
транс-гранични сливания и придобивания. Нивото
на С&П през 2005г. нарасна до нивото на бума на
С&П в края на 1990 г. Следва да се подчертае
факта, че притокът на световните ПЧИ нарасна значително през 2005 и 2006 г.
Сред развиващите се региони най-голямо уве-
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личение в притока на ПЧИ се отбелязва в Западна
Азия (85%), като с близки до техните стойности
след тях се нарежда Африка (78%), като и в двата
региона се наблюдава рекорден поток съответно
от US$34 млрд. и US$31млрд. Притока на ПЧИ към
50-те най-слабо развити страни също бележи найвисокото до сега ниво като достигна US$10 млрд.
Най-големите получатели на ПЧИ сред развиващите се страни са икономиките на южна, източна и
юго-източна Азия, като региона като цяло отбелязва 20% нарастване. В Латинска Америка и
Карибския басейн, от друга страна, има само 3%
увеличение, много по-малко в сравнение с 2004 г.
В Нова Европа и ОНД, притока на ПЧИ остана
почти на същото ниво като през 2004 г. В развитите страни нарастването е особено забележимо, особено в страните членки на ЕС, но има големи вариации в представянето на ПЧИ между страните. В
резултат на няколко големи сливания и придобивания, потока на ПЧИ в 15-те стари членки на
ЕС, нарасна с 109%, достигайки US$388 млрд.,
докато притока към 10-те новоприсъединили се
страни се увеличи едва с 19%. Сред другите страни извън ЕС Канада регистрира най-голямото нарастване в Северна Америка, а потока на ПЧИ в
Япония спадна с 64% до US$ 2.8 млрд. - най-ниското ниво от 1996 г. насам.
Развиващите се страни като новопоявяващ се
източник на ПЧИ укрепват позициите си през 2005
и 2006 година, инвестирайки US$117 млрд. “Голям
брой транснационални корпорации от развиващите
се страни започват да се установяват като основни
играчи на световната сцена и те са там, за да останат. Това представлява огромна промяна в световната икономика, която ще има значителни последствия за международните икономически и политически отношения”, заявява Ан Миро, ръководител на екипа на Световния доклад за инвестициите за 2006 година. “ТНК от развиващите се страни търсят да подобрят тяхната конкурентноспособност като се разширят в бързо развиващите се пазари на новите икономики, както и на пазарите в
развитите страни, а също така търсейки нови начини за намаляване на разходите.”
Високите цени на много стоки стимулираха
допълнително ПЧИ в развиващите се страни, богати на природни ресурси, което е една друга тенденция с голяма вероятност да продължи в бъдеще.
Това влияе на ПЧИ от ТНК от развиващите се
страни, като компаниите целят да си осигурят доставки на природни ресурси и да се възползват от
високите приходи от стоките. Най-забележимият

3 S. Lall: The Employment impact of globalization in developping countries, ILO mmimeo (Geneva, October
2002).
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растеж в направените ПЧИ от развиващите се страни е в Китай и Западна Азия. Основният мотив за
увеличаването на изходящите инвестиции от Китай
е нарастването на нуждата от природни ресурси,
за което свидетелстват инвестиционните проекти
на страната в Латинска Америка и Африка. Следва
да се подчертае значимостта на появата на развиващите се страни и икономиките в преход от Нова
Европа и ОНД като значителни инвеститори в глобалната икономика.
Развитите страни продължават да бъдат източник на по-голямата част от ПЧИ в света.. Почти
половината ПЧИ идват от три държави — Холандия,
Франция и Великобритания, които се подреждат в
тази последователност и по размера на своите
ПЧИ. Направените ПЧИ от Холандия се дължат основно на сливането на Royal Dutch Shell от Холандия
с Shell Transport and Trading от Великобритания.
Направените ПЧИ от Франция са се удвоили, достигайки US$116 млрд. през 2005г., компаниите със
седалища във Великобритания са инвестирали
US$101 млрд. извън страната. Други големи инвеститори са компаниите от Германия и Испания.
Транснационалните сливания и придобивания
подпомогнаха скорошното увеличение на ПЧИ.
С&П са нараснали с 88%, което представлява US$

716 млрд. Броят на сделките се увеличи с 20% в
сравнение с 2004 г., достигайки 6 134. Тези нива
са близки до С&П направени през първите години
на бума на транс-граничните сливания и придобивания от 1999 – 2001 г. Осъществени са 141 мегасделки на стойност над US$ 1 млрд., близко до
най-високия брой регистриран през 2000 г., който
е 175 сделки. Нова особеност в С&П е нарастването на инвестиции от колективни инвестиционни
фондове, основно частни фондове за инвестиране
в акции (equity funds) и хедж фондове (hedge funds).
Тези фондове, предимно концентрирани в САЩ и
Великобритания, са направили US$ 135 млрд. от
инвестициите в сливания и придобивания през
2005 г. или 19% от общия брой трансгранични С&П.
ПЧИ са нараснали във всички сектори. Докато
сектора на услугите остава доминиращ, секторът
свързан с добиването на основни ресурси също придобива голямо значение през 2005г. Трансграничните сливания и придобивания в този сектор са
нараснали 6 пъти. Трансграничните сливания и придобивания обхванаха предимно компании от минната и нефтената индустрия. От друга страна, делът на промишления сектор като цяло намаля през
2005 г.

Таблица 2. Избрани показатели на ПЧИ и международната продукция,
1990, 2004 и 2005 г. (в млрд. щ. д.)
Приток на ПЧИ
Осъществени ПЧИ
Получени ПЧИ кумулативно
Осъществени ПЧИ кумулативно
Приходи от получени директни инвестиции
Приходи направени директни инвестиции
Трансгранични сливания и придобивания
Продажби на чуждестранните дъщерни структури
Добавена стойност на чуждестранните дъщерни структури
Общи активи на чуждестранните дъщерни структури
Износ на чуждестранните дъщерни структури
Трудова заетост на чуждестранните дъщерни структури (в хил.)
Световен мащаб: БВП (по текущи цени)
Световен мащаб: Брутно образуване на основния капитал
Хонорари и лицензионни такси
Световен мащаб: Износ

1990
202
230
1789
1 791
76
120
151
6 045
1 481
5 956
1 366
24 551
21 898
4 925
30
4261

2004
711
813
9 545
10 325
562
607
381
20 986
4 283
42 807
3 733
59 458
40 960
8 700
111
9216

2005
916
779
10 130
10 672
558
644
716
22 171
4 517
45 564
4 214
62 095
44 674
9 420
91
11069

Източник: Световен доклад за инвестициите, 2006 година

Свидетели сме на сериозен успех на руския
бизнес през последните няколко години в придобиването на активи на територията на САЩ. От 100те най-големи корпорации, представящи страните
с развиващи се или преходни икономики, на световния пазар присъстват само седем истински активни руски холдинги. В същото време се отбелязва експанзията на международните пазари на 44
китайски, 21 индийски и 14 бразилски компании.

Активността на руснаците се намира на равнището на Мексико и Турция. По данни на UNCTAD
(United Nations Conference for Trade and Development), в списъка на глобалните инвеститори Русия
заема едва 16-то място. Общия обем на руските
активи зад граница не превишава US $ 13 млрд. За
сравнение, в икономиката на страните от
Югоизточна Азия миналата година са били вложе-
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ни трикратно повече - US $ 40 млрд.
Световния обем на преките инвестиции е от
съвсем друг порядък - US $ 916 млрд. При това,
европейските страни имат дял от US $ 400 млрд.,
САЩ US $ 100 млрд. Ситуацията днес бързо се
променя. До 2006 г. сред 50-те ТНК, представляващи развиващите се пазари, не е имало нито една руска компания. А днес челните позиции в
рейтинга на UNCTAD са заети от руските ТНК.
Руския бизнес все по-често излиза извън регионалните граници и претендира за съвместни действия
с чуждестранни колеги на международния пазар.
Миналата есен станаха известни едновременно няколко големи сделки: през октомври 70 % от държавната нефтена “Роснефть” подписа договор с
китайската CNPC за създаване на ООО “Восток
Енерджи”.
“Новолипецкий металлургический комбинат”
(НЛМК) се обърна към Еврокомисията за получаване на разрешение за придобиване на дялове в
Duferco и Steel Invest. Малко по-рано руският предприемач Олег Дерипаска придоби няколко процента от акциите на General Motors. Руския бизнес активно се глобализира и вече е невъзможно да бъде
спрян.
Широко известно е изследването The BRIC’s
dream, което през май 2006 година компанията
Goldman Sachs качи на сайта си. Анализаторите
са стигнали до извода, че икономиките на четири
страни - Бразилия, Индия, Китай и Русия - към 2050
ще бъдат водещи в света. Най-малкото, БВП на
Индия и Китай тогава ще бъде съизмерим с този

267

на САЩ, а икономиките на Бразилия и Русия ще
превишат водещите икономики на Стария свят. Във
всеки случай се прогнозира, че БВП на човек от
населението в Русия ще бъде на равнището на страни като Германия и Италия. Впрочем, да припомним, че това се предвижда да се случи след 50
години.
По мнение на Goldman Sachs, което ние напълно споделяме, в близкото десетилетие светът
трябва да се очаква връх в икономическия ръст.
При това в основата му ще лежат именно икономическите победи на четирите страни, включително и Русия. А в най-скоро бъдеще тези държави
ще отбележат 1/3 дял в глобалната икономика.
Така че сегашните успехи на руските, китайските и индийските ТНК няма да са изключения от
правилото. Просто по силата на редица обстоятелства, Русия, както и страните от Нова Европа,
Бразилия, Индия и Китай, се оказаха в групата на
тези, които трябва да догонват, активно да усвояват изгубените пазари и да наваксват изпуснатите по-рано възможности.
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ABSTRACT
In environments of globalization the transnational corporation’s /TNC/ were specified as one of the main entities
and engines on the global processes in the world economy. TNC‘s were necessary the world changes not only on a
corporate level. They became a factor on the proof development as at the corporations, so at the separate states as well.
In the last decade these processes develop from to great intensity, for the last three years as well were unprecedented
upon relation of the changes on the world corporate map. They caused special interest of contact movement of the
transnational flow-stock in a Western Europe and us to the countries in a New Europe, China and Russia. The observation
on the changes in the move to the world neutron fluxes in transnational stock, framed and intended, courses in the
world economy anticipated others unforeseeable. In this situation, things come out at the earth scene independently we
to chase after bettors, whose behavior is interesting. It will have its essential role, raises the transfer of the centers in
transnational stock of the world stage, as allowing him the cardinal role of the preservation of the proof development of
the world map.
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НА ЗНАНИЯ
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В глобалната икономика скоростта на създаване, усвояване и приложение на знанията предопределя гъвкавостта на всяка организация за адаптиране към турбулентната външна среда. В настоящия доклад се предлага
модел за устойчиво фирмено развитие основан на концепцията за управление на знанията и стратегическия
подход. В основата на модела е взаимодействието на сътрудниците в процесите от знания с цел извеждане на
стратегическата траектория на организацията. Разгледана е и същността на инфраструктурните елементи на
управление на знанията - човешки ресурси, технологии, процеси.
Ключови думи: управление на знанията, човешки ресурси, стратегия, модел.
Key words: knowledge management, human resources, strategy, model.

Въведение
В глобалната икономика знанието се превръща в основен икономически ресурс. Скоростта на
създаване, усвояване и приложение на знания предопределя гъвкавостта на всяка организация за
адаптиране към турбулентната външна среда. Това
изисква от организациите да търсят нови организационни форми и методи за управление.
Съвременната организация се разглежда вече като съвкупност от процеси по генериране, трансфер и приложение на знания. Продуктите и/или
услугите, които създава се различават по начина,
по който са съчетани и приложени човешките, материални и финансови ресурси. И този начин е ноухауто, който отличава всяка фирма от нейните
конкуренти. Активите от знания могат да създадат
дългосрочно конкурентно предимство, защото ресурсите основани на знания са сложни и трудни за
имитиране от други организации. Знанията и уменията, въплътени във всеки служител се проявяват
като организационна култура, идентичност, политики, системи и документи.
В настоящия доклад се предлага модел за устойчиво фирмено развитие основан на концепцията за управление на знанията и стратегическия
подход. Разглеждат се същността и взаимодействието между инфраструктурните елементи на управление на знанията - човешки ресурси, технологии, процеси.
1. Същност и необходимост от управление
на знанията
Концепцията управление на знанията (knowledge management) е създадена с цел да съдейства
на фирмите за по-ефективно генериране, разпространение и приложение на знания при осъществяването на всички бизнес процеси. Съществуват различни дефиниции за УЗ, но една от най-утвърдените е на Малхотра [6]:

“Управлението на знанията (УЗ) се отнася до
критичните аспекти на организационното
адаптиране, оцеляване и компетентност, в условията на непрекъсната промяна на външната среда.
По същество то включва организационни процеси,
които търсят синергийна комбинация между капацитета на информационните технологии за обработка на информация и творческия и иновативен
капацитет на хората”.
Организационите ативи от знания могат да
включват: политика и процедури, документи, експертни знания и опит на индивидите, групите, организацията и междуорганизационните отношения.
Това разнообразие изисква формализиран, интегриран подход за управление [5].
Както всеки нов метод, така и управлението
на знанията има своите привърженици и критици.
Критиките обикновено произтичат от едностранчивото разглеждане на съставните елементи на УЗ:
човешки ресурси, технология, процеси. Важна предпоставка за развитието на УЗ са информационните технологии (ИТ) и поради това някои автори неоснователно асоциират УЗ само с приложение на
ИТ в бизнеса. В тази връзка е необходимо уточнение относно етапите по развитие и внедряване на
ИКТ в организационна среда:
1-ви етап - Обработка на данни (Data processing). Акцентът е върху данните и стремеж към
ефикасност чрез автоматизиране на процесите по
обработка на информацията. От служителите се
изисква да интерпретират бързо данните и извлекат необходимата информация;
2-ри етап - Мениджърски информационни системи (MIS). Акцентът е върху ефективността.
Организациите се стремят да усъвършенстват
ефективността на ръководителите чрез удовлетворяване на техните изисквания и потребности от
информация;
3 етап - Стратегически информационни сис-
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теми (SIS). Организациите търсят конкурентноспособност. Фокусът е върху знанието. Изисква се специална инфраструктура за организиране на информацията, която да осигурява процесите по управлението на знанията в цялата фирма. Това налага
коренна промяна на начина, по който се осъществява бизнеса.
Внедрените модели за управление на знанията в западни компании показват следните разновидности [7]:
а) Технологично-воден модел - фокусът е върху механичната обработка на информацията; утвърждава се съгласуването и контрола отдолу нагоре чрез предоставянето на институционализирана информация и модели на решения.
б) Стратегически-теглен модел - способства
за органичното изграждане на смисъл; насърчава
разнообразието във възгледите, творчеството изобретенията.
Разполагането на мрежи на интранет, екстранет или групово оборудване не може само по
себе си да осъществи успешно бизнес функциониране. Тези технологии трябва да се възприемат
и усвоят от служителите-потребители, да се интегрират в съответния им работен контекст и да се
приложат ефективно. Изборът на информационни
и комуникационни технологии трябва да съответства на специфичните бизнес потребности, детерминирани от гъвкавата реакция на променящите се
изисквания на клиентите. Така се обяснява успеха
на водещите компании в света. Въпреки, че в глобалното общество фирмите имат еднакъв достъп
до информация не всички я използват целесъобразно. Ключът към успеха се дължи на умението
на фирмите да превръщат информацията в знание:
- Базови знания – необходимото минимално
ниво/сфера от знания за ежедневните операции, които помагат на фирмата да се задържи в бизнеса.
Тези знания обезпечават ефективни бариери пред
навлизането на нови конкуренти, които тепърва ще
усвояват основните бизнес процеси. Тъй като всички
настоящи конкуренти притежават този тип знания,
фирмата трябва да пази базовите знания, дори, когато не осигуряват отличително предимство пред
конкурентите.
- Прогресивни знания - тези знания открояват
фирмата. Те й позволяват да диференцира своите
продукти и услуги от конкурентите чрез прилагане
на по-усъвършенствано знание в определена
област. Този вид знания дават възможност на фирмата да се съревновава начело на същите пазари
и за същите клиенти както и конкурентите.
- Иновативните знания позволяват на фирмата да бъде лидер в своята сфера на дейност, в степента в която притежава нови, уникални знания. Чрез
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този тип знания фирмата може да променя правилата на играта, като въвежда нови бизнес практики.
Представя се възможност за разширяване на пазарния дял чрез привличане на нови клиенти и повишаване качеството на услугите за съществуващите потребители.
2. Елементи на УЗ
Управлението на знанията предполага изграждане, внедряване и поддържане на подходяща организационна инфраструктура, която да даде възможност за генериране, систематизиране и разпространение на знанията в организацията. По-надолу в изложението се разглежда съдържанието
на трите инфраструктурни елементи: процеси, човешки ресурси и технология.
2.1. Процеси
Този инфраструктурен елемент е разгледан
от различни автори, които предлагат описание на
процесите на знанието в различни фази и взаимодействия. Приемайки становището на Hedlund [4]
управлението на знанието се разделя на няколко
процеси:
• Генериране /придобиване на знания, което
включва:
- наличие на задание на групата, която поема
събирането на външна информация ( списания,
интернет, срещи, конференции) и
- ниво на входяща информация на останалата
част от персонала в групата;
• Съхраняване и усъвършенстване на знанието:
- наличие на система за анализ и филтриране
на генерираната информация;
- персоналът е запознат със съхраняванaта
инфoрмация и инструментите за класифициране;
- наличие на технически средства за достъп
до съхраняваните информация/знания;
- наличие на хора, които обновяват съхраняваните информация/знания;
- ограничен достъп до информация за критични процеси;
- удобен и бърз достъп до желаната информация.
• Трансфер на знания:
- наличие на общ механизъм за специализирано обучение;
- регулярно разпространение и споделяне на
информация;
- ефективност на разпространението на информацията;
- качество на придобитата информация;
• Приложение на знанията:
- претворяване на знанията в бизнес решения;

270

Снежанка Овчарова

- полезност на съхраняваната информация;
- осъществени консултации;
• Защита на знанията ;
- патентна защита;
- добре защитена компютърна система.
Схемите на промяна на връзката между лично и обществено знание включват[ 2,8]:
- социализация (лично към лично),
- екстернализация ( лично към обществено),
- комбинация (обществено към обществено)
и
- интернализация (обществено към лично).
Начините, по които се реализират тези процеси в дадена организация детерминират извеждането на критичните области от знания, които могат
да послужат за получаване на устойчиво конкурентно предимство.
2.2. Човешките ресурси са най-важният инфраструктурен елемент в управлението на знанията [1].
Хората са носители на знанието и затова управлението на човешките ресурси (УЧР) играе ключова роля за разгръщането на техния творческия
потенциал. По-конкретно приноса, който се очаква
от УЧР за успешно внедряване на УЗ се изразява в:
• Организационна структура – формиране и
взаимодействие на екипи (формални и неформални); система от цели и роли на всеки екип и връзка
с фирмената стратегия; участие на служителите
във външни дейности, които способстват наблюдение на промените в обкръжаващата среда, чрез което стимулират промяната и организационното учене; осъществяване на проекти с външни партньори;
• Корпоративна култура - как споделените
ценности и норми, обичаи и етика в организацията
стимулират инициативата, екипната работа; формиране на групова емоционална интелигентност;
споделяне на опита с други работни екипи или с
цялата организация;
• Обучение - индивидуални планове за обучение, ориентирани към генериране и бърз трансфер
на знания; лидерски умения за стимулиране творчество и споделяне на знанията; организиране на
вътрешни форуми за дискусии и обмен на идеи
между специалисти в различни сфери; посещение
на семинари и дискусии по организационни
проблеми, които стимулират развитието на знанията и опита; отношение към промените в
организацията;
• Подбор на кадри - акцент върху компетентността за управление на знанията; стремеж към
усъвършенстване; желание за съвместна работа
и споделяне на знания.

• Оценяване и възнаграждение – показатели
за групово представяне, за иновативно мислене, за
придобити и внедрени знания; своевременна обратна връзка; допуснатите грешки в работата да се
възприемат като предизвикателство в ученето,
вместо да се санкционират.
2.3. Технология
Технологичната инфраструктура на управлението на знанията е изградена от ИТ инструменти
(хардуер, софтуер, протоколи ) които дават възможност за всякакви форми на кодиране и обмяна
на знанията.
“В компаниите, които продават относително
стандартизирани продукти задоволяващи общи
нужди, знанието е внимателно закодирано и съхранено в база данни, до която всеки в организацията има достъп и може да я използва многократно...
А в компаниите, които предоставят главно индивидуално пригодени решения на уникални проблеми,
знанието се споделя основно чрез контактите лице
в лице. Основното предназначение на компютрите
е да помогнат на хората да общуват.” [3]
Управлението на знанието използва сложни
мрежи от информационни технологии за да овладее човешкия капитал. Интеграцията на електронни формати удобни за потребителя подпомага общуването между самите служители, и комуникациите с клиентите.
Ръководители, които внедряват УЗ трябва да
анализират следните въпроси:
• брой на работните места, снабдени с компютри;
• наличие на електронни инструменти за търсене на информация;
• използване на електронната поща като нормален трудов инструмент.;
• използване на интернет;
• наличие на организационен уебсайт;
• наличие на корпоративен интранет;
• наличие на рационални работни потоци;
• наличие на система за управление на документи ;
• наличие на вътрешна мрежа, където знанията се разпространяват (база данни, вестници, форуми, чатове и др.)
• наличие на „жълти страници” (местоположение на личности със специфични знания и умения);
• наличие на Уеб-сървър за обмен на информация с клиенти, доставчици, академични общности;
• компютъризиране на организационните дейности;
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• наличие на ефикасна некомпютъризирана
поддръжка на знанията.
Днес информационните технологии са основен двигател за ускоряване на бизнес процесите,
но само когато са свързани с ясна и последователна концепция, в чиято основа е стратегическото
мислене. Необмисленото инвестиране в информационни и комуникационни технологии е пасив, когато се взема едностранчиво решение, без обвързване с конкретни бизнес нужди.
3. Модел за устойчиво фирмено развитие,
основан на управление на знанията
Предложеният тук модел (фиг.1) за устойчиво фирмено развитие, основан на управление на
знанията включва постановката за развитие на фирмата по стратегическа траектория. Основни моменти в нея са:
1. Стратегията е проект за търсене на съв-

Анализ на
вътрешната среда

местимост между възприемането на външните въздействия и поддържане на устойчиво функциониране на фирмата в определен момент.
2. Стратегическата траектория се извежда при
взаимодействието между процесите по управление
на знанията.
3. Ноу-хауто на фирмата като съвкупност от
съществуващата и потенциална компетентност,
обезпечава конкурентоспособност в динамична,
трудно прогнозируема външна среда.
4. При избора на определена стратегия и
нейното реализиране се отхвърля принципа на необратимостта на веднъж разработените стратегически решения. Целта е да се признае възможността за преориентиране към друга стратегическа маневра според изменените обстоятелства.
Моделът за фирмено развитие, основан управление на знанията се състои от следните блокове:

Изследване на
външната среда

1.ДИАГНОСТИКА

2.ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Създаване /
придобиване
на знание

Трансфер/
Приложение
на знание
Съхраняване/
Систематизиране
на знанието

3.ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ТРАЕКТОРИЯ

НЕ
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Съответствие на
обстоятелствата в даден
момент
ДА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЕДИЦА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
Фиг. 1 Модел за устойчиво фирмено развитие на база знания
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1) В първия блок и се събират данни от външната и вътрешна среда– описват се проблемите симптоми и причини.
2) Събраната информация се интерпретира и
се получават различни резултати в зависимост от
взаимодействието на процесите от знания (доминирането в даден момент на процесите по използване на наличната база знания или генериране на
качествено нови постановки).
3) В трети блок се извежда стратегическата
траектория и разработва стратегически план за
действие;
4) Непрекъснато се следи изменението на обстоятелствата във външната среда и при несъответствие се предприемат корекции в последователността от стратегическите действия
Взаимоотношенията между елементите на
модела са от голямо значение за устойчивото функциониране на фирмата. Връзките между процесите: “придобиване-създаване на знание”, “запазване-систематизиране на знанието”, “трансферприложение на знанието”, “изследване на външната среда”, “анализ на вътрешната среда”, са с различна сила и характеристики, която зависи от типа
организациите, в които се реализират.
Изследването на външната среда осъществявано чрез развитието на сътрудничество между различни организации (алианси, договори за изследване и развитие, партньорство клиент/доставчик и
др.) или с придобиването на стратегически ресурси от знание, незабавно повишава качеството на
използваното знание, а заедно с това - увеличава
потенциала за генериране на ново знание. Разкриват се възможности и за подобряване на съществуващата систематизация и класификация на знанието във фирмата, тъй като по-широката осведоменост подтиква към по-добро разбиране на значението и структурата на наличните активи от
знания.
Анализът на вътрешната среда се отнася до
процеса на екстернализация (промяна от индивидуално към обществено знание). Подобно на изследването на външната среда, изучаването на вътрешнофирмените фактори увеличава количеството на използваното знание, потенциала за създаване на ново знание и подреждането на общия запас от знания (базови, прогресивни, иновативни).
Систематичното изследване на моделите на неявното индивидуално и социално знание, които използват главно компютърно-базирани техники, разкрива доминиращите начини на мислене и действие,
чрез които ще се интерпретират и извеждат стратегически траектории.
Процесите на трансфер и приложение на знанието включват схемите на социализация (промя-

на на лично към лично) и на комбиниране (промяна
на обществено към обществено). Ако трансферът
се подобри, например чрез използването на определен тип ИКТ -системи или чрез възприемането
нa нови форми на сътрудничество между организационните отдели, то количеството използвано знание и потенциала за създаване на ново знание също се увеличават.
Систематизиране и съхраняване – тези процеси се отнасят главно до комбинирането (промяна на обществено към обществено знание). По-добре структурираната основа на знанието мотивира
систематичното изследване на външната и вътрешна среда Така се съдейства и на способността за
създаване и използване на знанието. Важно е фирмата да разполага с екип от специалисти в тази
област, отговорни за регулярното обновяване на
съхраняваните информация/знания, както и въвеждането на ограничен достъп до информация за критични процеси.
Създаването на ново знание обхваща главно
комбинациите на знанието (обществено към
обществено) и интернализацията (обществено към
лично). Очевидно е съдействието на процесите по
систематизиране и трансфер на знания. Генерирането на нови знания зависи от мотивацията на
служителите да усъвършенстват непрекъснато дейността си, да споделят знания и умения с други
хора.
В блок 3 от модела- разработването на стратегическа траектория - предполага активно взаимодействие между различните екипи специалисти, които анализират и систематизират най-ценното от
всички минали проекти. Посредством това преразглеждане и може да се създаде ново по-ефективно
знание, ориентирано към бъдещето и имащо за цел
да „изобрети” нова стратегия. Стратегическата траектория може да се представи като непрекъсната
последователност от стратегически проекти, които
се реализират в зависимост от обстоятелствата.
При разработването и осъществяването на
стратегическия проект се формира специфична
идентичност от материални и нематериални активи:
организационна рутина, компетентност, и ресурси.
Тази идентичност се превръща в отличително предимство на фирмата в конкурентната борба и трябва да се променя гъвкаво според изискванията на
потребителите в определен момент.
Както бе посочено, управлението на знанията
включва организационни процеси, които са синергийна комбинация между капацитета на информационните технологии за обработка на информация
и способностите на служителите. В тази връзка ролята на ИТ в предложения модел - е да въведе инструменти и методи за структуриране на инфор-
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мацията, да съдейства за по-бързото и ефективното осъществяване на процесите по УЗ, с цел идентифициране на критичните за дадена организация
знания, и бързото им трансформиране в поредица
от стратегически решения според действащите
външни сили. Важното в случая мениджмънтът да
избере подходящи ИКТ в зависимост от спецификата на бизнес процесите.
Заключение
Общоприетата теоретична основа на управлението на знанието се фокусира върху отделните
процеси и извежда конкурентните предимства
вследствие на приложението и създаването на ново по-ефективно знание. С разкриването на взаимоотношенията между процесите по УЗ, стратегическото мислене се обогатява. Обръща се повече внимание на причинно-следствените връзки и се търсят произтичащите от това директни и индиректни
ефекти, контури за обратна връзка.
В настоящия доклад се предлага модел за фирмено развитие, основан на знания. В него са вградени основните структурни елементи от концепцията за управление на знанията (човешки ресурси,
процеси, технология), както и постановките за стратегическо управление.
Моделът позволява мобилизиране на организационните активи от знания и бързо вземане на
решения, в реално време в отговор на непрекъснатите предизвикателства в околната среда.
Чрез модела се постига синергийно взаимодействие между постиженията на информационните и комуникационни технологии, и творческия по-
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тенциал на човешките ресурси, насочено към реализиране на устойчиво фирмено функциониране
в глобална динамична среда.
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STEADY FIRM DEVELOPMENT MODEL BASED ON KNOWLEDGE
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ABSTRACT
In the global economy the velocity of creation, assimilation and application of knowledge predetermines flexibility
of any organization for adaptation to turbulent environment. In this paper a steady firm development model based on
knowledge management conception and strategic approach is suggested. The base of model are employees interactions
in knowledge processes with goal to work out strategic trajectory of the organization. The nature of knowledge
management infrastructure elements- human resources, technology, process- is also considered.
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СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В
ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
(МОДЕЛ НА МЕБЕЛНАТА ФИРМА “СТЕЛА-ВЕЛИНГРАД)
Красин Стоянов, Владислав Тодоров
Лесотехнически университет - София
Изследват се възможностите на някои нови методи за организация на производството в дървообработващата
и мебелна промишленост. Дискутират се проблемите при оптимизиране на производството на мебели за
индивидуализирани поръчки на клиенти с максимално отчитане на техните специфични изисквания. Специално
внимание се отделя на използването на компютърно управление за синхронизиране работата на отделните
машини. Анализиран е опита по прилагане на такъв производствен модел в мебелна фирма СТЕЛА, Велинград.
Ключови думи: методи за организация на производството, компютърно управление на мебелно производство,
оптимизация.
Key words: production organisation methods, computer aided management of the furniture production, optimisation.

Organization of the production is expressed by
matching in time and space the elements of the
production process (work power, which means labor
and the elements of labor). Its purpose is to attain
the most effective results. The positive effects of
the production organization are achieved through the
maximum usage of the work fields, the rational
arrangement of the machines and the equipment and
the movement of the streams of the object (raw
materials; work in process and output) by its processing on the line of the technologic process, improving
of the technology, synchronization in the execution
of the technology operations and the rational usage
of the work time of the machines and the workers.
By the earliest form of industrial production-the
individual one is the typical single type of production.
It uses a wide range of articles, machines and
equipment and workers with high professional qualification for execution of individual errands and
projects of customers.
The investments in this form of the production
organization are minimal, because there are
predominantly used simpler woodworking machines.
The output’s price includes more labor expenses and
productiveness of this form is low. By this form of
execution of the productive operations the selfcontrol and responsibility of the worker is very
important, so that each individual project can turn
into the desired article.
By a streaming form of organization of the
production mass production types is used for producing wooded plates; plywood etc. According to [1]
the biggest influence on the production exerts
technology and the technique, expressed by differing
the production process and the technologic sequence
by the executions of the operations in the streaming
line with opportunities for automation and robotization. By this form all principles of the organization of
the production can be preserved-sequence, proportion,

parallel,, rhythm . The productiveness is high the
expenses for salaries in the common expenses on a
unit of output are the lower.
Difficulties appear by the synchronization of
the production processes, the monotonous work lack
of motivation etc.
Prerequisites for the utilization of modern
methods in the production process
What are the prerequisites for the utilization of
new methods in the production organization? Until
now, the main resources were material, financial and
human. Nowadays other resources are being added
to them: informational resources, training and
knowledge needed to use the informational resources
and entrepreneurship. Until recently, production was
considered as a “closed” system. Nowadays because
of the internationalization and globalization of the
business a so-called “open” system has been introduced, which is characterized by a considerable
flexibility in relation to the influence of the surrounding
environment. Each system is linked to other systems
through its communication channels. These channels
determine the level of flexibility (the extent to which
the boundaries of the system are open), which is an
indicator of the link with the surrounding environment
and of the potential or the constraints in the utilization
of the resources and the realization of the results at
the exit of the system.
In line with the external, the internal integration
processes and the interaction between the system
elements are also developed. That is why we call
this kind of production integrated.
The individualization of the clients’ orders in the
project implementation and the production of articles
begins to clearly dominate the organization of the
production process in the company. This kind of
production is characterized by the requirements
towards the equipment. It can’t be as in the simple

Съвременни методи за организация на производството в ...

type of production (the individual form of production
organization), but has to be with capabilities of highspeed processing, multiple settings and possibility of
quick resetting.
Currently more and more companies go from
the mass-production – considered until not long ago
as an achievement to the order-made production in
order to satisfy their client’s specific needs. In the
process of creating of the products there are more
and more participants. The suppliers of different
components must be able to react fast to changes in
the requirements of the end-product.
For many large manufacturers “virtual manufacture” is a reality. They take the production of
components out of their own manufacturing process
and sometimes the assembling of the end product

and leave for themselves the basic operations as
concept development and project-making.
When virtualizing manufacturing, in order not
to have a drop down of the quality of the end product
and to reach the expected economic result,
companies need technical automation at all stages
of the life cycle of the product, as well as their cooperation when organizing the entire process of
information.
For the improvement of the quality and the
productivity of the performed technological
operations computer-based control systems can be
used on the basis of including robots in the
manufacturing process, mechanical and automatic
supply and take-off of instruments from the working
table, manageable transport means and equipment.

Manufacture
database

Engineering
data base
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Fig.1.
1. Computer integrated manufacture (CIM) –
combines the of manufacture with information
technologies in order to obtain a competitive
advantage.
As mentioned in [2], when CIM is properly
organized, it offers much more of its components
technologies. Fig. 1. describes CIM as an engineering
design,flexible manufacture and product planning as
control components. Flexible production and product
planning are control components.
Engineering design - the computer system CAD
assists the organization to perform high quality and
specialized design of the manufactures goods in the

company quickly and precisely. Through this
programme the individual needs of the client are
satisfied.
Flexible manufacturing systems – facilitate the
effective manufacture of high-quality goods. Enable
the organization to use special methods for fast and
quality production with minimum manufacturing
costs.
2. Computer product planning and control
systems [2]
Enables the organization to manage the departments and to produce a wide range of different
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products without losing its flexibility.
CAD – computer applicable; it makes the
designing of geometric models automatically and
enable simulation of the mechanisms of separate
parts.
FMS – flexible manufacturing systems. The can
react fast to the design and product’s changes in the
manufacturing process. It includes working stations,
automatic belts, computer controll system, a central
computer system that manages the object of production in real time, manages the flow of materials
for the production and the tuning of the robots and
the automatic instruments when there are changes
in the produced article.
Cell manufacturing – the physical plan of the
factory in product units and manufacturing
departments. Each centre /cell/ includes a description
and a characteristic of the machines needed for the
manufacture of the article’s component.
Group Technology /GT/ – Group technology is
a process of classification of the groups at their
composing parts according to their peculiarities,
technologies, geometric characteristics and the
materials needed for the production.
CAM – computerized manufacturing. Computer
application which is connected to the control centres
for surveillance of the manufacturing process and
control of the manufacturing operations.
САРР – computerized planning of the processes
– a system for assistance to the decisions, generating
instructions fro the manufacture of the articles. It
plans the productivity of the machines and the
performed operations on them an determines the rules
among them.
JIT ( Just In Time ) – Just in time is a business
strategy for designing manufacturing systems,
responding exactly to the requirements of time for
the supply of raw materials, the synchronization
between the supplies between the operations and
the realization of the final goods. The strategy is
focused on the cutting of time for management and
tuning of the machines and higher quality of the
products.
MRPII – planning of the resources in
manufacture. A system for support of the planning
and the control of the manufacturing operations. It
helps to determine all necessary materials and
resources for the manufacture. It includes data and
software possibilities for manufacturing decisions
related to marketing and finances.
Research and analysis of the production
organization in the Furniture making factory
“Stella” in the city of Velingrad /Bulgaria
“Stella” Furniture making factory is located in
the industrial area of the city of Velingrad and makes

furniture in small series and at the client’ order. It
has a wooden plates department, a department for
massive wood, a department for finishing/grinding and
varnishing. The machines in the separate departments
are not connected one to another and the object is
moved from one place to another on hands. At the
time of the visit there was an enlargement of the
wooden plates department with the purpose of
improving the flow of the materials in it. This
department is the one that has contemporary
computer-managed machines for wooden plates
cutting, for milling/cutting and drawing.

1. Entry – ready made tables
with standard measures

2. Cutting machine for
wooded plates (technological
module)

3. Multifunctional machine
for milling/cutting, drawing,
hole making (technological
module – processing center)

4. Foil placing mashine
(technological module foiling)

5. Edging machine
( technological module for
edging )

6. Assembling

1. At the entry tables with standard measure
are placed: 1830х2440mm, 3660х1830mm
2800х2070mm with thickness 16 – 18mm.
2. Cutting machine – computer managed: when
entering data for the measures of the table and the
measures of the needed tables and their quantity a
cutting program is formed so that the left-overs are
minimal. The machine can process tables thick up to
60 mm and this allows to cut on it several tables at
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the same time. (cutting technological module)
3. Multifunctional machine – computer
managed: when entering a program it can do cutting/
milling, make holes and figures of all type and
measures. (technological module or processing
centre.)
4. Machine for foiling – after machine treatment
details are foiled with necessary foil (technological
module foiling ).
5. Edging machine – after foiling details are
edged with the necessary edge (technological module
for edging).
6. Assembling department – where from the
different details the entire product is assembled
In order to establish a completely functioning
flexible technological system at STELLA Furniture
making factory it is necessary to connect the
technological modules through suitable automatic
transport means and equipment, as well as to connect
each module to the central computer from where
the to direct, control and look after the synchronization of the different modules in the flexible
technological system.
For this purpose an entirely computerized
managing system was ordered for the German
company supplier of the equipment in the department
which is installed already and put in use.
Conclusions
Lokking into the historic plan of manufacture,
it goes from a single type production, to the
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production in series and finally to the massproduction. At first a multifunctional machine was
used. Work was slow and in shifts. The factories are
created, where series of a product were created.
The mass-production is where everything is automated but hten come the problems with the tuning
of the machines and the monotonousness of labour.
Nowadays each company must be able to
perform all requirements of the clien in order to be
competitive on the market, i.e. it must be very
flexible, to be able to tune the machines managing
them through computers. The synchronization
between the machines must be good. This is how
STELLA Furniture making factory work is
synchronized, where almost 75% of the production
is based on individual orders because only a company,
able to satisfy the requirement of each client to the
maximum is competitive enough in our days, i.e.
again we return to what was tipical of the singletype production of individual orders but investing in
new, fast computerized machines, easy and fast to
be tuned and the products of which are with low
cost price an high quality, with no loss of time for
the tuning of the machines and with high productivity.
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ABSTRACT
Some modern methods of the production organisation in the woodworking and furniture industry are examined in
this paper. The production based on individual orders optimisation problems to perform all requirements of the clients
are discussed.
Special attention is brought to the use of computer aided management to synchronisation between the machines.
The STELLA Furniture making factory, based in Velingrad production model is analysed.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА – ФАКТОР ЗА МОДЕЛИТАНЕ НА
ЕКСПОРТНАТА СТРАТЕГИЯ НА МАЛКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ СУБКОНТРАКТОР
Лоретта Парашкевова
ВСУ “Черноризец Храбър” - Варна
В статията се разглежда конкурентоспособността на малкото предприятия като главен фактор за моделиране на стратегията му за износ.
Ключови думи: малко и средно предприятие, експорт, стратегия, качество, конкурентоспособност
Key words: small and medium sized enterprises (SMEs), export, strategy, quality, competiveness

Въведение
През последните десетилетия малките и средните предприятия (small and medium sized enterprises – SMEs) се превръщат, ако не в равноправен,
то признат и полезен партньор във връзката голямо-малко предприятие. Показателно е това, че с
постепенното изграждане на съвременния малък
бизнес изчезва противопоставянето му на големите предприятия. Малките предприятия се превръщат в необходими и взаимодействащи с другите
форми на търговска дейност елементи на икономическата глобална среда. Налагането на този подход се дължи и на успешната експортна ориентация на малките предприятия. Гъвкавостта на икономическата политика на държавата допринася, в
частност, за широкия достъп на малките производители до съвременна информация, нови технологии и кредити, което от своя страна им позволява
да работят активно не само на вътрешни, но и международни пазари и да създават конкурентоспособна продукция.
Целта на настоящата статия е да се направи
опит да се моделира оптималната производствена
стратегия на малкото предприятие-субконтрактор
на международните пазари като се открои водещата роля на конкурентоспособността.
Експортната стратегия на малкото предпри-

ятия-субконтрактор
Обикновено, при използване на понятието
стратегия не се уточнява, дали става въпрос за продукция на предприятието като цяло или за всеки
произвеждан продукт по отделно. Вероятно е целесъобразно да се разграничи частната от общата
експортна стратегия на предприятието. Частната експортна стратегия се разработва за всеки вид продукт и/или търговска марка на всички съществуващи или перспективни експортни пазари. Общата експортна стратегия на предприятието обединява
всички експортни стратегии на предприятието.
Експортната стратегия е средство или начин,
който ще позволи преход от текущата експортна
позиция на предприятието към желаната. Тази ситуация се характеризира със стратегически експортни променливи. Основните стратегически променливи би следвало да са: пазар, стока, цена, система за придвижване и система за стимулиране.
Авторът въвежда следните обозначения:
1. Пазар – М.
2. Продукт – X (включително и неговата
конкурентоспособност).
3. Цена – C.
4. Промоция – Ps
5. Система за стимулиране на пласмента S
(фиг. 1).

цена
Продукт
промоция
Експортен модел

Пазар

стимулиране на
пласмента

Фиг. 1. Елементи на експортната стратегия на малкото предприятие – субконтрактор
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Стратегическите променливи са управляеми
и могат да варират в съответствие с експортните
цели на малкото предприятие. Например, ако се
разработва частна стратегия вариациите могат да
бъдат само с променливи като C, Ps, S, защото
посочената стратегия се формира за всяка стока
Xi на пазар Mj.
Под частна експортна стратегия на малкото
промишлено предприятие ще се разбира комбинацията от стратегически експортни променливи на

стоката Xi на пазара Мj в момента време t+1, която осигурява прогнозен обем на продажби (1).
Променяйки стратегическите променливи на продукта X, експортиран на пазара М, мениджмънтът
на SMEs управлява обема на продажбите Q на този
пазар.
На фиг. 2 е показан един модел на експортната стратегия на малкото предприятие – субконтрактор, съставен от няколко компонента.

А. Експортен модел

Б. Ограничителни условия:
Глобализация
Държавно регулиране

n

∑ c x → max

Печалба

i =1

i
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i

Конкурентоспособност:
T

ЧТС=

Ti

∑

ДЧППt -

t =1

∑
t =1

Иt

Производствена стратегия
-Продукт за голяма фирма и за пазара
Реализиране на стратегията
-Съществуващо състояние
-Допълнителни видове/ материали
-Ново оборудване
-Смяна на продукта
-Промоция и система за стимулиране на
пласмента
B. Устойчивост на модела
-Пазар, качество, Промяна на цените на продуктите
Фиг. 2. Модел на експортната стратегия на малкото предприятие – субконтрактор
Експортната стратегия ще се разглежда като
съвкупност от всички частни експортни стратегии,
реализацията на които ще помага да се достигнат
експортните цели на предприятието в рамките на
избраната мисия.
Моделът за избор на оптимална производствена програма на малкото предприятие се състои
в:
n

∑ c x → max
i

i

i =1

(1)

Това е целевата функция на максимизиране
на печалбата на малкото предприятие при следните ограничения:
n

∑t x ≤ k τ
i =1

ij

i

j

j

, j = 1, k

n

∑l x ≤ L
i =1

ij

i

j

, j = 1, q

xi ≤ Qi , xi ≥ 0

x ≥ Q + Q , i = 1, n , x ∈ I
i

1

2

i

;

където: Q1-обем на поръчката, получена от голямото предприятие-контрактор (натур. измерител);
Q2-прогноза за търсене на продукцията на SMEs
на свободния пазар (натура); Qi -потенциално търсене на продукцията на SMEs (натур. измерител);
lij-обем на материалния запас от вида j, необходим
за получаване на единица продукция вида i(натура);
Lj-запас на материални ресурси от вида j(натура);
q брой на видовете материално-суровинни ресурси;
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k-брой единици оборудване; kj - брой единици оборудване от вида j; tij време на работата на j-тата
единица оборудване, необходимо за производството
на единица продукция от вида i; τ j -ефективно време за използване на единица оборудване от вида i;
n-номенклатура на произвежданата продукция; Ciпечалба от реализацията на i-тия вид продукция.
Решение на задачата e векторът x=(x1, x2, …,
xn), който дава оптималния обем на i-тия вид продукция (натур. измерител).
Вторият локален модел е свързан с определяне на оптималния производствен резултат за малкото предприятие. Критерият, който се използва е:
обемът продукция (Q), произвеждан от малката фирма (за голямото предприятие и свободно договаряне). При втория модел Q е изменен с увеличение
на оборотните средства.
Един от проблемите за развитие на сектора
на малкото предприемачество е неосигуреността
му с оборотни средства, необходими в частност за
придобиване на материално-суровинни ресурси.
При условие, че обемът на кредита на малкото предприятие не превишава променливата V, използването на този кредит може да се извърши според модел 1, в който е добавено:
n

∑y L
i

i =1

j

≤ V ограничение за придобиване на

материално-суровинни ресурси в рамките на кредита, получен от малкото предприятие;

y

j

- стойност на единица придобивани ресур-

си от j -ти вид.
Третият локален модел е свързан с определяне на обема на произвежданата от малкото предприятие продукция, когато съществува необходимост от внедряване на ново оборудване.
В ситуация, когато ръководството на малкото
предприятие взема решение за разширяване на номенклатурата на продукцията и при това се привличат кредитни ресурси в обем V, задачата за оптимизация на тези ресурси се състои в следното.
С цел моделиране на ситуацията за разширяване
към модел 2 се добавят:
n

∑ x l ≤ L , y = 1, m
i =1

i

j

ij

n1

∑ x l ≤θ

i = n +1

i

ij

j

, y = M + 1, M

n1

∑t x ≤α τ

i = n +1

ij

i

j

k1

∑α β

j = k +1

j

j

+

j

, j = k + 1, k 1

M1

∑ z γ ≤V

i = M +1

j

i

където: допълнителни видове продукцияXn+1,…, Xn (брой); допълнителен брой материални
ресурси М+1,…,М1; допълнително оборудване
k+1, k1 (брой); кредит с обем V; гi -стойност на
единицата допълнителни материално-суровинни ресурси от вида i ( i = M +1,

M ); β
1

j

-стойност на еди-

ница от j -тото допълнително оборудване
( j = k +1,

k );S-свободна производствена площ; S j

1

площ, необходима за установяване на единица допълнително оборудване от вида j; α j -брой единици
допълнително оборудване ( j = k + 1, k 1 );θ j -обем на

допълнителните материално-суровинни ресурси от
вида j ( i = M + 1, M 1 ) (натура).
Четвъртият локален модел е свързан с определяне нарастването на обема на произвежданата
от малкото предприятие продукция в ситуации, когато се внедряват нови продукти.
Използването на този модел намира приложение при банкрут на малкото предприятие и търсене на възможности за излизане от кризата чрез
повишаване конкурентоспособността на продукцията му и/или чрез производство на нови видове
продукция.
Към модел 3 се добавя:
За високоликвидното оборудване:
k1

∑α β

j = k +1

j

j

+

M1

∑z γ

i = M +1

j

k

i

≤ V + ∑ε j k j
j =1

За неликвиднотo оборудване:
k1

∑α β

j = k +1

j

j

+

j = k +1

j

∑ z γ ≤V

i = M +1

k1

∑s α

M1

j

j

i

≤ S′,

където:
S’-цялата производствена площ; εj-стойност на
старото оборудване от вида j.
Реализирането на експортна стратегия на малкото предприятие зависи от конкурентоспособността на продукта, произвеждан от SMEs.
Параметрите, които характеризират конкурентоспособността на промишлените стоки могат да се
обособят в няколко групи (фиг. 3): техническипараметри, свързани с предназначението на изделието (ергономичните, нормативните (стандартни)
и естетически изисквания и др.) и търговски.
Значението на високото качество на произвежданата продукция е безспорно. То е условие за повишаване на конкурентоспособността, за увеличава-
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не на полезността, за снижаване на разходите при
експлоатацията на продукта и за повишаване удовлетвореността на потребителите.
Конкурентоспособността на продукта, произвеждан от малкото предприятие се определя преди
всичко от финансовото му благополучие. Конкурентоспособността е комплексен показател, характеризиращ степента, в която продуктът задоволява
изискванията на клиентите. Конкурентоспособният
продукт трябва да превъзхожда аналозите с потребителските си свойства при цена, удовлетворяваща купувачите. Да се съвместяват двата вида конкурентни предимства е трудно, затова стратегията
за осигуряване на конкурентоспособност е ориентирана обикновено или към ниските цени, или към
високото качество. Малките предприятия, предлагащи стандартна продукция са ориентирани към
първия тип стратегия, а специализираните SMEs
към втория. Конкурентните предимства са от нисък или висок порядък. Първите са обусловени от
възможността да се използват по-евтини от конкурентите суровини и материали, работна сила, благоприятно съотношение на курсовете на валутите,
държавни преференции. Към предимствата от висок порядък се отнасят технико-технологическата
уникалност на продукцията, нейната наукоемкост,
технологичност, високо качество и ефективно използване на продукта от потребителя, добрата репутация на фирмата, високата квалификация на
специалистите. Тези предимства са трудно достижими, те реагират несъществено на конюнктурните изменения на външната среда и изискват значителни материални разходи и интелектуален капитал.
Конкурентоспособността на продукта, произвеждан от SMEs може да бъде определена само
ако се сравнява с аналогичен такъв. Всяко голямо
предприятие има свои критерии за оценка на степента на удовлетворяване на дадена потребност,
то и конкурентоспособността придобива индивидуален оттенък. Съвременните малки предприятия се
стараят да продават на съвременния пазар не отделни стоки, а целия комплекс, свързан с дадена
стока услуги, които са важни за голямата фирма.
Поради това голямото предприятие оценява конкурентоспособността от съвършено нови, по-приемливи за него и по-трудни за SMEs позиции.
За малките фирми-субконтрактори, повишаването на качеството на продукцията има краткосрочен и дългосрочен ефект. В краткосрочен план
този ефект се изразява във възможността малката
фирма да оцелее или да се превърне в потенциален партньор на голямата фирма. Това рефлектира върху финансовите резултати на малкия
производител.
В дългосрочен план е възможно поддържане-
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то на стабилни цени без опасност от изместване
от конкурент-малко предприятие. Дългосрочни благоприятни последици са и формирането на потребителска лоялност и добър фирмен имидж. Това
от своя страна рефлектира в продължаване на договорните отношения. Подобрените финансови възможности на малкия производител могат да позволяват привличане не само на нови потребители-големи предприятия, но и такива на свободния пазар.
В резултат се увеличават продажбите, което води
до получаването на високи и стабилни приходи.
Снижават се и производствено-реализационните
разходи. Това се дължи, от една страна на намаляването на производствените разходи в резултат
на икономиите от мащаба, по-пълното и по-ритмичното използване на производствените мощности,
по-добрата мотивираност на персонала. А от друга на по-ниските маркетингови разходи.
В крайна сметка, дългосрочните последици от
подобряването на качеството са свързани с повишаването на рентабилността на малкия производител и на възвращаемостта на инвестициите. Това
от своя страна подобрява възможностите на SMEs
да инвестира в технически новости и да привлича
външни инвеститори за това.
Оценката на равнището на качеството на продукцията е необходима при управлението на процесите на неговото поддържане и повишаване, както
и при определянето на оптимума му. Тя се извършва на етапите на разработването, производството,
реализацията и потреблението на продуктите.
Основата на конкурентоспособността на разработвания продукт се полага в предпроектния етап.
На етапа на организационно-технологическа подготовка на производството и производството този
фундамент се материализира, при пласмента се
укрепва, а при експлоатацията се реализира. Всеки
етап трябва да се изпълнява на основата на системен подход при спазване на следните принципи:
1. Процесът на вземане на решение започва
с формулиране на целта – създаване на подходящ
за потребителя продукт.
2. Целта на отделните подсистеми не трябва
да влиза в конфликт с целите на цялата система.
3. Системата е структурна, и всички елементи на системата са йерархични.
Етапите на разработване на продукта на SMEs
предназначен за потребителя от гледна точка на
системния подход са показани на фиг. 4. Особеност
на системния подход на проектния етап на проектирането е, че маркетинговите изследвания и научно-изследователските и развойни дейности
(research and development (R&D) формират параметрите на входа на етапа на съставяне на техническото задание (ТЗ).
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тегловните нормативи
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Комплексност на
доставката
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Фиг. 3. Класификация на показателите за конкурентоспособност
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Външна
среда
Вход

Етапи на разработване на
продукта в малкото
предприятие

Изход

Обратна връзка

Фиг. 4. Основни елементи на системния подход
В процеса на разработване всички усилия са
насочени към достигане на технико-икономически
показатели (ТИП), заложени в техническото
задание. За разработване на конкурентоспособен
продукт трябва да бъдат осигурени следните
условия:
1. Качеството на маркетинговите изследвания
и предварителните R&D (вход) трябва да е достатъчно високо.
2. Благоприятна външна и вътрешна среда за
протичане на процеса.
3. Организация и техническо осигуряване на
работата, спомагащи за превръщане на качествения вход на системата в качествен изход.
4. Да се избягват загубите в следващите етапи на жизнения цикъл на продукта (ЖЦП) във всеки
предшестващ етап вземаното решение трябва да
се анализира, да се прогнозират перспективите, да
се оптимизират параметрите, да се проверява
конкурентоспособността, да се обосновава икономическата ефективност. Тези работи се изпълняват на основата на икономико-математическото моделиране на системата. На фиг. 5 са показани основните процедури на етапите на жизнения цикъл
на продукта, насочени към осигуряване на конкурентоспособност и икономическа ефективност.
Оценката на качеството на входа при системния
подход е равна на най-ниската оценка на предходните елементи т.е. ако не е осигурен качествен вход
няма как да се очаква качествен изход. Процесът
на разработване на нов продукт е пронизан от две
идеи: първо, удовлетворяване на потребностите на
целевите пазари, и второ, осигуряване на конкурентоспособност на продукта. Ако продуктът не съответства на нуждите на потребителя-голямата фирма и отстъпва по интегралния показател качество/
цена на конкурентните продукти на други малки
фирми-субконтрактори, той няма да бъде търсен,

което може да предизвика огромни загуби за малката фирма и даже да я доведе до фалит.
Конкурентните предимства на продукта следва да бъдат осигурени още на ранните етапи на
проектиране. Към тях могат да бъдат отнесени преди всичко следните фактори:
1. Уникалност на продукта, т.е. предоставяне
на допълнителни свойства, в сравнение с аналогичните продукти на конкурента.
2. Интересите на голямото предприятие-потребител се поставят на първо място при решаване
на технико-търговските проблеми на SMEs.
3. Продуктът не отстъпва на аналозите по интегралния показател качество/цена.
4. Преминаване към следващ етап от разработване на продукта се извършва само след достигане на определено равнище на конкурентоспособност и икономическа ефективност на продукта.
5. По време на проектния етап се разглежда
многовариантността на продукта, а в следващите
етапи многовариантността на локалните технически решения.
6. Продуктът се проектира на основата на минимизация на номенклатурата на детайлите в
изделието.
7. Разработването, усвояването на производството се извършва от гледна точка на намаляването на времето на излизането на продукта на
пазара.
Интегралният показател качество/цена на продукта трябва да съответства на установения в техническото задание, което може да бъде достигнато само на основата на маркетингови изследвания
на пазара в проектния етап на разработване на
продукта.
В предпроектния етап на проектиране продукта на малката фирма-субконтарктор е необходимо:
1. Изхождайки от търсенето на индустриал-
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Фиг. 5. Етапи на разработване на продукта на SMEs, осигуряващи конкурентоспособността
I.

ПРЕДПРОЕКТЕН ЕТАП.

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.
1. Определяне
на
технико-

Макро и микро- 1. Анализ на пазара.
среда на фирмата 2. Определяне на търсенето.

3. Оценка
на
конкурентоспособността
на
продукта на конкурентите.
4. Изучаване на производств. възможности.
5. Изучаване на изискванията на потребителите.
6. Позициониране на целевия пазар.
за
7. Определяне
на
нормативите
конкурентоспособност.

III. ТЕХНИЧЕСКО
1.
2.
3.
4.
5.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЕСКИЗЕН
ПРОЕКТ.
Технико-икономически
анализ
(ТИА)
на
параметрите.
ТИА на унификацията, стандартизация.
Определяне на себестойността и цената.
ТИА на продукта като цяло.
Корекция на параметрите.

ЕКСПЕРИМЕНТИ И ДОРАБОТВАНЕ.
Функционални проверки.
Определяне на якост, дълготрайност, надеждност.
Уточняване
на
производителността,
експлотационните параметри, разходите.
4. Уточняване на ТИА и конкурентоспособността.

V.
1.
2.
3.

ния пазар и възможностите на SMEs да се установи типа на предполагаемия вид продукт.
2. Да се определят потенциалните потребители-големите предприятия, други пазари за пласмент
и необходимия обем производство на продукта.
3. Да се идентифицира продукта на конкурента, неговите технико-икономически показатели, потенциалните възможности и стратегията на производителя-конкурент.
4. На основата на предварително приетите
технически показатели да се определят:
• Себестойността и цената на продукта.
• Технико-икономическа ефективност и конкурентоспособност в сравнение с продукта на
конкурента.
• Екологичност.
• Безопасност.
• Удобство и други технико-икономически
показатели.
5. Да се определят алтернативите за установяване на дългосрочни отношения с голямото предприятие-потребител.
Предпроектният етап следва да се базира на
маркетингови изследвания, инженерно-стойностен
и икономически анализ. Резултатът от тази дейност

икономическите показатели.

2. Оптимизация на техн.-икон. п-ли (ТИП)
3. Определяне на себестойността и цената.
4. Определяне на обема на производство с
отчитане на търсенето.

5. Оценка на конкурентоспособността.
6. Оценка на екологичността.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ПРОЕКТ.
1. ТИА на схеми, детайли, материали.
2. ТИА на технологиите за производство.
3. ТИА по уточнени параметри.
4. Оценка на конкурентоспособността.

Научно-техническа документация за технологическа
подготовка на производството

трябва да бъде техническото задание (ТЗ) за разработване на нов продукт.
Равнището на конкурентоспособност на разработвания продукт се оценява по предварително
приети в техническото задание технико-икономически показатели. За нова техника с инвестиционно предназначение конкурентоспособността може
да бъде оценена с комплексния критерий чиста текуща стойност (ЧТС), която е равна на разликата
между сумарните дисконтирани чисти парични потоци (ДЧПП) и инвестициите.
Ti

T

ЧТС = ∑
t =1

ДЧППt -

∑
t =1

Иt ,

(2)

където:
T – период на използване на продукта;
Ti – период за инвестиране;
t – текущ период.
ДЧППt е чистото парично постъпление във фирмата след плащане на данъците, дисконтирано към
началния период на инвестициите. Показателят ЧТС
отчита резултатите от експлоатацията на инвестиционния продукт, едновременните и текущите
разходи, свързани с този продукт през целия жизнен цикъл на продукта и показва прираста на капитала на малката фирма.
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ЧТС е комплексен показател, който включва
показателите за надеждност, технологичност,
стандартизация, унификация, а периода на използване на продукта определя времето, през което могат да се получават доходи. Колкото ЧТС е поголямо, толкова изделието е по-икономично и
конкурентоспособно. Размерът на ЧТС се определя преди всичко от технико-експлоатационното съвършенство на изделието.
Ценността на показателя ЧТС съществено се
повишава, когато в него се използва цената на
продукта. При еднакви стойности на експлоатационните разходи, производителност, период на
използване, при еднакво качество на сравнимите
изделия именно цената е решаващ критериален
показател. По такъв начин, именно интегралния показател ЧТС представлява числено изразен прототип на широко прилагания условен оценъчен критерий цена/качество. Малката фирма, за да повиши конкурентоспособността на своя продукт трябва да се стреми да повиши ЧТС на изделието за
сметка на оптималния подбор на технически и експлоатационни параметри.
ЧТС има редица производни критерии за
оценка, които от различни гледни точки допълват
оценката за ефективност на продукта:
• Рентабилност на инвестициите.
• Вътрешен коефициент за откупуване.
• Период на откупуване.
В ДТРt се отчитат експлоатационните текущи
разходи и данъци. Този критерий на практика е сума от едновременните и текущите разходи в периода на използване на продукта, приведена към началния период на инвестиране. Когато продуктът е
инвестиционен, текущите разходи трябва да бъдат
намалени с амортизационните отчисления.
Конкурентоспособността на продукти, чиято икономическа изгода трудно може да се определи може
да се оцени с критерий подобен на ЧТС-дисконтираните чисти разходи (ДЧР) (2).
Като критериален показател ДЧР (при една и
съща производителност) е за предпочитане пред
ДТС, защото прогнозирането на бъдещите доходи
е по-трудно отколкото определяне на разходите.
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T

Ti

t =0

t =0

ДЧР= ∑ ДТРt + ∑ Иt,

(3)

където:
ДТРt са дисконтирани текущи разходи на tтия период.
Анализирането на конкурентоспособността на
продукта трябва да се извършва комплексно, като
се интегрират посочените аспекти. При жестоката
конкуренция на пазара на малките фирми всеки
технико-експлоатационен параметър на продукта
има съществено тегло и не може да се изтъкне
само един единствен. Конкурентният продукт трябва да бъде съвършен от всички гледни точки и затова няма необходимост да се претеглят на по-голямо тегло на някой от тях може да доведе до индивидуалните показатели за комплексна оценка.
Субконтрактингът e не просто добре отработен в бизнес практиката механизъм за управление
на договорните отношения между големите предприятия и икономически и юридически независимите малки фирми-субконтрактори, а система чрез
която SMEs експортират своята продукция. Изделията, произвеждани от субконтракторите-малки и
средни предприятия в материално-веществено изражение представляват различни видове компоненти (части, възли, детайли), които служат за окомплектоване на готовата продукция. Като изделия за
окомплектовка, компонентите трябва да съответстват на техническите норми и изисквания, свързани с крайното изделие в което ще се монтират.
Частите, възлите и детайлите с общо предназначение са обикновено стандартизирани в национален
или международен мащаб. Комплектовка, която е
със специално предназначение се произвежда по
спецификация на голямото предприятие. Фактът,
че компонентите се произвеждат по стандарти и
спецификации, обуславя водещата роля на качеството и конкурентоспособността в експортната стратегия на SMEs. Връзките технико-икономически параметри-цена и разходи, свързани с качеството-цена се проявяват в това, че фирмените и договорните цени на комплектоващите изделия са тясно обвързани с равнището на качеството и с разходите
за неговото осигуряване.
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ABSTRACT
The paper is focused on competiveness of SMEs as a factor of successful export strategy.
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МЕНИДЖМЪНТЪТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
САЩ И ЯПОНИЯ
Александра Парашкевова
ВСУ “Черноризец Храбър” - Варна
Фактът, че човекът е ресурс, със специфични социо-психолигически индивидуални особености, повлияни
не на последно място от народопсихологията, предполага наличието на различия в процедурите за наемане и
освобождаване от работа, продължителността и условията на работа, проблемите на дискриминацията, взаимоотношенията на пазара на труда, в следствие на които управлението на човешките ресурси в различните държави
и дори на различните континенти, варира в различни граници. По-доброто разбиране на работната сила, предполага прилагането на по-ефективен подход към нея. Настоящата разработка поставя акцент върху познаването на
специфичните особености в националните законодателства и подходи към мениджмънта на човешки ресурси,
което е необходимо условие за иновативния и съвременен human resources мениджър.
Ключови думи: мениджмънт на човешките ресурси, ЕС, САЩ, Япония, сравнение, условия за наеманетo на
работа, мазначаване на гъвкаво рабтно време, тенденции при наемането на работа, културни влияния, работни
отношения, Теорията Z, японските подходи;
Key words: HRM, EU, the USA, Japan, comparison, coditions of employmnent, еmployment at will trends in
employment, cultural influences, labor relations, Theory Z, Japanese approaches

HRM in the EU
The European Union imposes much legislation
affecting personnel and human resource management.
Although the health and safety standards, gender
equal opportunities requirements and minimum
employee protection measures, for example, national
laws and business practices in the HRM field differ
significantly between EU countries.
1) Recruitment and dismissal
Laws on recruitment differ from state to state.
In France and Belgium for instance it is illegal to use
press advertisements for job vacancies for implicit
corporate image advertising (offering jobs that in
reality do not exist). Additionally, French job
advertisements cannot lawfully specify an upper age
limit for applicants for the vacant post. Small fines
may be imposed on advertisers ignoring this legislation. Application forms for French jobs cannot
lawfully include questions concerning union
membership, religion, politics, or family situation.
German firms’ selection methods must be
approved by their work councils and are subject to
much Federal legislation. Applicants are legally
entitled to privacy, the right to be treated with dignity.
Their interview expenses should be pays and during
the interview it is not allowed to ask them ‘improper’
questions. The letter includes questions concerning
the candidate’s politics or family situation.
Italian job advertisements have to comply with
the state Workers’ Statute, which forbids mention
of political views, union membership, racial or
religious criteria.

In Spain, job applicants are guaranteed freedom
from invasion of privacy. The Spanish state employment service is supposed to vet all job advertisements
appearing in the press in order to weed out any that
are sexually discriminatory, although this rarely
happens in practice.
In Belgium there is a legally binding national
collective agreement between unions and employers’
associations. It entitles job applicants to total privacy
during the recruitment process. Questions concerning
marriage or family plans are unlawful. The agreement
requires employers to return to unsuccessful candidates all documents accompanying an application.
Also the statutory notice periods on termination
of employment differ widely from state to state, as
does the compensation available for unfair dismissal.
2) Part time and temporary work
According to Eurostat about 15% of all EU
workers are on part-time contracts. Part-time work
is concentrated among females. Nearly 30% of
women employees are working part-time. In comparison – only 5% of men are part-time workers.
In the Netherlands about 80% of working
women have part-time jobs; for Britain and Denmark
the figure is around 43%. The lowest percentages
are in Italy, Portugal and Greece (10%) and in Spain
and Luxembourg (14%). Spain and Portugal have the
highest proportions of their workforces on temporary
contracts (22% and 19% respectively). Luxembourg
and Belgium have the lowest (4% and 5%).
In Belgium, part-time employees must be provided with work lasting at least one third of the hours
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of a full-time employee, and have at least three
consecutive hours of work at a stretch. Employers
are legally obliged to pay part-time workers pro-rata
to full-time employees. French part-timers have
exactly the same legal rights vis-a-vis working
conditions: protection against unfair dismissal, the
use of temporary contracts, which must specify
details of the employee who is temporarily replaced
(if appropriate) and the expected duration of the
assignment, which may not exceed 18 months in
normal circumstances. The law restricts temporary
employment to seasonal work, ad hoc projects,
unexpected increases in workload, and filling-in for
sick workers. Firms imposing redundancy cannot hire
temporaries for six months after the redundancies
have taken place. A 15 % end-of-contract bonus
must be paid to compensate a temporary worker for
the eventual loss of his or her job. Essentially similar
provisions apply in Germany and Portugal.
Germany has laws which have prevented the
widespread casualisation of the labour force that has
happened in some other countries. This inhibits
management’s ability to discard labour as demand
reduces, but does compel businesses to devise longterm human resource plans - usually to the benefit of
the employing organisation. A 1987 Court case (Bilka
Kaufhaus v. Weber van Hartz) ruled that occupational
pension schemes which exclude part-timers are
unlawful because they discriminate indirectly against
women (who form the bulk of the part-time work
labour force). This principle has been extended by
other German Court cases which have determined
that any employment provisions that exclude parttimers are illegal unless they can be justified by
objective factors. The same qualifying periods for
access to benefits, legal protection, etc. must be
applied to part-time and full-time employees.
3) Conditions of employment
• Working conditions
Night work is strictly controlled in a number of
EU states. Greek night workers must be paid at least
time and a quarter of normal rates; double time at
weekends. Spain and Portugal also have a statutory
minimum rate of 125% for night work. Spain bans
night work for anyone under the age of 18. The
Netherlands prohibits night work entirely unless the
firm involved obtains a special licence from the Dutch
Ministry of Labour. In Belgium night work has to be
voluntary, approved by employee representatives,
and only undertaken by permanent full-time workers.
Pregnant workers have the legal right to be temporarily transferred from night to day working. Overtime
is also subject to legislation in many countries.
Additionally, some countries set down minimum
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wage premiums for overtime working. French, Greek,
German and Irish workers are entitled to at least
time and a quarter for overtime; Portuguese
employees have to be paid at least time and a half
for the first hour of extra working and time and threequarters from then on. Until 1994, all overtime worked
in Spain attracted a 75% statutory bonus. Since 1994
overtime rates have been subject to negotiation
between managements and workers, but typically
involve a 75% premium.
• Equal opportunities
Article 119 of the Treaty of Rome demanded
equal pay for equal work completed by men and
women. This is mandatory in all member countries.
The Council of Ministers has also directed that there
shall be equal pension rights and social security benefits for men and women. This has been interpreted
by the European Court of Justice to mean equal retirement ages for men and women. Article 119 encompasses wages, fringe benefits, payments in kind,
access to pension schemes, etc. Equal work means
work of equal value (not just people engaged in
identical duties).
Equal opportunities legislation exists in all EU
countries. In Belgium a victim of unfair sex or race
discrimination can seek compensation (of up to six
month’s payor the actual value of damages suffered)
from a Labour Court. Criminal penalties ranging from
small fines to one month’s imprisonment are also
available. France also has criminal penalties for sex
discrimination. Additionally, French firms employing
more than 50 workers must prepare and submit to
union representatives and the Labour Inspectorate
an annual report on the degree of equality of men
and women within the enterprise. In Germany, job
applicants rejected on the grounds of sex may claim
four months pay for the work they would have done
had their applications been successful. The legislation
also covers internal promotion.
Greek victims of acts of unfair discrimination
must seek damages through the civil courts, although
small fines can also be imposed by the Ministry of
Labour. Irish victims can claim up to 104 weeks’ pay,
and courts may impose daily fines for as long as
discriminatory practices continue.
Denmark, Greece and Belgium draw an important statutory distinction between white collar
(salaried) and blue collar (manual) employees. Under
Belgium’s 1978 Contract of Employment Act, for
example, a worker’s status as white or blue collar
affects:
- his or her probationary and notice periods and
- when notice of termination begins to take
effect (the Monday following notification of dismissal
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for manual workers, the month following notification
for white collar staff).
Denmark also has distinct legislation for specific
employee groups which determines sick pay
entitlements and notice periods. In Greece, blue collar
workers cannot lawfully be instructed to undertake
clerical work.
• Prevention of sexual harassment at work
The EU Code of Practice on the prevention of
sexual harassment at work 1992 is a broadly based
set of recommendations that advises employers to
produce a policy statement on the subject of sexual
harassment, to establish complaints procedures and
to communicate these to employees. Persistent
offenders should be subject to the firm’s internal disciplinary procedures and the necessary sanctions
applied. However there is no requirement for EU
member countries to introduce legislation on this
matter, although several actually have.
• Race discrimination
Ten EU countries have laws that prohibit race
discrimination in employment (Britain, Finland, France,
Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain
and Sweden). Finland and Spain restrict protection
to persons already in employment, while Irish
legislation only applies to dismissals. In the other
countries the law extends to recruitment processes
as well as treatment within employment.
‘Race’ can refer to ethnic origin, nationality or
skin colour. Six of the nine have anti-race discrimination provisions written into their constitutions
(France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal and
Spain); the other three rely on ad hoc legislation. Note
however that all EU nations apart from Ireland have
ratified the 1965 United Nations International
Convention on the Elimination of all Forms of Racial
Discrimination, which requires governments to undertake to prohibit and eliminate racial discrimination in
all its forms and to guarantee the right of everybody
to equality before the law in relation to conditions of
employment, free choice of employment, fair
treatment at work, equal pay for equal work, etc.
EU countries other than Ireland, Luxembourg
and the United Kingdom, moreover, have signed the
1958 International Labour Organisation Convention
on Discrimination in Respect of Employment and
Occupation, which imposes on governments the
obligation to ‘declare and pursue a national policy
designed to promote equality of opportunity in respect
of employment and occupation with a view to
eliminating discrimination’. Acceptance of such Conventions puts pressures on national governments to
legislate in order to meet agreed international standards, but does not guarantee that they will do so.

To date, EU institutions have expressed concern
about racism, although no substantial legislation has
emerged. At the time of writing however a proposed
Draft Directive on the matter is under discussion,
which if adopted will effectively outlaw all forms of
racial discrimination. The United Kingdom’s stated
intention to veto the proposal was reversed following
the change in government of 1997. At present the
only protection available via EU law is on the grounds
of nationality rather than race or colour, since
discrimination related to nationality is prohibited by
Article 7 of the Treaty of Rome. Thus, for example,
a black or Asian UK citizen seeking a job in an ED
country outside the UK is not protected against
discrimination on the basis of color (as opposed to
nationality). This lack of concern with race discrimination is in sharp contrast with the comprehensive
EU legislation against sex discrimination that has been
in place since 1975.
4) Parental leave – advantages and disadvantages
The term ‘parental leave’ is used to describe
leave taken by women after the expiry of maternity
leave and which is unpaid (or paid at a very low rate)
and carries the right to re-engagement in a similar
position in the former employing firm. Statutory
provision for parental leave varies widely across the
European Union. In Ireland there is no statutory right
to parental leave whatsoever. Thereafter there are
large differences in conditions and benefits, ranging
from:
• Zero length of service requirements in five
EU countries, four weeks’ service in Germany, six
months in three nations, and one year in the remaining
half dozen.
• Leave durations of three months (in Greece)
to three years (in France, Germany, Norway and
Spain)
• No financial payment in four countries, a flat
rate monthly sum in five others, through varying
percentages of previous earnings elsewhere.
Nine EU nations give people returning from
parental leave the legal right to insist that they be
employed part time.
The issue of parental leave is important because
of the huge increase in the number of working women
in EU countries that has occurred over the last couple
of decades, in combination with the rise of single
person households.
5) Paternity leave – advantages and disadvantages
Seven EU countries give fathers the statutory
right to a few days’ paid leave at the times their
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Advantages and disadvantages of parental leave:
Advantages
Employment and family responsibilities may be reconciled.

Equal opportunities for women are promoted (through
enabling women to remain in the labour force).

Disadvantages
It is more efficient to allow market forces to determine
whether parental leave is necessary. If firms really require
the long-term services of the women involved they will be
prepared to pay the appropriate rate to retain them.
Employers' wage bills are higher than otherwise would be
the case, possibly helping to make European firms
uncompetitive in world markets.

Women are encouraged to have more children. This is a
critical factor in countries where the birth rate is in sharp
decline.

The long-term absence of key employees can severely
disrupt an organisation's work.

Unemployment is reduced as fresh workers are engaged to
cover for people who are away on leave.

Having to find replacements for people away on parental
leave is troublesome and expensive. Replacements have to
be inducted and trained, only to be dismissed on the return of
the absent worker.

Firms retain trained and competent staff for longer periods
Mothers have more time to spend with their families. Equal
sharing of family responsibilities between men and women
is facilitated, as women are relieved of the (stressful) burden
of having to return quickly to a job while caring for an infant
at the same time.
The state formally recognises the social importance of
parenting.

children are born. The period involved varies from
two days in Spain to ten days in Sweden. Additionally
eleven EU states allow fathers to take, by law, a
longer period of unpaid leave for parenting purposes,
provided the mother waives her entitlement to all or
part of her statutory parental leave. The shortest
duration of this kind of paternity leave applies in
Denmark (ten weeks); the longest in France, Austria
and Germany (two to three years): six months is the
commonest period. In 1994 the UK government
vetoed an EU Draft Directive on parental leave giving
all employees the right to at least three months’
unpaid leave (whether working full time or part time)
following the birth or adoption of a child. Nevertheless
the other 14 EU member states went ahead with the
measure. Following the change in government in 1997
the UK decided to introduce unpaid paternity leave

on the same basis as in all other EU countries.
6) Employment at will
United States employment law and practice is
based on the doctrine of ‘employment at will,’ i.e.
the freedom of employers to hire and fire as they
please and to terminate an employee’s job at any
time and for any reason subject to that person’s
contract of employment. It follows that contracts of
employment with terms and conditions determined
by collective bargaining assume great importance
within the system. They are legally binding and
provide the basis for a worker’s security of employment, with terms and conditions typically renegotiated every two or three years (via collective
bargaining in unionised firms).

Benefits and disadvantages resulting from the practice of granting paternity leave
Benefits
Disadvantages
Employees are helped to reconcile their work and family The final costs imposed on employers
responsibilities.
Gender equal opportunities are facilitated: women are
Reductions in productivity caused by the use of
allowed greater flexibility in their working lives and hence
inexperienced temporary replacement workers
can better pursue and develop their own careers.
Beneficiaries are likely to be more loyal to the firm.
Adverse effects on individual career development.
Companies can plan ahead to avoid possible disruptions caused by men taking time off work (through formal leave or
deliberate absenteeism) when a child is being born.
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7) Trends in employment
The American Department of Labor predicts
that by the year 2000 less than 5% of new jobs in
the US labour force will be for unskilled people. As in
other western countries, the proportion of the US
labour force employed in manufacturing has declined,
while the proportion engaged in services is continuously increasing. Since 1980, fewer people have
been employed in US manufacturing than in wholesaling and retailing. This has greatly reduced the
bargaining power of (unionised) manufacturing workers, whose wage levels relative to other employee
categories have deteriorated. The new jobs created
over the last 20 years have tended to be in office
administration and catering, and are frequently low
paid and part-time. Jobs lost have been in well-paid
skilled and semi-skilled manual occupations. In the
1970s only 20 per cent on average of the new jobs
created each year fell within the Federal Department
of Labour’s lowest category of income. Through the
1980s the figure was 60%t, and one-third were parttime. Unemployment is unevenly distributed. Black
people, Hispanics and the poorly educated experience
the highest rates of unemployment (around 30 per
cent for black youths).
8) Cultural influences
The USA is ethnically diverse and religiously
multi-denominational. It is a large country both in
terms of its geographical size (it covers twice the
area of the EU countries combined) and its population
(250 million). Parts of the US have a sub-tropical
climate (Florida for example); parts of Alaska lie
within the Arctic Circle. Size and ethnic diversity
mean that employees in various regions may have
widely different cultural traditions, attitudes and
perspectives. Note moreover that each of America’s
50 states has its own laws, many of which impinge
on personnel management.
Market forces determine the pattern of most
US economic activity (apart from the nation’s
extensive defence industries). Vigorous competition
and the regular business shut-downs / start-ups that
it implies have led perhaps to a greater willingness
to accept change than in some other countries and
to a workforce that is prepared, on the whole, to
move to areas and industries where jobs are available.
Another important fact is that the US continues to
accept large numbers of immigrants from other
countries, with the consequence that the skilled
labour force has been supplemented even when birth
rates were down. Also the US has a younger
workforce than either Europe or Japan.
9) Labor relations

Collective bargaining has traditionally taken
place at the enterprise rather than the industry or
national level. Also, American unions negotiate on a
far wider range of matters than their West European
counterparts, especially regarding fringe benefits
(health and welfare schemes, extended holidays,
occupational pension, etc). US unions’ successes in
negotiating with managements in relation to fringe
benefits derive in part from the Wagner Act which
empowers the US National Labour Relations Board
(NLRB) to compel employers to bargain with unions
on a multitude of issues.
To gain recognition against a management’s
wishes a union must petition the NLRB which then
organises a ballot to establish the wishes of the firm’s
workforce. If the ballot goes in favour of the union
then management is legally obliged to negotiate with
that union. Only one union is entitled to negotiating
rights within a particular workplace. If another union
gains a foothold in the firm it must approach the NLRB
and ask for a fresh ballot to determine which union
shall be recognised. There is no legislation compelling
employee representation on company boards.
Certain US business sectors have a long history
of ‘union avoidance’, and the practice has been
pursued vigorously by some American companies.
Measures intended to prevent union involvement with
a firm have included:
1) Referring all labour relations matters to
company lawyers, so that union members must
discuss issues with a lawyer rather than a line
executive.
2) Identification and intimidation of potential
union supporters.
3) Unfair (and unlawful) sacking of union
representatives knowing that the costs to the
company in fines and compensation to the affected
individuals will be lower than the possible effects on
the wages bill if the firm is unionised.
4) Encouraging non-union employees of
unionised businesses to file derecognition petitions
with the NLRB.
HRM in the USA
US personnel management practices emphasise
the importance of individual initiative and responsibility, selection and promotion on merit, the assumption that employees should and will be loyal to the
employing organisation, and willingness to dismiss
workers whose performance does not come up to
scratch. Motivation often depends on (substantial)
rewards and penalties. There is open vertical and
horizontal communication compared with many other
countries, and relatively informal personal relationships.
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1) Employment at will
United States employment law and practice is
based on the doctrine of ‘employment at will,’ i.e.
the freedom of employers to hire and fire as they
please and to terminate an employee’s job at any
time and for any reason subject to that person’s
contract of employment. It follows that contracts of
employment with terms and conditions determined
by collective bargaining assume great importance
within the system. They are legally binding and
provide the basis for a worker’s security of employment, with terms and conditions typically renegotiated every two or three years (via collective bargaining in unionised firms).
2) Trends in employment
The American Department of Labor predicts
that by the year 2000 less than five per cent of new
jobs in the US labour force will be for unskilled people.
As in other western countries, the proportion of the
US labour force employed in manufacturing has
declined, while the proportion engaged in services is
continuously increasing. Since 1980, fewer people
have been employed in US manufacturing than in
wholesaling and retailing. This has greatly reduced
the bargaining power of (unionised) manufacturing
workers, whose wage levels relative to other
employee categories have deteriorated. The new jobs
created over the last 20 years have tended to be in
office administration and catering, and are frequently
low paid and part-time. Jobs lost have been in wellpaid skilled and semi-skilled manual occupations. In
the 1970s only 20 per cent on average of the new
jobs created each year fell within the Federal
Department of Labour’s lowest category of income.
Through the 1980s the figure was 60 per cent, and
one-third were part-time. Unemployment is unevenly
distributed. Black people, Hispanics and the poorly
educated experience the highest rates of
unemployment (around 30 per cent for black youths).
3) Cultural influences
The USA is ethnically diverse and religiously
multi-denominational. It is a large country both in
terms of its geographical size (it covers twice the
area of the EU countries combined) and its population
(250 million). Parts of the US have a sub-tropical
climate (Florida for example); parts of Alaska lie
within the Arctic Circle. Size and ethnic diversity
mean that employees in various regions may have
widely different cultural traditions, attitudes and
perspectives. Note moreover that each of America’s
50 states has its own laws, many of which impinge
on personnel management.
Market forces determine the pattern of most
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US economic activity (apart from the nation’s
extensive defence industries). Vigorous competition
and the regular business shut-downs / start-ups that
it implies have led perhaps to a greater willingness
to accept change than in some other countries and
to a workforce that is prepared, on the whole, to
move to areas and industries where jobs are available.
Another important fact is that the US continues to
accept large numbers of immigrants from other
countries, with the consequence that the skilled
labour force has been supplemented even when birth
rates were down. Also the US has a younger
workforce than either Europe or Japan.
4) Labour relations
Collective bargaining has traditionally taken
place at the enterprise rather than the industry or
national level. Also, American unions negotiate on a
far wider range of matters than their West European
counterparts, especially regarding fringe benefits
(health and welfare schemes, extended holidays,
occupational pension, etc). US unions’ successes in
negotiating with managements in relation to fringe
benefits derive in part from the Wagner Act which
empowers the US National Labour Relations Board
(NLRB) to compel employers to bargain with unions
on a multitude of issues.
To gain recognition against a management’s
wishes a union must petition the NLRB which then
organises a ballot to establish the wishes of the firm’s
workforce. If the ballot goes in favour of the union
then management is legally obliged to negotiate with
that union. Only one union is entitled to negotiating
rights within a particular workplace. If another union
gains a foothold in the firm it must approach the NLRB
and ask for a fresh ballot to determine which union
shall be recognised. There is no legislation compelling
employee representation on company boards.
Certain US business sectors have a long history
of ‘union avoidance’, and the practice has been
pursued vigorously by some American companies.
Measures intended to prevent union involvement with
a firm have included:
1) Referring all labour relations matters to
company lawyers, so that union members must
discuss issues with a lawyer rather than a line
executive.
2) Identification and intimidation of potential
union supporters.
3) Unfair (and unlawful) sacking of union representatives knowing that the costs to the company in
fines and compensation to the affected individuals
will be lower than the possible effects on the wages
bill if the firm is unionised.
4) Encouraging non-union employees of unioni-
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sed businesses to file derecognition petitions with the
NLRB.
5) The Taft-Hartley Act 1947
At the year 1947, the Taft-Harley Act was
adopted. This contained the following provisions:
1) The US President was given the right to obtain
from the Congress an injunction banning for 80 days
any strike which the President considered a threat
to national health and safety. Intervention occurs
when a stalemate in negotiations has been reached.
A report on the dispute is commissioned and the two
sides are instructed to co-operate with the Federal
Mediation and Conciliation Service. The NLRB ballots
the workers in the dispute to establish whether they
wish to accept the employer’s latest offer. If the
answer is negative the dispute continues without
further interference.
2) Individual states were allowed to ban the
closed shop (i.e. a situation in which a firm will only
employ union members). Such prohibitions were
called ‘right to work’laws and inhibited union
organisation, especially in Southern states.
3) Secondary actions were outlawed, as were
strikes relating to inter-union disputes.
4) Collective agreements became legally
enforceable.
5) Workers refusing to join a union were given
legal protection.
HRM in Japan
1) Theory Z
This is the label applied to the Japanese
approach to HRM by William Ouchi, a westerner, who
suggested that the approach comprised three strategies and six associated techniques. The strategies
are as follows:
1. Commitment to life-long employment
2. Projection of the philosophy and objectives
of the organisation to the individual worker. Making
workers feel they belong in a clearly defined
corporate entity.
3. Careful selection of new entrants and
intensive socialisation of recruits into the existing
value system.
These strategies are implemented through six
techniques:
1) Seniority-based promotion systems. Recruits
expect to spend their entire careers with a single
firm. They acquire experience of various aspects of
the business through job rotation and steady (but
slow) progression through the management hierarchy.
Since there is but limited opportunity for promotion,
most transfers are lateral. This develops generalist
rather than specialist management skills, and well-

rounded management personalities.
2) Continuous training and appraisal which,
combined with guaranteed job security, enable
managers to construct long-term career plans. Managers might experience less stress than their Western
counterparts.
3) Group-centred activities. Tasks are assigned
to groups rather than individuals.
4) Open communications both within the work
groups and between management and labour. Managers and workers dress alike and eat in the same
works canteen.
5) Worker participation in decision making,
based on consultation with all who will be affected
by a proposed change.
6) A production-centred approach with, nonetheless, great concern for the welfare of the
employee. There is no great social divide between
management and workers.
In Japan, payments systems are seniority based.
The longer an employee has been with the firm the
more he or she is paid. Another important feature of
the Japanese corporation is that it will usually have
just one trade union representing all its employees.
For more information on the origins and nature of
enterprise unionism in Japan see Employee Relations,
Chapter 18, in this series.
Workers witilln a privately owned firm have the
right to form a union, and management must
recognise the union for the purpose of collective
bargaining. If several unions exist within a firm then
management must deal with each of them (though
this is extremely rare in practice). Management is
legally obliged to negotiate with the union in relation
to the determination of works rules, but only with
the union that represents most employees. The
specific rules that must be discussed include shiftwork management, starting and finisillng times,
holiday entitlements and wage payment systems. If
a company refuses to negotiate with a union then
the latter may sue for financial damages caused by
the refusal. Note the differences involved in assessing
the value of such damages. Managements are at
liberty to require that all employees be union members
as part of their contracts of employment. However,
it is illegal for firms to apply contractual terms which
forbid workers from joining trade unions.
2) Working practices
Japanese approaches to employee relations
have attracted much attention in recent years
because of formidable successes achieved by Japanese industry and the contrasts offered by Japanese
management styles relative to those applied in
Western countries. Japanese firms, moreover, seem
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to have obtained the co-operation of foreign workers,
even in countries where industrial strife is commonplace.
The basic practice is to organise work around
teams which exercise some discretion over how they
complete tasks, and which assume responsibility for
the quality of their outputs. Each team receives clearly
defined inputs from other working units and is given
a range of productivity and quality targets. Five to
ten minute team meetings between supervisors and
workers might occur twice a day, usually at the
beginning and end of each shift. Some Japanese
companies have abandoned the use of the term
‘worker’ or ‘operative’, or even’ employee’ when
referring to their people, preferring instead to call
them ‘associates’ or ‘partners’. This supposedly helps
break the attitude that lower-grade workers are
somehow less important for the firm’s survival than
Benefits claimed for the Japanese approach are:
ª To the extent that the workforce is involved in taking
decisions, the decisions taken will be speedily and
wholeheartedly implemented.
ª The fact that employees invest so much of their life energy
in a single employing organisation results in their becoming
totally committed to its long-term survival
ª Emphasis on group work rather than individual discretion
encourages harmony within the workforce, consensus
between management and labour, and a high degree of
employee co-operation.
Workers are able to develop their skills and are given the
opportunity to be creative and to assume responsibility for
output. Individuals are offered the chance to be recognised
and rewarded for their efforts, to learn a wide variety of
competencies, and to receive constant feedback on their
performance.
ª Single status for all employees Gapanese managers and
other workers dress alike and eat in the same canteen) can
significantly improve loyalty to the organisation, morale and
team spirit.
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is management, but can lead to charges of managerial
hypocrisy: employees in Japanese enterprises do not
share power or profits on equal terms with the
owners and managers of the company.
It is important to note that despite the large
amount of consensus decision making that occurs at
the workplace level, Japanese firms are in many
respects highly authoritarian. They demand strict
conformity with company rules and unquestioning
compliance with cultural norms. However, the
exercise of authority is limited to matters necessary
for the organisation’s survival and success.
3) Advantages and problems of the Japanese
approach
Present advantages and existing problems of
the Japanese approach, being identified at the present
moment, can be summarized in the following table:
Criticisms of Japanese approaches include:
ª The emphasis on conformity and obedience to authority
might itself eventually become a barrier to the introduction
of new methods and the acceptance of change.
ª Job satisfaction among the employees of Japanese firms
need not be greater than in other enterprises. The pace of
work is intensive and workers are expected to give their all
to the company; Japanese production operatives are subject
to large amounts of stress.
ª Trade unions become an instrument of management
rather than a means for furthering the interests of workers.
ª Arguably the Japanese approach is nothing more than a
managerial confidence trick intended to brainwash workers
into subservient obedience to management's wishes.
There is much discrimination against women in Japanese
industry.
ª Young managers may resent restrictions on the speed at
which they can progress through an organisation and thus
might themselves eventually become the agents of change
who will disrupt the system.
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Докладът разглежда ролята на ценностите, които заедно с индивидуалните потребности, очаквания, нагласи,
мотиви, възприятия и т.н., формират сложния механизъм на вътрешна мотивация у човека и оказват влияние
върху трудовото му поведение и представяне. Индивидуалните ценности могат да бъдат пречупени през призмата на създадената (или създаваната) фирмена култура, която представлява споделяни от членовете на персонала
ценности и норми. За целите на настоящият доклад, особена тежест придобива проблемът за начина, по който
чрез трансформацията на ценностите бихме могли да управляваме и по-конкретно да преориентираме поведението на хората в труда. Основната идея на този подход е да се хармонизират индивидуалните ценности с
фирмените, т.е. управляващите въздействия и механизмите за преориентация да се оформят по такъв начин, че
да се отчитат индивидуалните ценности и да се дава простор на вътрешната човешка мотивация.
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Динамичните и интензивни промени в икономиката и обществото през настоящото столетие,
предполагат нов подход към хората в организацията. Той е свързан с въвеждането на нови управленски парадигми, целящи не просто да подобрят ефективността на труд, но и да повишат удовлетвореността и психичното благополучие на
работещите. „Ние живеем в един от тези редки исторически моменти, когато са налице двата найважни елемента и предпоставки за социална промяна – нови ценности и икономическа необходимост. Трябва и двете да са налице. Нито една от
тях не е достатъчно силна, за да доведе сама до
социална промяна. Трябва да съществува съчетание от променящи се ценности и икономическа
необходимост. Точно това наблюдаваме сега: нови хуманистични ценности и глобални икономически императиви.”1
Преосмислянето на ценностите, свързани с
труда, е характерно не само за настоящата социална ситуация у нас, но е явление и в глобален
мащаб. Необходимостта от изследване на ценностно-мотивационната сфера на личността в съвременното информационно общество се поражда от
стремежа да се осигури високо качество на живот
в труда и извън него. Поставят се ред нерешени
въпроси: Какво търси и очаква човек от труда? Какви
са неговите ценности, цели и мотиви? Как да се
повиши организационната ефективност? Защо личността се свързва с дадена организация и се идентифицира с нея? В този аспект, възниква още един
интересен проблем - доколко организацията съумя-

ва да „използва” ценностите на индивида като механизъм за преориентация на поведението му в желаната от нея посока?
Погледнато от този ъгъл, цел на настоящата
разработка е откриване и тълкуване на релацията
„ценности – преориентация на поведението” в
организацията. Свързващото звено тук е фирмената култура. Конкретните задачи, които си поставяме са свързани с коментар на ключовите понятия (ценности, фирмена култура, преориентация,
поведение) и откриване на конкретните връзки и зависимости между тях.
1. Фирмена култура и ценности
Широкото възприемане на фирмената култура я определя като философия, заложена в политиката на организацията, в поведението, чувствата
или климата и. Тя е “колективно програмиране на
съзнанието” (Hofstede), начинът по който се извършват нещата (Deal, Kennedy)2 или социалната конструкция от правила, които ръководят усещанията
и мисленето, твърди Соня Сакман.
В по-тесен смисъл, фирмената култура е системата от публично и колективно приети значения,
валидни за определен период от време за дадена
група хора. Систематизацията на форми, категории и представи, интерпретира конкретната ситуация (Pettigrew)3 . Други дефиниции подчертават
ролята на ценностите и символите. В този смисъл
фирмената култура се определя като съвкупност
от символи, церемонии и митове, които разкриват
градивните организационни убеждения и ценности

1 Нейсбит, Д., Абърдийн, П., Преоткриване на корпорацията, С., 1990г., стр.34
2 Илиева, Сн., “Привързаност към организацията. Психологически анализ.”, Изд. “Албатрос”, С., 1998г.,
стр.187
3 Пак там, стр. 187
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(Ouchi).4 Питърс и Уотърман споделят, че културата е сбор от ценности, пренасяни чрез определени символни средства – разкази, митове, легенди,
анекдоти.5
Един от най-изтъкнатите изследователи на
фирмената култура - Хеерт Хофстеде, я дефинира като “софтуер на ума” и своеобразна “колективна програмираност на духа за разграничаване
на една категория хора от друга”.6 Културата, според автора, се придобива, тя не се унаследява, следователно следва да се разграничава от личността
на индивида и човешката природа. (Човешката природа е това, което обединява всички човешки
същества, тя е наследена посредством гените; личността на индивида от друга страна, е неговия уникален набор от умствени програми).
Отнесен конкретно към бизнеса, терминът
“култура” може да бъде дефиниран като “онази
система от норми, отношения, ценности, вярвания
и обичаи, които направляват поведението на човека вътре в дадена организация. Фирмената култура представлява цялостния сбор от начините, по които хората мислят и действат като ръководители
или подчинени, в дадена организация.”7
Според Л. Гормън, координатор за изследователските и образователни програми на ирландския Институт по мениджмънт в Дъблин, “фирмената култура съдържа в себе си оценки, норми,
чувства, стремежи и надежди”.8
С. Ray представя културата като последна възникнала форма на контрол в организацията, която
преодолява недостатъците на по-рано възникналите бюрократична и хуманистична форма на контрол. Като възможен резултат от хомогенизацията
на организационните членове той вижда интензи-
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фициране на връзките между тях, в резултат на
което могат да нарастнат техните изисквания, инициативи и активни действия.9
Бюрократичен контрол
Манипулация с наградите
лоялност
нарастваща продуктивност
Хуманистичен контрол
“удовлетворяващи” задачи и живот в трудовия
колектив
лоялност
нарастваща продуктивност
Контрол чрез култура
Манипулация на културата, включително митове, ритуали
лоялност
нарастваща продуктивност
Най-разпространената дефиниция принадлежи на Едгар Шайн, който твърди, че организационната култура е система от основни допускания по
отношение на убежденията и ценностите, имащи
за цел справянето с проблемите на външната адаптация и вътрешната интеграция във фирмата .10
Тези няколко определения сами по себе си са
достатъчни, за да опишат богатата гама от възгледи, характеризиращи фирмената култура и да ни
помогнат да дефинираме логически системата от
понятия (понятийния апарат). Макар и кратък, направеният обзор е напълно достатъчен за да се фиксира ключовото понятие – ценности. То присъства
във всяка гледна точка по проблема и обединява
представените позиции. Ценностите са дълбочинният пласт на културата, около който се организират останалите елементи – митове и легенди,
символи, идеали, традиции, вярвания и мечти, идеи,
норми, ритуали и др. В този смисъл ще оформим
основните връзки и зависимости по темата, с акцент върху интересуващото ни понятие:

ФИРМЕНАТА КУЛТУРА Е:
КОМПЛЕКС ОТ ЦЕННОСТИ, ВЪЗГЛЕДИ, ЗНАНИЯ, ЧУВСТВА, НАМЕРЕНИЯ И Т.Н.,
СПОДЕЛЯНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ПЕРСОНАЛА
НОРМИ И СТАНДАРТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ, ОФОРМЯЩИ ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННАТА
АТМОСФЕРА
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ (СПЕЦИФИЧЕН ОБЛИК) НА ФИРМАТА КАТО ЦЯЛО

Фиг.1. Разбиране за фирмена култура
4 Пак там, стр. 187
5 Питърс, Т., Уотърман, Р., “Към съвършенство във фирменото управление”, ДИ “Наука и изкуство”, С., 1998г.,
стр.169
6 Хофстеде, Х., “Култури и организации. Софтуер на ума”, Изд. “Класика и стил”, С., 2001г., стр.6-7
7 Boseman, Ph. аnd Schelenberger, A., “Strategic Management: Texts and Cases”, John Wiley & Sons, 1985, p. 38
8 Gorman, L., Corporate Culture, “Management decision”, volume 27, Number 1/1989, p.14 – 20
9 Коларова, Д., Същност, управление и изследване, Организационна култура, сп. Икономика, 3/1996, с. 45-47
10 Schein, E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, 1985, p. 9
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Без да претендираме за изчерпателност, ще
се опитаме да конкретизираме най-важният и основополагащ аспект на фирмената култура –
ценностите. Този въпрос има фундаментален
характер, който произтича от вплитането им в културата, интелекта, морала, деловите връзки, подхода и принципите на взаимоотношенията. Ценностите са свързани с начина на живот, с представата
за благополучието, с поведението. Това са социални принципи, цели или стандарти на организацията
и членовете и. Ценност е всичко онова, което има
стойност и значение за хората. Ценностите са ядрото на ФК. Те изграждат ценностната система на
фирмата. Могат да бъдат материални и духовни,
и са израз на фирмената философия за постигане
на успех. Формулират се от ръководството и се
свеждат до целия персонал.
Ценността е идеалът, към който индивидът се
стреми, тя е стандарт как да се държим, как да
преценяваме себе си и останалите. Ценността обозначава “познавателната структура, която осигурява критериите за избор между алтернативни поведения”. Проблемът има и друг аспект. Ценността
съдържа силен оценъчен елемент – естетически
(красиво-грозно), нормативен (правилно-неправилно) и т.н. Тази оценка може да бъде с различна
сила и степен, но е елемент на всяко човешко
възприятие. В този смисъл могат индивидуално да
се тълкуват и оценяват различните хора, действия
и събития във фирмата, през призмата на личните
и организационни ценности. Така се формира показателят “справедливост”, който от своя страна
обуславя степента на мотивация и поведението на
индивидите. От тази гледна точка, ценността представлява абстрактен модел, въз основа на който:
- се оформя мисленето и поведението на
индивида;
- се оценяват събитията, действията, другите
хора.
Според Милтън Рокийч, ценността е устойчиво убеждение, че определен начин на поведение
или статус на съществуване е персонално или социално по-добър от други, а ценностната система
на индивида е устойчива организация на убеждения,
отнасящи се до предпочитаеми поведения или съществувания по линията на континуум на относителна значимост. Той формулира две основни групи ценности: 1. Крайни ценности – вълнуващ живот,
равенство, свобода, щастие, зряла любов, удоволствие, спасение и др.; 2. Инструментални ценности
(средства за постигане на целите) – амбициозен,
честен, логичен, способен, чист, вежлив, отговорен,
смел, прощаващ и т.н. Крайните ценности (мъдрост, спасение) имат много общо с онова, което
наричаме смисъл на живота, докато ценностите –

инструментариум могат да бъдат добър начин за
предсказване на реалното поведение
Често пъти, когато значими за личността инструментални или крайни ценности изискват взаимно изключващи се поведения, възниква личностен
ценностен конфликт (н.р. “честен” се измества от
“амбициозен”, “удоволствие” – от “чувство за завършеност”; инструменталната ценност “независим” е несъвместима с крайната “истинско приятелство”). Проблемът има и друг аспект (нравствен) - ако човек съзнателно нарушава дадена нормативна система, ясно е че той я превръща в средство (жертва я) за някакви свои ценности, които смята за по-важни.
Ценностите на различни йерархични равнища
изпълняват различни регулационни функции. Те могат веднъж да се изучават като нещо външно, т.е.
стимули на поведението (социологически подход),
втори път - като негови мотиви (социалнопсихологически подход). Ако за социологическия анализ
най-голяма стойност има категорията “ценност”, в
социалнопсихологическите изследвания на преден
план излиза конструкцията “ценностна ориентация”,
разглеждана като специфичен мотивиращ механизъм на поведението. В този аспект, ще направим
опит да коментираме и нашата позиция по разглеждания проблем.
2. Поведение и ценностна преориентация
За целите на настоящата разработка, особена тежест придобива проблемът за начина, по който именно чрез ценностите бихме могли да управляваме и по-конкретно да мотивираме, и преориентираме поведението на хората в труда. Интерес
за нас представлява идеята, как чрез установените
във фирмата общоприети ценности и норми, се изгражда един сполучлив и ефективен модел за управление на персонала. И тук особено важи въпросът – как ценностите, като елемент на фирмената
култура могат да изиграят ролята на механизъм
за преориентация поведението на субектите от различни равнища.
ето

2.1. Модел за преориентация на поведени-

Когато говорим за преориентация поведението на подчинените, то е пряко следствие от работата на мениджъра. В понятието “подчинени” са
включени различни хора. Те са носители на свои
неповторими и несравними интереси, образование,
възпитание, характер, култура, нагласи и т.н. Тези
различни хора се стремят да удовлетворят разнородни потребности и имат различни ценности. Те
се мотивират от различни неща и по различен
начин. В този смисъл, предизвикателството към мениджъра е свързано с адекватното използване на

Ценностите като елемент на фирмената култура и ...

конкретни управляващи въздействия. Точно и навреме подадените механизми от своя страна, могат да генерират силна вътрешна мотивация.
Съществените аспекти в този стремеж на мениджърите са няколко:
- Степента на вътрешна мотивация на отделния човек влияе върху степента, до която той може
да бъде мотивиран чрез въздействие “отвън”; Това,
което правят мениджърите с оглед на въздействие
върху подчинените, оказва определено влияние върху вътрешната им мотивация, т.е. може както да я
засили, така и да я подтисне.
- Подчинените имат своите очаквания за това,

какво им “носи” определено трудово поведение в
работата, т.е. мотивацията е вътрешноприсъща, а
мениджърите могат значително да я повишат, когато въздействията, които използват, съвпадат или
се приближават до очакванията на хората за “ползите” им от определено поведение в труда.
В този смисъл, теоретичната обосновка на изходната ни теза е свързана с концепцията за “трансформация на стимулите”11 . Мениджърът “подава” конкретен стимул-лост към подчинените с
надеждата, че там той ще се превърне в стимулмотив. Тук са възможни два варианта:

Дейностен стимул-лост, попаднал:

В перифер. на мотив. структура
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Поведенски стимул-лост, попаднал:

В мотивационното ядро

В перифер. на мотив. структура

ЯДРО
МОТИВАЦИОННА
СТРУКТУРА

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Стимул - лост
Липсва
активност

Резултат:
липсва

Принудит.
активност

Резултат:
получен</
= очакван

Стимул - мотив
Мотивирана активност
Резултат: получен>/=
очакван

Стимул - лост
Принудит.
активност

Липсва
активност

Резултат:
получен</
= очакван

Резултат:
липсва

Фиг.2. Трансформация на стимулите

11 вж. Кълвачев, И., Прогресът в управлението на фирмата, изд. Абагар, В.Търново, 2000г, с.64
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А) “Стимулът-лост” попада в периферията на
мотивационната структура и не изиграва предписаната му роля. Той може (в най-добрия случай) да
предизвика единствено принудителна активност от
страна на подчинения;
Б)“Стимулът-лост” попада в ядрото на мотивационната структура и се превръща в желания
“стимул-мотив”, който предизвиква мотивирана
активност. Това “превръщане” наричаме “трансформация на стимулите”.
В този смисъл:
Пасивно – принуждаващите стимули (стимул–лост – стимул–лост) не оказват трайно въздействие върху мотивацията, а оттам и върху организационното поведение. Активност за изпълнение липсва или тя е принудителна. Тук могат да се
отнесат: санкцията, възнаграждението, заплахите,
психологическото въздействие (манипулация), ускоренията (поощрения и наказания) и т.н.;
Активно – насърчаващите (стимул–лост-стимул–мотив) – оказват трайно въздействие върху
човешката мотивация и поведение. Правят предс-

тавянето на подчинените последователно и мотивирано, създават привързаност, ангажираност, доброволност, доброжелателност и удовлетворяваща
активност. Тук отнасяме: фирмена култура, ефективни комуникации, value management, екипност
(като социализация, междуличностни отношения в
групата, междугрупови отношения); оценката на
изявата и обратната връзка за нея; участието (включеността) в процесите на целеполагане и вземане
на решение, и др.
2.2. Ценности и преориентация на поведението
Фирмените ценности са активно-насърчаващи.
В повечето случаи, те следва да бъдат стимулътлост, превърнат в стимул-мотив, който рефлектира и оформя модела на човешкото мислене и
възприемане, но това е възможно дотолкова, доколкото те са съпоставими с индивидуалните
такива. В противен случай е налице пълна или частична несъвместимост на личните с организационните ценности, което оформя и трите основни степени относно споделянето им във фирмата:

ЧЛЕНЪТ НА ОБЩНОСТТА Е НАЯСНО С УБЕЖДЕНИЯТА И ЦЕННОСТИТЕ, БЕЗ ДА ГИ
СПОДЕЛЯ. СЪОБРАЗЯВА СЕ С ТЯХ ИЛИ ГИ ПРЕНЕБРЕГВА (1)
ЧЛЕНЪТ НА ОБЩНОСТТА СЕ ПОДЧИНЯВА НА СЪВКУПНОСТТА ОТ ЦЕННОСТИ – КАТО
ОРИЕНТИР ЗА ПОДХОДЯЩО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (2)
ЧЛЕНЪТ НА ОБЩНОСТТА СЕ АНГАЖИРА С ЦЕННОСТИТЕ И УБЕЖДЕНИЯТА НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА, Т.Е. ТЕ СТАВАТ И НЕГОВИ (3)
Фиг.3. Степен на споделеност на ценностите
Степента на споделеност на фирмените ценности рефлектира върху поведението на индивидите, което в рамките на организацията може да
се определи като “недостатъчно подходящо” (1 и
2) и “достатъчно подходящо”(3). Цел и задача на
всяка фирмена култура е установяването на определени доминантни ценности, които да насочат поведението на личностите в съответствие с изискванията на управлението. А това е възможно, когато
индивидът приеме, сподели организационните
ценности, полагайки усилия за тяхното постигане.
В този аспект, правилният подход за успешно
въздействие върху поведението на хората чрез
ценности, може да се характеризира по следния
начин:
Индивидуалните потребности, ценности,
очаквания, нагласи, които формират сложния ме-

ханизъм на вътрешната мотивация на човека и оказват влияние върху трудовото му поведение и
представяне, могат да бъдат пречупени през призмата на създадената (или създаваната) организационна култура във фирмата, която представлява
споделяни от членовете на персонала ключови
ценности. Основната идея на този подход е да се
хармонизират индивидуалните ценности с
фирмените, т.е. управляващите въздействия и механизмите за преориентация се оформят по такъв
начин, че да се отчитат индивидуалните ценности и
да се дава простор на вътрешната човешка мотивация. Единствено тогава, организационното поведение и представяне е трайно, мотивирано, и ангажирано към целите на организацията. Споделените
ценности като елемент на фирмената култура са
може би ключовите параметри -обединяваща сила

Ценностите като елемент на фирмената култура и ...

и за ръководителите, и за всички служители.
Ценностите, възгледите и убежденията, които
изповядват мениджърите оформят и специфичния
стил на ръководство, който пряко рефлектира върху поведението на индивидите и качеството на работата им във фирмата. Те определят и специфичната междуличностна, и комуникационна атмосфера. Именно споделените ценности обединяват и приобщават членовете на фирмата към целите и стратегията в организацията. Така се постига еднопосочност и заинтересованост по отношение на поставените задачи, което води до тяхното ефективно
изпълнение. По тях съдим за стабилността на фирмата, за гъвкавостта и склонността и към експериментиране, за отношението към хората, като фактор за ефективност, за ориентацията относно постигането на конкретни резултати. Въпрос на организационна ценностна система е и отношението
към потребителя, към качеството на съответния
продукт (услуга), към доставчиците и посредниците, към конкурентите и т.н.
В този смисъл, мениджърът трябва да създаде ценности единствено заедно със своите подчинени. Трябва да има желание и от двете страни. Всяка
организация има своите специфични ценности, които важат само за нея. Важно е, вече установените
ценности да се превърнат в живи работещи модели.
А това зависи от топмениджъра.
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ABSTRACT
The report studies the role of the values which together with the individual needs, expectations, dispositions,
reasons, and perceptions, etc. form the complex mechanism of the inner motivation of the individual, and act upon his
behavior and performance at work. The individual values could be refracted in the light of the already crated company
culture (or under creation) which is the shared values and practices of the company’s employees. For the purpose of
this report, a particular weight attains the problem about the way we could manage and in particular change the
direction of people’s behavior at work through transformation of values. The fundamental idea of this approach is to
harmonize the values of the individual and the values of the company, i.e. to form the managing effects and reorientation
mechanisms in a way affording reporting of the individual values and giving full range to the inner human motivation.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДОБРИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ЗА
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Десислава Серафимова
Икономически университет – Варна
Въпросът за корпоративната социална отговорност (КСО) добива значимост в резултат на усилващата се
конкуренция и глобализацията на бизнеса. КСО се възприема като едно от съвременните средства за дългосрочен растеж, устойчиво развитите и подобряване на фирмените конкурентни позиции. В доклада се прави сравнителна характеристика на съществуващите международни стандарти за социална отговорност. Оценяват се инициативите на различни международни организации за определяне на критерии за единна социално отговорна
политика. Представят се резултати от проучване на средствата за популяризиране на добрите социално отговорни практики сред българските бизнес организации.
Ключови думи: корпоративна социална отговорност (КСО), SA 8000 (Social Accountability 8000).
Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), SA 8000 (Social Accountability 8000).

Създаването и запазването на устойчиви конкурентни предимства е въпрос, чиято актуалност
нараства в настоящия период на евроинтеграция на
българския бизнес. Същевременно бизнес организациите у нас достигат до извода, че не е достатъчно усилията им да се фокусират върху традиционните методи за растеж и развитие, както и върху абсолютизирането на целта за максимизиране
на печалбата. Все повече внимание се отделя на
необходимостта от балансиране между икономическите цели на фирмите със социалните цели на
обществото. Тази тенденция отразява съвременните схващания за социално отговорната бизнес
организация, чиято политика е ориентирана към съобразяване с настоящите и с бъдещите потребности на обществото. Тя се изразява не само в поемане на част от разходите за опазване на околната
среда. Не обхваща само и участие в благотворителни кампании. Ролята на съвременния бизнес се
разглежда на по-широка основа – като активен
участник при разрешаване на различни социални
проблеми, с които обществото не може само да
се справи.
В популяризирането на добрите управленски
практики за корпоративна социална отговорност у
нас вземат участие не само представители на
бизнеса, но и представители на държавни институции, гражданското общество, междуправителствени организации, образователни институции и др.
Всеки от тях има своя интерпретация на аспектите
на прилагане на социално отговорни дейности в
бизнеса. Все още липсват и категорични и еднозначни становища относно тълкуванието на понятието “социална отговорност на бизнеса” и на неговите измерения както в теорията, така и в управленската практика. Поради това, целта на настоящата публикация е да се направи характеристика
и сравнителен анализ на най-популярните кон-

цепции, международни стандарти и инициативи за
социална отговорност, както и на средствата за тяхното популяризиране сред българските бизнес организации.
1. Корпоративната социална отговорност –
съвременно средство за дългосрочен растеж, устойчиво развитие и фирмена конкурентоспособност
Въпреки нарастващата актуалност на въпроса за корпоративната социалната отговорност, все
още липсва еднозначно прието и утвърдено тълкувание за нейната същност и измерения (вж.
Табл. 1).
Някои изследователи акцентират върху необходимостта от въвеждане на единна политика за
интегриране на социалните, икономическите и екологичните ангажименти на съвременните бизнес
организации и тяхното устойчиво отчитане в ежегодните корпоративни доклади. Други обръщат повече внимание върху ролята на бизнеса за създаване на условия за устойчиво икономическо развитие, за повишаване качеството на живота, решаването на социални проблеми на местната власт и
обществото като цяло. Съществуват и схващания,
според които най-значимите измерения на корпоративната социална отговорност се свързват с поемането на социалните разходи на обществото,
участие в благотворителни кампании и др.
Необходимо е да отбележим, че редица автори и изследователи поставят въпроса за наличие
на терминологична неяснота по отношение на възприемането като синоними на понятията “социална отговорност” и “корпоративна социална отговорност”. Ние се придържаме към тезата за необходимост от тяхното разграничаване и прецизиране
на използването им в българската практика, особено по отношение на отговорното предприе-

Популяризиране на добрите управленски практики за ...
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Таблица 1 Дефиниции на различни международни организации за корпоративната
социална отговорност

Институция
Международен
форум на
бизнес
лидерите
Световна
банка
Световен
икономически
форум
Европейска
комисия
Световен съвет
на бизнеса за
устойчиво
развитие

Дефиниция за КСО
Популяризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и
обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво
развитие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху
обществото и минимизиране на негативното [12].
Ангажимент на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да
гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като
цяло, с цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо, както за
бизнеса, така и за развитието [10].
Корпоративното гражданство се предопределя от “приноса на компанията към
обществото чрез нейната бизнес активност, социални инвестиции и благотворителни
кампании, включително ангажиментите в публичното пространство“ [22].
Чрез КСО компаниите на доброволна основа интегрират социална загриженост и
ангажименти за опазване на околната среда в своите бизнес операции и във
взаимоотношенията с партньорите си [6].
КСО е задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие,
трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и
обществото като цяло за подобряване качеството на живот [13].

мачество. Този въпрос обаче е извън целите на настоящата публикация, в която се обсъжда основно
корпоративната социална отговорност.
Най-пълната дефиниция за КСО, която служи
за основа и на нашите разсъждения, се дава от
Европейската комисия в нейната Зелена книга за
насърчаване на социалната отговорност: „Декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задължения, които надхвърлят общите законови и обичайни изисквания, които трябва
да се спазват при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие,
защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост” [11].
Безспорно, повечето институции приемат, че
социалната отговорност е част от съвременното
стратегическо управление на бизнес организациите.
Тя е елемент от тяхната фирмена култура и схващанията им за етиката в бизнеса. По-голяма част
от изследователите акцентират и върху доброволния характер на социално отговорните дейности.
Друг обобщаващ момент в дефинициите за корпоративна социална отговорност е относно нейното
основно предназначение – да създава възможности за удовлетворяване интересите на всички заинтересовани страни от дейността на бизнес организациите.
Интересно е да се отбележи, че тезата за социалната отговорност на бизнеса има своите при-

върженици и противници. Едно от най-разпространените схващания за разбирането на социалната
отговорност на бизнеса като “придържане към
действия, ориентирани към създаване на блага срещу получаване на печалба, спазвайки установените от закона правила” е на нобеловия лауреат, икономистът Милтън Фридман. Според него “има само една социална отговорност на фирмата в бизнеса – тази да използва ресурсите си, да ги вкара
в дейности, които са предназначени да увеличават
печалбата, според правилата на играта, като се
участва в открито съревнование”.
Дискусията “за” и “против” социалната отговорност на бизнеса се свързва не само с дебата
дали тя предполага доброволни или принудителни
действия. Не се изчерпва единствено и с изясняване на подбудите за предприемане на социално отговорни действия – дали мениджърите и предприемачите са водени само от алтруизъм или от идеята за икономически облаги, подобряване на фирмения имидж, популяризиране на бизнес организацията и пр. Съвременната дискусия за корпоративната социална отговорност е насочена към определяне на нейния обхват и съдържание.
В тази връзка, все по-популярно става схващането, че не е достатъчно социално отговорното
поведение на бизнеса да се свързва само с придържане към действия, подсигуряващи спазване на
поетите ангажименти по опазване на околната среда или само с покриване на изискванията на трудовото законодателство в отношенията с персонала.
Счита се, също така, че социалната отговор-
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ност за съвременните преуспяващи бизнес организации е нещо, което ги облагодетелства и разширява границите на икономическото и социалното им влияние. Тя се възприема като фактор за
повишаване на фирмената конкурентоспособност.
В този контекст, мотивацията за нейното практическо прилагане от мениджърите и предприемачите се основава на осъзнаването на икономическите й измерения. Чрез тях се акцентира върху връзката между бъдещите финансови резултати и фирмена конкурентна позиция, от една страна, и от
друга – състоянието на околната среда и ресурсите. Ако бизнесът не се грижи за средата и ресурсите, това означава, че настоящите му действия
издигат бариери за неговото бъдещо развитие.
В този аспект, се придържаме към становището на К. Дейвис, че “една организация не може
да се класифицира като социално отговорна само
затова, че просто се съобразява с минималните
изисквания на закона” [9]. Това означава, че съвременните схващания за социална отговорност излизат отвъд рамките на тази граница и предполагат следване на политика, насочена към съобразяване с бъдещите потребности на обществото, участие в разрешаване на социални проблеми, предприемане на доброволни, а не принудителни действия, подсигуряващи устойчивото развитие.
2. Международни инициативи и стандарти за
социална отговорност
От зараждането си в САЩ през 60-те години
на ХХ век концепцията за социална отговорност непрекъснато се доразвива и обогатява. Някои от основните социални проблеми на съвременното
общество, които провокират разработването и създаването на международни стандарти за социална
отговорност са: проблемите на детския и принудителния труд, спазването (или по-скоро неспазването) на безопасни условия на труд, на изискванията за допълнително заплащане за извънреден труд,
на изискванията за безопасност на работните места,
избягването на дискриминация в бизнеса и др. Едно
от направленията, в които се търсят възможности
за справяне с формулираните проблеми, е разработването на професионални и етични кодекси, на
действия за мониторинг и предприемане на мерки
за контрол на спазването им от професионалните
организации и от бизнес организациите.
Поради различните измерения на понятието
корпоративна социална отговорност, групи от различни учени, отделни институции и големи международни изследователски екипи разработват конкретни системи от международни стандарти, целящи да определят съдържанието и критериите за
единна социално отговорна корпоративна политика.
Хронологичното им развитие се представя от нали-

чието на голям брой инициативи на различни международни организации (вж. таблица 2) и се конкретизира в създаването на различни стандарти за
социална отговорност (най-популярните са описани в таблица 3).
В Европа първоначалното провокиране на дискусията за социална отговорност на бизнеса се
свързва с падането на Берлинската стена през
1989 г. През 1992 г. на Световната среща на високо равнище в Рио де Жанейро се налага терминът “устойчиво развитие”. Една година по-късно,
председателят на Европейската комисия Жак
Делор, за първи път използва понятието корпоративна социална отговорност във връзка с апела му
към европейския бизнес за провеждане на политика на социално ангажирано поведение. През
1995 г. той и група от 20 бизнес лидери подписват
Европейска бизнес декларация срещу социалната
изолация. Окончателното възприемане на корпоративната социална отговорност като елемент на устойчивото развитие е утвърдено на световна конференция за устойчиво развитие в Йоханесбург през
2002 [3].
Първите опити за по-подробно представяне и
систематизиране на основните принципи и изисквания към социално отговорното поведение на бизнес организациите започват през 1999 на Световния
икономически форум в Давос, Швейцария по инициатива на ООН. В първоначално създадения от тях
Глобален договор са формулирани девет принципа,
които впоследствие са доразвити. В момента
Глобалния договор включва десет всеобщи принципа в сферата на правата на човека, условията на
труд, опазването на околната среда, борба с
корупцията, с оглед утвърждаването им като добри практики за социална отговорност на бизнеса.
Европейската комисия представя своята дългоочаквана “Зелена книга за Европейска рамка за
корпоративна социална отговорност” през юни
2001 г. Тя предизвиква последващи реакции на повече от 300 организации и отделни личности по повод насърчаването на социално отговорното поведение. Появата на Зелената книга на Европейската
комисия през юли е последвана от официално комюнике за КСО, очертаващо бъдещата стратегия
на ЕС по този въпрос. През 2002 Европейската комисия издава комюнике относно социалните проблеми.
В резултат на популяризирането на Зелената
книга на Европейската комисия редица национални правителства на европейски държави предприемат конкретни инициативи за популяризиране на
корпоративната социална отговорност в своите
страни. Например, в Холандия Социално-икономическият съвет публикува наръчник с препоръки по
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Таблица 2 Международни инициативи за корпоративна социална отговорност

Инициатива

Инициатор

Устойчиво
развитие

Среща в Рио
де Жанейро

КСО в
Европа

Бизнес
членска
мрежа

Глобална
инициатива

Global
Reporting
Initiative

Международ
ни принципи
на Съливан

Междунаро
дни
принципи
на Съливан

Кръгла маса
от Каукс

The Caux
Round Table

Глобален договор (Global
Compact)

ООН

Европейска
бизнес
кампания за
КСО

Среща на
ЕС в
Лисабон

Зелената книга за КСО
Оща платформа за
етични кодекси в Европа

Асоциация
за Външна
търговия
FTA

Информацио
нна кампания
за КСО

Европейска
комисия
(ЕК)

BSCI

FTA, търг. и
произв.
организации

Инициатива
за доклад за
Корпоративн
о управление

ЕС

Ежегоден
бюлетин

Глобален
договор

ЕК

Същност
През 1992 г. на Световната среща на високо равнище в Рио де Жанейро
се налага терминът “устойчиво развитие”, с който се обвързва и
понятието социална отговорност на последвалата световна конференция
за устойчиво развитие в Йоханесбург през 2002.
Инициативата за КСО в Европа е основана през октомври 1996. Тя е
управлявана от бизнес членска мрежа, чиято мисия е да помага на
компаниите да съчетават рентабилност с устойчивост чрез възприемане
на КСО като основен фактор за тяхното функциониране. Целта й е да
работи като неофициален посредник между европейските предприятия и
политиците от ЕС [3].
Съществува от 1997 г. и включва напътствия, приложими в глобален
мащаб относно стабилност на микро равнище, съпроводен с индикатори
за социална стабилност и стабилност на околната среда.
Представени през 1999 г., но разработени през 1977 г. по отношение на
компании, прилагащи политика на апартейд в Южна Африка.
Принципите имат за цел да подкрепят политика, спазваща човешките
права, икономическата, социална и политическа справедливост и са в
подкрепа на равноправието и равните възможности.
Принципите, приети на тази работна среща са водещи по отношение на
стандартите за етика и партньорство. Те се основават на разбирането за
отговорно лидерство в международен план.
През януари 1999 Световният икономически форум, проведен в Давос,
утвърждава т.нар. Глобален договор, в който се дава обобщена представа
за социалните ангажименти и поведение на бизнес организациите [1].
През март 2000 на срещата на високо равнище в Лисабон, държавните
глави за пръв път се обръщат директно към бизнеса “с апел към
чувството за КСО на компаниите, с оглед на най-добрите практики за
обучение през целия живот, организация на работата, равните
възможности, социалното включване и устойчивото развитие”.
Зелената книга на Европейската комисия за насърчаване на
корпоративната социална отговорност е представена през 2001.
През 2002 г. FTA насочва усилията си към създаване на обща платформа
на различните европейски етични кодекси и системи за мониторинг и
полагане основите на обща европейска система за мониторинг за
социално съгласие.
От октомври 2004 до юни 2006 са проведени 65 събития за
популяризиране на КСО сред малките и средни предприятия. Според
Гюнтер Ферхойген КСО подпомага новата стратегия на ЕК за растеж,
работни
места
и
устойчиво
развитие,
като
повишава
конкурентноспособността на фирмите [19].
През март 2003 е създадена “Бизнес инициатива за социално съгласие”
(Business Social Compliance Initiative) с цел разработване на средства и
процедури за Европейската програма за социално съгласие в бизнеса.
ЕК прие директива за годишни финансови отчети, изисквани от
компании, опериращи в ЕС. В тях компаниите могат в рамките на
доклада за своето корпоративно управление да представят анализ на
социалните аспекти и дейностите си за опазване на околната среда [18].
Октомври 2004 Глобален договор (чрез Н. Буне, Постоянен представител
на ООН за България) представи комуникация по развитието на частния
сектор – обмяна на положителен опит и практики на СО на бизнеса в
действие. Включва и ежегодно публичното описание на дейности,
предприети в подкрепа на Глобален договор
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корпоративна социална отговорност. Великобритания и Франция назначават специални министри по
въпросите на корпоративната социална отговорност. Франция и Дания приемат специални закони
за отразяване на социалното въздействие и въздействието върху околната среда в годишните доклади на компаниите [3].
Най-използваният в момента стандарт за социална отговорност е разработеният в Ню Йорк от
американската неправителствена организация
Social Accountability International международен
стандарт за социална отговорност, наречен SA
8000 (Social Accountability 8000). Той разглежда
въпроси, свързани със социалната политика на
компаниите, като определя изисквания за политиката и процедурите по отношение на: спазване на
човешките права, в частност правата на детето и
жената, коректно заплащане на труда на служителите, съблюдаване на всички други права, гарантирани от хартите на ООН и конвенциите на Международната организация на труда.
Една от особеностите на стандарта SA 8000
е, че се изисква от сертифицираните фирми по този стандарт да наложат основните му елементи и
на своите доставчици. Международните компании
изискват от своите доставчици и партньори да спазват политиката им за корпоративна социална отговорност и кодексите им на поведение. По този начин се стимулира налагането на етичните стандарти за бизнес поведение под натиска на водещите

световни компании.
Първата бизнес организация в света, сертифицирана по американския стандарт за социална
отговорност SA 8000, е AVON. В момента 881
фирми в света са сертифицирани по стандарта за
социална отговорност SA 8000. Най-голям е броят
им в Италия – 324, следват Индия – 124, Китай –
119, Бразилия – 87, а в Румъния и Чехия – по 2,
Унгария и Словения – по 1.
Единствената, сертифицирана по стандарта за
социална отговорност SA 8000 фирма у нас, е TNT
България през 2005 г. след извършване на независима оценка от международен одиторски екип.
Инициативата е на ръководството на компанията,
мотивирано от необходимостта да бъде конкурентоспособна, да поддържа добри търговски отношения и да развива стопанска дейност с компании от САЩ.
Преди да се сертифицира по този стандарт,
“TNT България” е изпълнила изискванията на британския стандарт “Инвеститор в хората”, който акцентира върху отговорното отношение на работодателите към развитието на всеки член от персонала, към фирмата и към обществото като цяло.
“TNT България” е и една от първите бизнес организации у нас, които се присъединяват към инициативата на ООН “Глобален договор”. Фирмата подкрепя изцяло и проекта “Moving the World”на корпорацията TNT и World Food Programme към ООН
[8].

Таблица 3 Международни стандарти за корпоративна социална отговорност

Инициатива
Социална
отговорност
8000 (Social
Accountability
8000)
ISO стандарт
за социална
отговорност
ICS

Инициатор
Неправит.
организация
в САЩ
Social Accountability
International
Междун. оранизация по
ISO
Federation
des Entreprises du
Distribution

Същност
Международен стандарт за социална отговорност, наречен SA 8000,
разработен в Ню Йорк през 1998. Стандартът разглежда въпроси,
свързани със социалната политика на компаниите, като определя
изисквания за политиката и процедурите в тази област. Той е актуален
независимо от географското разположение или големината на
компанията.
От юни 2004 г. ISO е в процес на разработване на международен
стандарт за СО, в който са включени представители на неправителствени
и бизнес асоциации [20].
Инициативата за социални клаузи ICS (Initiative Clause Sociale) стартира
през 1998. Разработва се система за одит, предимно за комуникацията
между търговците на дребно и доставчиците от хранителния сектор [15].

Засега у нас се използва основно стандартът
SA 8000. Две сертифициращи организации имат
акредитация за сертифициране с този стандарт в
България: BVQI и SGS България. Подготовката за
неговото придобиване може да стане чрез използването на социалните стандарти и кодексът на
поведение, разработени от Бизнес инициативата за

социално съгласие (БИСС/BSCI), които са публикувани и на български език. Разработеният от BSCI
секторен модел за социална отговорност, който се
основава на сертификата SA 8000, определя придържането към минимални социални изисквания
от страна на фирмите за спазване на стандартите
за производство при социално приемливи условия.
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Независимо, че стандартът SA 8000 се е наложил като най-популярния в момента, по света се
прилагат и други стандарти за социална отговорност. Безспорно голям интерес представлява и разработката на международната организация по стандартите ISO, която предстои да бъде публикувана
през 2008 г. като ISO 26000 – Social Responsibility.
По повод на сертифицирането на компаниите
с различните стандарти за социална отговорност
възниква въпросът за нееднаквите възможности на
големите корпорации и на малките и средни предприятия за придобиването му. Дали малките предприятия ще имат възможност да заделят необходимите средства и да разполагат с необходимите
специалисти за да въведат социално отговорни
практики. Как ще се осигури достъпът им до квалифицирана помощ – консултанти и специалисти,
които да ги подпомогнат в процесите на въвеждане
на добрите отговорни практики, както и по сертифицирането по стандартите за социална отговорност.
3. Средства за популяризиране на добрите
социално отговорни практики сред българските
бизнес организации
Както у нас, така и в САЩ и в Западна Европа,
първоначално големите корпорации започват да въвеждат социално отговорни политики и действия.
Предприемането на по-значими програми за социална отговорност от малките предприятия е ограничено не само по финансови съображения.
Причина за ограниченото им разпространение е и
все още липсващата яснота по отношение на смисъла и измеренията на понятието корпоративна социална отговорност. Българският бизнес не е достатъчно наясно с причините за прилагане на социално отговорни политики, както и с евентуалните
положителни последици от подобно социално ангажирано поведение. Същевременно социално отговорните действия от страна на бизнеса не са достатъчно стимулирани нормативно.
Поради тези причини в момента се налага поголеми усилия да се влагат в популяризиране на
практиките за корпоративна социална отговорност
сред малките и средните предприятия. Съществуват
и инициативи, насочени към българските предприемачи. Те популяризират социално отговорното
предприемачество.
Както се вижда от таблица 4 формите и инициаторите за популяризиране на корпоративната социална отговорност у нас са най-различни. Първоначално преобладават инициативи на Европейската
комисия и Глобалния договор на ООН за популяризиране на добрите практики за социална отговорност сред малките и средни предприятия в България. Те обикновено се изразяват във финансиране
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на сайтове, образователни проекти, консултантски
проекти.
Периодично се публикуват доклади, споделящи положителния опит и практиките на социалната
отговорност на бизнеса от различни европейски
страни, включително и България. Например като
докладът на постоянния представител на ООН за
България Н. Буне, в който ежегодно се представя
публичното описание на дейности, предприети в
подкрепа на Глобален договор.
Една от най-разпространените форми за популяризиране на добрите практики за социална отговорност е предоставянето на информация за тях
и прилагането им в страни от ЕС. Най-често тази
информация се разпространява в рекламни брошури или чрез сайтове на различни институции. Повечето от информацията в тях е заимствана от чужди
източници. За съжаление преводите им на български език невинаги са сполучливи. По този начин съществува опасност вместо да внесат яснота по въпроса за социалната отговорност сред българските
мениджъри и предприемачи, да ги объркат
допълнително. Например, в български сайт, популяризиращ корпоративната социална отговорност,
се използват изрази като: “Защо трябва да комуникирате, че сте отговорен предприемач?”, “Правили
ли сте опити да намалите влиянието на вашето
предприятие върху околната среда по отношение
на: консервация на енергия ...” и др.
През последните няколко години става актуална една нова форма за популяризиране на корпоративната социална отговорност – предоставянето на ежегодни награди за “социално отговорно
предприятие на годината” от различни институции
(вж. Например наградите на Българския форум на
бизнес лидерите, описан в таблица 4).
Наблюдава се тенденция на нарастване на
броя и вида на различните институции и организации, които учредяват награди за социална отговорност (напр. Подразделението наа HP за Европа,
Близкия изток и Африка (EMEA), както и Junior
Achievement-Young Enterprise (JA-YE) Europe през
декември 2006 учреди нова награда за насърчаването на млади предприемачи към по-отговорно бизнес мислене). Тази тенденция създава допълнителни
условия за популяризиране на добрите практики за
корпоративна социална отговорност чрез утвърждаване на положителния пример на водещите бизнес организации.
В обобщение на направените констатации, можем да формулираме извода, че у нас все още
липсва яснота по отношение на съдържанието и
измеренията на корпоративната социална отговорност. Вече съществуват различни инициативи за популяризиране на социалната отговорност, като по-
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Десислава Серафимова

Таблица 4 Инициативи за популяризиране на добрите практики за социална отговорност в България

Инициатива
Насърчаване
на благотворителността в
България
Насърчаване
въвеждането
на социални
стандарти у
нас
Наръчник по
управление
(за устойчиви
социални
стандарти)
Фамилия
“Социални
политики”
Проучване за
КСО

Инициатор
Фондация
“Помощ за
благотворит
елността в
България”
Нац. кръгла
маса за въвеждане на
соц.стандар
ти в бълг.
предприятия
БИСС
(BSCI)
Неправител
ствени
организации
Бълг. Стоп.
Камара
(БСК)

КСО на
фирми от ЕС

ЕК

Първа нац.
конференция
за КСО в
България

Нац. кръгла
маса за въвеждане на
соц.
стандарти в
бълг.
предприятия

Прилагане на
социално
отговорни
практики
Сайт за благотворителни
кампании и
онлайн
дарения

Българска
мрежа на
Глобалния
договор
фондация
"Работилни
ца за граждански
инициативи

Проект
“Образовател
ен компас”

Проект
“Образовате
лен компас”

Проект за
развитие на
КСО

Бълг. търг.пром. палата

КСО – годишни награди

БФБЛ

Същност
Учредена през ХІ.1995. Цели да създаде добре управлявани, прозрачни и
финансово обезпечени нестопански организации и успешен социално
отговорен бизнес в България, насърчавани от адекватно законодателство.
Предлага финансово-правни консултации, обучение, участие в Благотворителната депозитна схема и във финансиращите си програми [7].
Създадена в края на 2004 г. с цел да насърчи въвеждането и спазването
на социални стандарти в предприятията, първо от текстилния и
шивашкия сектор, а след това и от други сектори на икономиката. В нея
участват представители на работодателски организации, на синдикати,
на държавни органи и агенции, както и други организации и фирми от
неправителствения сектор [5].
През март 2004 БИСС издава Наръчник по управление за прилагане на
устойчиви социални стандарти. Той е предназначен за доставчици,
търговци на дребно, одиторски компании и др. участници, които
осигуряват спазването на минималните социални и екологични
стандарти в техните сфери на отговорност.
Фамилията е създадена на 4 октомври 2005 от 13 неправителствени
организации с дейност в соц. сфера1. Целта е да се обединят усилията за
решаване на актуалните проблеми в социалната сфера.
Проучване на БСК през 2005 г. сред висш ръководен персонал на бълг.
предприятия за определяне на нуждите им в областта на КСО.
Генерална дирекция Предприятия на ЕК популяризира у нас социално
отговорните практики на малки и средни предприятия от: Унгария,
Словения, Полша, Белгия, UK, Румъния, Испания, Турция, Финландия.
Проведена през юли 2006 на тема “Как да интегрираме политиките за
КСО в дейността на бизнеса”. Цел: да повиши обществения интерес към
КСО, като подчертае ползите за всички заинтересовани страни. Очакван
резултат: да се улесни процесът на интегриране на бълг. предприятия в
Европейското икономическо пространство и да се повиши тяхната
конкурентоспособност чрез подобрени управленски практики и
политики. Връчване за първи път на наградата на Нац. кръгла маса за
„Социално отговорно предприятие на годината” [6].
Неформално сдружение на компании, неправителствени организации и
академични институции, които споделят принципите на Глобален
договор и прилагат социално отговорни практики, стремят се да обменят
опит и инициират диалог или партньорства с други лица и институции.
www.zaedno.bg стартира на 15.05.2006 г. Дарените средства на
фондацията се изразходват за подкрепа на различни каузи за по-добър
живот в България, за опазване на чистотата и красотата на природата и
за съхраняване и развиване на културните ценности.
Насочен към повишаване на професионалната подготовка на
ръководителите на малки фирми у нас съобразно препоръките на
Европейската комисия за “учене през целия живот”, “Европа на знанието
– нови хоризонти за обучение” и “КСО” [21].
През март 2006 г. се провежда първия регионален форум за КСО в
Загреб. Представя се методология за внедряване на КСО на ниво
компания, основаваща се на три принципа: 1) производителност, 2)
социална сфера и 3) околна среда [16].
Награди за КСО на Българския Форум на Бизнес Лидерите (БФБЛ): за
2004 – NOKIA България, за 2005 – Първа Инвестиционна Банка

Напр.: Бълг. център за нестопанско право, Бълг. асоциация за лица с интелектуални затруднения, фондация
“Инцитиатива за здраве”, фондация “Здравни проблеми на малцинствата”, Глобална инициатива в психиатрията,
Каритас – България, сдружение “Самаряни”, фондация “Щедро сърце”, SOS Детски селища и др.

Популяризиране на добрите управленски практики за ...

вечето от тях са насочени към малките и средни
предприятия и към отговорното предприемачество.
Необходимо е да се работи още в посока на популяризиране на причините за прилагане на социално отговорни политики, на многовариантността на
тяхното съдържание и на очакваните ползи от въвеждането им в българските бизнес организации.
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PRACTICES
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ABSTRACT
The question of Corporate Social Responsibility (CSR) grows up to be of a great importance as a result of
intensive competition and business globalization. CSR is adopted as one of contemporary tools for long-term growth,
sustainable development and improvement of competitive positions of the organizations. Comparative characteristic of
social responsibility international standards is made in the paper. Initiatives of different international organizations to
assign criteria for united social responsible politics are appraised. The results from a study of tools for popularization of
social responsible best practices among Bulgarian business organizations are presented.
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АНАЛИЗИ И ОЦЕНКА НА ПАЗАРА НА ОБЛИГАЦИИ НА БФБ
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В статията се прави анализ на състоянието на облигационния пазар на Българската Фондова Борса (БФБ) .
Направен е сравнителен анализ на доходността и ценовата чувствителност на корпоративните дългови емисии,
както и анализ на вторичния пазар. На тази основа се представят насоките за бъдещото развитие на този пазарен
сегмент.
Ключови думи: корпоративни дългови ценни книжа, капиталов пазар, пазар на корпоративни облигации.
Key words: corporate securities, capital market, stock exchange.

Анализ на пазарната роля на търговията с
ценни книги
Очаквания икономически ръст на страната за
2006 е около 6.5%1 . Ръст на брутния вътрешен
продукт от 6% страната не е реализирала от началото на икономическите реформи през 1989г, а
годишно увеличение от 6.5% не е регистрирано
през последните 20 години. От друга страна това е
и най-дългия положителен икономически цикъл през
последните 60-70 години. От тази гледна точка положителното развитие на капиталовия пазар през
последните две години е и обективно обусловено.За този период капиталовия пазар успя да преодолее слабостите които демонстрира в края на наминалия и първите няколко години на този век. Най
голямата слабост на капиталовия пазар през този
период ликвидноста рязко се повиши и както по отношение на броя на ликвидните позиции на пазара,
така и по отношение на дневния брой търгувани
ценни книжа. Бяха извършени и няколко изключително успешни първични публични предлагания на
ценни книжа.
В табл. 1 са представени данни от дейността
на БФБ през 2006г. и е направено сравнение с
2005г.[6,7]. Доминиращия през последните години „пазар на компенсаторни инструменти” и „приватизационния пазар” практически вече не съществуват което е логично от гледна точка на приключването на процеса на приватизация . Най голям ръст
регистрират „Неофициалния пазар на акции” и
„Официалния пазар сегмент В” съответно от 182%
и 808% по отношение на обема на търгуваните
ценни книжа. Оборота на тези пазари ръстът е 23%
и 1096%. Първичния пазар на акции също отчита
изключително висок ръст но при неговия анализ би
трябвало да отчитаме че той до миналата година
той практически не съществуваше. През 2006 бяха реализирани 38 първични публични предлагания на ЦК срещу едва 2 през 2005г. Ръстът на
1 Прогнозни данни на Министерство на финансите

първичния пазар на акции от 1130% е показателен
за факта че капиталовия пазар започва да изпълнява една от най-важните си функции а именно да
предоставя възможност на компаниите да набират
капитал а на инвеститорите да предоставя алтернативни възможности за инвестиране. През тази
година бе осъществено и най-голямото до сега първично публично предлагане на ценни книжа на
Химимпорт”.АД като записаните ценни книжа надхвърлиха 2,41 пъти предложените от компанията,
табл.1.
Точна представа за състоянието на пазара на
акции се придобива при анализиране на движение
на пазарната капитализация през годината. Ръст
на пазарна капитализация имат абсолютно всички
пазари на акции спрямо предходната година,
табл.2.
Облигационен пазар
Българска фондова борса организира
„Официален пазар на облигации” който включва три
сегмента [4,6]:
• Сегмент „Държавни ценни книжа”
• Сегмент „Общински облигации”
• Сегмент „Корпоративни облигации”
БФБ организира и „Неофициален пазар на облигации”. Редът да регистрация на облигации на
различните пазарни сегменти е дефиниран в чл.
52 и чл.55 от Правилника да дейността на „Българска фондова Борса” –АД. Някои промени в нормативната уредба през последните допринесоха за
развитието на облигационния пазар. На първо място това е отмяната на някои текстове от Търговския
закон [8] които ограничаваха обема на облигационните заеми. Най-голямо значение изигра приемането на Закона за ипотечните облигации [9] който
даде възможност на търговските банки да гарантират вземанията си. В настоящият момент на БФБ
са регистрирани за търговия 78 емисии облигации.
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Таблица 1. Сравнение на данните за търговията на БФБ-София АД през 2006 и 2005 г.
Обем (лотове)

Пазар
Приватизационни
сделки в лева
Приватизационни
сделки в КИ
Официален
пазар, сегмент А
Официален
пазар, сегмент B
Официален
пазар, сегмент C
Неофициален
пазар на акции
Неофициален
пазар на
облигации
Неофициален
пазар на КИ
Първичен пазар
на акции
Първичен пазар
на облигации

2006

2005

Оборот (лв.)
Промяна

2006

Сделки

2005

Промяна

2006

2005

Промяна

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

2 869 251

-100%

0

632 643 004

-100%

0

1 466

-100%

5 689 341

11 089 891

-49%

30 594 891

52 014 331

-41%

15 860

10 523

51%

84 882 427

9 347 456

808%

670 249 231

56 063 373

1096%

25 558

7 252

252%

13 726 401

46 494 984

-70%

142 633 014

262 195 377

-46%

37 180

84 083

-56%

171 674 827

60 937 842

182%

1 449 903 231

929 555 521

56%

112 236

107 803

4%

165 820

128 263

29%

254 769 106

207 793 555

23%

1 065

729

46%

211 894 565

305 720 339

-31%

135 985 111

267 873 464

-49%

15 615

44 179

-65%

10 384 284

844 204

1130%

12 297 862

5 451 436

126%

433

233

86%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

Таблица 2. Ръст на пазарна капитализация
Пазарна капитализация (лв.)

22.12.2006

28.12.2005

Промяна

Официален пазар A

319 263 155

122 095 158

161%

Официален пазар B

3 239 129 068

688 455 829

370%

Официален пазар C

2 084 152 801

1 337 700 686

56%

Неофициален пазар

9 671 473 516

6 285 701 659

54%

15 314 018 541

8 433 953 332

82%

Общо:

Таблица 3. Обем на търгувани ценни книги за 2006 г.
Официален пазар
Сделки(бр.)
Обем(лотове)
Оборот(лв.)
Сделки(бр.)
Обем(лотове)
Оборот(лв.)

1.1.2006

1.2.2006

1.3.2006

1.4.2006

1.5.2006

1.6.2006

24
2 644

11
1 678

18
1 946

13
1 669

16
1 856

13
1 704

2 925 351,23

1 779 753,00

1 946 843,40

2 878 260,66

2 018 420,60

2 716 661,28

1.7.2006

1.8.2006

1.9.2006

1.10.2006

1.11.2006

1.12.2006

16
1 406

18
10 919

13
542

9
2 399

14
2 165

10
443

2 034 044,03

19 898 849,95

580 289,63

2 888 744,63

2 547 425,61

474 615,24

Неофициален пазар
Сделки(бр.)
Обем(лотове)
Оборот(лв.)
Сделки(бр.)
Обем(лотове)
Оборот(лв.)

1.1.2006

1.2.2006

1.3.2006

1.4.2006

1.5.2006

1.6.2006

102
35 352

85
9 892

112
6 639

84
10 004

73
4 794

106
24 626

44 931 511,40

17 599 554,61

11 676 714,03

18 093 697,28

6 626 047,79

35 237 646,01

1.7.2006

1.8.2006

1.9.2006

1.10.2006

1.11.2006

1.12.2006

88
9 125

85
17 497

75
18 993

76
5 786

99
8 527

80
14 585

15 908 912,46

25 804 995,36

34 412 181,22

10 698 553,79

14 743 266,57

19 136 126,42
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Резултатите от търговията на 2006 са представени в табл.3.
Няколко са тенденциите през изминалата
година. На първо място това е спада в обема на
търговията с 29% на официалния пазар на облигация. Намаляват броя на сключените сделки така
и оборът о абсолютни стойности, съответно с 24%
и 4%. Броят на сключените сделки (табл.№3), обема на изтъргуваните ценни книжа са на много ниска ниво. В известен смисъл пазара на облигации
демонстрира недостатъците на пазара на акции от
предходните години. Доходът който предлагат облигации надвишава няколкократно дохода който
предлагат държавните ценни книжа което ги прави
изключително атрактивни като инвестиции за институционалните инвеститори.
Болшинството емисии предлагат доход от поне 6%;” Овергаз Инк. АД-София -10%;Община
Дупница-9%; Петрол АД-София - 8.375% и.т.н.
Това е причина за слабата ликвидност на пазара.
Повечето институционални инвеститори, които са
основните участници на пазара, предпочитат след
като закупят ценните книжа да ги задържат в портфейлите си до падежа. От това следва, че потенциалния обем на пазара е много по-голям, имайки
в предвид постоянния ръст на активите на пенсионните фондове които са едни от основните
участници.
Определяне на цената на облигациите
Доходност на облигациите е текущата стойност на облигацията и е мярка само за паричните
постъпления на облигациите като процент от цената и. Тя пренебрегва капиталовите печалби или
загуби. Необходима е мярка за нормата на възвращаемост която да отчита както текущия доход
така и увеличението или намаляването на цената
на облигацията през целия период до падежа и.
Стандартната мярка за оценка на нормата на възвращаемост за целия период на съществуване е
доходността до падежа. Доходността до падежа е
мярка за средната норма на възвръщаемост която
ще се получи от една облигация ако бъде закупена
сега и задържана до падежа [1,4,5]
P =∑

C

+

N

(1 + r )t (1 + r )t

където:
P- покупната цена на облигацията
C- размер на купонното плащане
Nноминална стойност на облигацията
t- матуритет на облигацията
Това е доходността до падежа на облигацията ако пазарната норма на възвръщаемост на облигацията се запази за целия период на задър-

жането. Доходността до падежа е вътрешната норма на възвращаемост от инвестирането в облигацията. Доходността до падежа може да се интерпретира като капитализираната норма на възвращаемост за живота на облигацията при допускането,
че всички купони на облигацията могат да бъдат
реивестирани при лихвен процент равен да доходността до падежа на облигацията. Доходността до
падежа е заместител на средната възвращаемост.
Еквивалентната облигационна доходност е доходността на годишна база ануализирана чрез проста лихва.
Ефективната годишна доходност отчита сложната лихва [2,3]. Доходността до падежа е различна от текущата доходност (current yield) която е
едногодишното купонно плащане разделено на цената на облигацията:
C
P
където:
C- годишното купонно плащане
P- цената на облигацията.
CY =

Показатели за оценка на чувствителноста на
облигациите към промяната на лихвените проценти.
Дюрацията изразява периодът от време, необходим да се изплати инвестицията в облигацията.
Определя се като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията. Теглата
съответно са процентното съотношение между сегашната стойност на всеки паричен поток и цената
на облигацията, или:
CFt
(1 + y )t
D = ∑t *
P
t =1
T

където:
y- доходността до падежа на облигацията
P- цената на облигацията.
Числителят представлява съвременната стойност на паричният поток реализиран в момент t а в
знаменателя е стойността на всички останали парични плащания. Сумата на тези тегла е единица
тъй като сумата от паричните потоци сконтирани с
доходността до падежа е равна на цената на
облигацията. В този смисъл дюрацията представлява частно на произведение от парична сума с период от време, а в знаменателя отново има парична сума. Следователно мерните единици на дюрацията са време, най-често години. Дюрацията е ключово понятие при управлението на портфейли с
фиксиран доход. Първо защото тя е обобщен статистически показател за ефективния среден матуритет на портфейла. На втора място тя е инстру-
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мент за имунизация на портфейлите срещу лихвения риск, и на трето място тя е мярка за чувствителността на портфейла към лихвените проценти.
В съвременната инвестиционна практика [5]
дюрацията е изгубила смисъла, даден и някога от
Макоули и изразява единствено връзката между
промените в доходността и цената на дадения
инструмент. Причините дюрацията да се приема
като измерител на променливостта на цената са
следните.
• Колкото по-дълъг е срокът до падежа, толкова по-големи са дюрацията и променливостта в
цената.
• Колкото по-голям е купона, толкова по-малки са дюрацията и променливостта в цената.
При изследване на емпирични данни се оказва че дюрацията може при определени условия и
при постоянни други фактори да бъде измерител
на променливостта в цената. Връзката се представя от следното уравнение:
⎡ Δ (1 + y )⎤
ΔP
= −D ⎢
⎥
P
⎣ 1+ y ⎦

Пропорционалното изменение на цената е равно на пропорционалното изменение на 1 плюс доходността на облигацията, умножена по нейната
дюрация. На практика това уравнение се използва
в следната форма.
D
ΔP
= − MD * ΔY
и
1+ y
P
Процентното изменение на цената на облигацията е точното произведение на модифицираната
дюрация и промяната на доходността на облигацията до падежа.Тъй като процентната промяна в цената на облигацията е пропорционална на модифицираната дюрация, тя се явява и мярка за излагането на облигацията на лихвения риск.
MD =

Анализ на данните от БФБ
В съвременната инвестиционна практика основното приложение на дюрацията е при имунизирането на портфейли от облигации. Имунизационните стратегии са противоположни на индексните
които предполагат конструирането на портфейл от
облигации, който да възпроизвежда някой широобхватен индекс на облигационния пазар. Това може
да се постигне чрез използването на клетъчен
подход. Имунизационните стратегии се прилагат с
цел управление на лихвения риск. За много от институционалните инвеститори съществува естествено разминаване в падежната структура на активи-
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те и пасивите им. По дългосрочните активи при банките имат и по-голяма чувствителност към промените в лихвените проценти. За да управляват този
риск те могат да изравнят продължителността на
активите и пасивите като по този начин ефективно
имунизират общата си стойност срещу колебанията на лихвените проценти. Следователно всяка
институция, която има фиксирани бъдещи задължения може да използва имунизационни стратегии
за управление на лихвения риск.
Облигацията поражда два парични потока-приходи от самата облигация и приходи от реинвестиране на получените доходи. Цените на облигациите и лихвените проценти са намират в обратна
зависимост. Следователно при увеличение на пазарните лихвени проценти, цените на облигациите
спадат, респективно приходите от тях наваляват но
се увеличават ре инвестиционните приходи и
обратното. Емпиричните изследвания сочат, че това не е така единствено при конструирането на
портфейл, чиято дюрация съвпада с инвестиционния хоризонт.
Слабата ликвидноста на облигационния пазар
затруднява до известна степен облигационния
анализ. В доклада са избрани най-търгуваните облигации и на двата пазара на БФБ. На „Официалния
пазар се търгуват” „Каолин”-АД гр.Сеново; ”Овергаз Инк”АД-София; ”Петрол”АД- София. Макар и
много слаб оборот за 12.2006г, (едва десет
сделки), това са единствените облигации търгувани на „Официалния пазар” и поради тази причина
са използвани в анализа. От „Неофициалния пазар
на облигации са побрани най търгуваните за месец 12.2006г, емисии-„Ауто- Бохемия”АДСофия;”Елана Холдинг” АД-София; ТБ Обединена
Българска Банка”-София; ТБ „Българска Пощенска
Банка”АД-София. Резултатите от изследването са
представени в табл.4.
Изводи
Докладът представя изследвания по динамиката на измененията ня цените на активите, търгувани в Българска Фондова Борса. Приложени са
количествени методи за оценка на интегрални характеристики на доходността за период на акции и
ценни книги. Приложена е интегралната оценка „дюрация” за да се анализират финансовите характеристиките на акции от първичен и вторичен пазар
на БФБ. Резултатите са използвани за оценка на
пазара и вземане на инвестиционни решения.

BPET

BOVERG

BKAO

MBBPB3

BUBB2

BEH

BAUTOB5

Борсов код

Овергаз Инк. АДСофия
Петрол АД-София

Каолин АД-Русе

Ауто Бохемия АДСофия
Елана Холдинг АДСофия
ТБ Обединена
Българска Банка АДСофия
ТБ Българска
Пощенска Банка АДСофия

Емитент

20.11.2003

26.02.2003

09.06.2003

16.11.2005

15.07.2005

14.06.2006

07.03.2006

Дата на
емитиране

20.11.2008

26.02.2008

09.06.2008

16.11.2008

15.07.2007

14.06.2009

07.03.2011

Дата на
падеж

1000BGN

100BGN

600EUR

1000BGN

1000BGN

1000EUR

1000 BGN

Номинална
стойност

Taблица 4.

8.375%

10%

7.50%

5%

3.55%

6.5%

8%

Купон

8.10%

9,25%

7.26%

4.83%

3.57%

6.40%

7.46%

Текуща
доходност

7.66%

6,56%

5.28%

3.68%

4.28%

6.29%

6.95%

Доходност
до падежа

0.6351

0.6524

0.6894

0.7691

0.7334

2.7743

1.1438

Дюрация

0.1305

0.1524

0.1524

0.2708

0.2336

2.6892

0.1439

Модифицира
на Дюрация

312
Мирослав Владимиров, Тодор Стоилов

Анализи и оценка на пазара на ...

Изследването е частично финансирано от проект №1013 на Националния Фонд „Научни изследвания”.
Литература
1. Body, Kane, Marcus. Investments, Naturela, Sofia,
2000, p.906.
2. Sharpe W. Portfolio theory and capital markets, Mc
Graw-Hill, New York, London, Tokyo, 2000, p.316.
3. Sharpe W., Alexander G., Bailey J. Investments.
Prentice Hall, England Cliffs, New Jersey, 1999, 5
edition, p.1058.

313

4. Моравенов.М. Развитие на фондовия пазар в
България и насоки за подобряване на неговата
ефективност.
5. Fabizzi.Fр Bond Market Analysis, and Strategies”.NY, 2005.
6. www.bse-sofia.bg.
7. www.fsc.bg
8. Търговски закон, ДВ, изм, и доп. ДВ, бр. 114/
1999г
9. Закон за ипотечните облигации, ДВ,бр. 83/
2000 г.

ANALYSIS AND VALUATION CONCERNING THE STOCK
EXCHANGE OF BSE
1

Miroslav Vladimirov1, Todor Stoilov2
University of Economics – Varna, Bulgaria
2
Bulgarian Academy of Sciences

ABSTRACT
The paper performs an analysis, concerning the stock exchange and the business dynamics of the security
market in Bulgaria. Using the current business data of the Bulgaria Stock Exchange the average returns and
the sensitivity of the security costs are evaluated. The securities represent the main and secondary stock
market. Conclusions for the dynamics of the stock exchange are derived, addressing the benefits from this
market niche, which supports investment instruments.
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ВЪТРЕШНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ВЪЗМОЖНАТА ИНОВАЦИЯ
Юлиян Нарлев
Икономически университет – Варна
Съвременно предизвикателство пред изследователите - икономисти е развитие
на теорията и практиката относно вътрешното предприемачество и предприемаческото управление. В теоретико-приложен план, концепцията има нужда от по-ясно прецизиране на методологична й рамка, параметри,
обхват.
За целта, в доклада са изведени и анализирани дискусионни пунктове, които осветляват една част от проблеми по темата, направени са изводи относно подходите за правилното разбиране на вътрешното предприемачество като съществен компонент на предприемаческото управление.
ние
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Аспекти на зависимостта “вътрешно предприемачество – предприемаческо управление”
Вътрешното предприемачество може да се изследва и анализира като резултат от усилията и
въздействията на предприемаческото управление
в една съвременна организация. Редица проучвания от осемдесетте години насам, които проучват
в дълбочина и проекция връзката “предприемачески мениджмънт - вътрешно предприемачество”, определят последното и като предпоставка за осъществяване на предприемаческо управление. По този начин, теоретико-приложните анализи по темата разкриват важни взаимозависимости между по-

сочените по-горе взаимосвързани категории.
Така напр., според Л. Тэлман1 през последните двадесет, тридесет години, някои крупни
компании, в сферата на бизнеса (ЗМ, IBM, Microsoft и др.) извършват промени -преминават от традиционното управление, към вътрешното предприемачество и накрая към т. нар. предприемаческо
управление. За това способстват редица предпоставки и обективни социо-икономически тенденции
(вж. фиг. 1). По мнение на автора, следователно,
вътрешното предприемачество се явява предпоставка, среда, за осъществяване на предприемаческото управление.

Предпоставки за развитие на
вътрешното предприемачество

Социални предпоставки

Нарастване на
образователното
равнище и
човешкото
самосъзнание

Стремеж към
самостоятелност,
независимост и
себереализация

Психологически
предпоставки

Консерватизъм
на
традиционната
организация

Икономически предпоставки

Ускоряване на
НТП и
вътрешноорганизационните
промени

Фиг.1. Предпоставки, предопределящи развитието на вътрешното предприемачество

Източник: Тэлман, Л. Предприемаческое управление – зарубежный опит. Юнити, Москва, 2004, с.90.

1 Тэлман, Л. Предприемаческое управление – зарубежный опит. Юнити, Москва, 2004, с.90,с.7

Вътрешното предприемачество - възможната иновация

Други изследвания, като напр. това на Й.
Търенсон, анализират предприемаческия мениджмънт като една от няколкото форми на проявление
на вътрешното предприемачество, или както авторът ги нарича “подходи на вътрешното предприемачество”. Изборът на един или друг подход е в
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зависимост от определени организационни променливи (за разлика от споменатия по-горе автор,
Търенсон отдава приоритетно значение на променливите в рамките на вътрешноорганизационната
среда) - поставените цели, съществуващата култура и пр. (вж. табл. 1.)

Таблица 1. Подходи на вътрешното предприемачество

Видове подходи

Характеристика на подхода
Предприемачи вътре във фирмите. Много усилия

Индивидуално
вътрешно
предприемачество

са необходими в

идентифицирането, мотивирането и развитието на предприемачески личности
в големите фирми. Вниманието е насочено към типичните характеристики и
атрибути на вътрешните предприемачи, нуждата от награди и инициативи за
мотивирането им и развитието на организационни ресурси и умения, нужни
на тези индивиди, да преведат идеите си в действие.
Алтернативен подход, при който вниманието е насочено не към индивида, а

Екипно вътрешно
предприемачество2

към екипа като източник на предприемачество. Основната идея е, че
индивидуалните предприемачи могат в по-малка степен от екипа да
допринесат за организационния успех. Обученият екип има по-голям шанс за
енергичен и доходоносен предприемачески принос.

Предприемаческа

Определени форми във високо технологични области, които съзнателно

организация и

развиват предприемаческият дух в рамките на организацията. В тези

управление
Външни
предприемачески
звена

организации, новите продукти и бизнеси, са основни приоритети.
Развойни звена, позиционирани извън територията на организацията, които са
подкрепяни от фирмата като бъдещо средство за генериране на бизнес. Тези
венчъри могат да са по-предприемачески ориентирани от самата организация
и могат да бъдат независими.

На база на посоченото, можем да потвърдим,
че вътрешното предприемачество, разбирано като
резултат, предпоставка, или “подход”, има съществено значение за по-ясното определяне на същността на предприемаческото управление. Ето
защо, следва да бъдат проучени по-задълбочено
някои от аспектите и характеристиките на явлението, както в по-далечен, така и в по-съвременен

контекст.
Същност и особености на вътрешно предприемачество
В исторически план, за първосъздател на термина “вътрешно предприемачество” - “Interpreneuership” се приема Г. Пинкот III, който през 1985
година написва книгата: “Interpreneuering: Why you

2 Според изследователят Ауткалт ключови предприемачески теории, могат да се използват като бизнес
практики чрез развитие в практически план на концепцията за тим-ориентираното или още екипното
предприемачество. По мнение на автора, именно екипното предприемачество ще бъде критично важно за
поддържане на икономическата конкурентноспособност в глобалното общество. По този повод, изследователят
пише: “Ако смятаме да се конкурираме ефективно, ние трябва да поощряваме колективното предприемачество,
тъй като там резултатът от усилията е по-голям, отколкото сумата на индивидуалните усилия.” (Outcalt, C. The
Notion of Entrepreneurship: Historical and Emerging Issues. http:/www.celcee.edu/publications/digest/Dig00-4htmlр,
pp. 1-3, 22.10.2006.
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don’t have to leave the corporation to become an
Entrepreneur”. Изследователят не само дефинира
термина, но в последствие създава ред изследвания,
за да развие в дълбочина своята концепция. Една
от основните тези на автора, посочена в цитирания
по-горе труд е: “Корпорациите трябва да се иновират, за да оцелеят. Най-добрият метод е да се
насърчат съзидателните хора да се превърнат в
предприемачи в рамките на фирмената структура
(intrapreneurs) като им се позволи да печелят свобода и ресурси (intracapital), с които да преследват своята визия”.
Основните теоретични концепции на автора са
свързани с изследване и анализ на взаимодействието между корпорациите и вътрешните предприемачи, така че:
• Тези личности, които искат свобода да
иновират, да успеят вътре в системата;
• Ръководителите да създадат подкрепяща
среда за иновативност и развитие на вътрешното
предприемачество.3
Пинкот се възприема като създател на термина, но интересен от теоретична гледна точка е
фактът, че още през 1976 година, т. е. десет години по-рано, Н. Макрес предсказва ред тенденции в
бизнеса. Една от тях е, че “...динамичните корпорации на бъдещето ще опитват алтернативни пътища, да направят нещата в конкуренция със самите
себе си”. През 1982 година, цитираният автор ревизира тези си мисли в друга статия на сп. “The
Economist”, където акцентира на това, че фирмите
трябва да заплащат на конкуриращи се групи за
модули от свършена работа.4
През 1986 година, една година след въвеждането на термина, И. Найсбет дефинира вътрешното предприемачество като съществуващ бизнес,
който създава нови пазари и нови продукти. Тази
дефиниция, публикувана в книгата на автора “ReInventing the corporation” и до днес се използва
като работна дефиниция при изследвания по темата.5
В по-съвременен контекст, концепцията за
вътрешното предприемачество се развива и допъл-

ва с нови гледни точки. Теоретичният преглед относно същността на явлението до тук ни дава възможност да насочим дискусията в две насоки и да
направим уточнения по тях, а именно:
• Може ли вътрешното предприемачество да
се използва като тъждествено понятие на корпоративното предприемачество “Corporate Entrepreneurships”?
• Може ли вътрешното предприемачество да
се използва като тъждествено понятие на корпоративния венчър “Corporate Venturing”
Така посочените въпроси са дискусионни
(спорни) в научните изследвания. Някои автори, които работят в сферата на корпоративното предприемачество, използват термина вътрешно предприемачество и корпоративно предприемачество като
синоними. Същевременно се подчертава, че корпоративното предприемачество е по-широко възприетият термин за обозначение на явлението.
Наблюдават се обаче и изследователи, които поставят разграничителна линия между посочените погоре понятия.6 Най-общо казано, те определят корпоративното предприемачество като един по-обхватен термин, който съответно включва:
• Вътрешното предприемачество;
• Корпоративен венчър.
Следващият спорен въпрос е пряко свързан с
предходния, но за разлика от него, той е по-тясно
кореспондира с проблема за формата и обхвата
на вътрешното предприемачество. Според изследване на С. Сетре, редица учени, при дефиниране
на понятието използват т. нар. от автора “неортодоксална гледна точка” и свързват вътрешното
предприемачество единствено и само със създаването на независими организационни единици, които извършват тестване на пазарите, разширяват
подобрените и/или иновативни продукти, услуги,
технологии или методи на работа, с цел подобряване на доходността на организацията.7 Накратко,
по този начин вътрешното предприемачество се
свързва с ново начало в рамките на организацията
и нейните крайни организационни резултати, намиращи отражение основно в доходността.

3 Интересна теза на автора е, че хората в една организация се възприемат като мечтатели и създатели. Тези
два таланта са необходими за организацията. Лошото е, когато кажеш на хората да не мечтаят, те така или иначе
няма да го направят, или ще мечтаят за отмъщение. Умът е средство за въображение, а след това идва действието.
Вж. по-подробно: Pinchot III, G.: Interpreneuering: Why you don’t have to leave the corporation to become an Entrepreneur.
Harper&Row, 1985, http//www.pinchot.com/Main/Pages/Books/, Intrapreneuring.html, 06.11.2006.
4 Kauth, R. Small Business Notes – History of Interpreneuership., http://www.smallbusinessnotes.com/choosing/
interpreneuership/inthistory.html, pp. 1-3, 26.10.2006
5 Kauth, R. цит.изт., p.2.
6 Вж презентационна форма на адрес: http://www.utdallas.edu/~chasten/intrapreneuership.pdf.
7 По тези въпроси вж. Saetre, S. Intrapreneueraship an exploratory study of select Norwegian industries
Departament of Industrial Economics and Technology Management. May, 2001, http://www.nec.ntnu.no/dokumenter/
interpreneuership.pdf, рр. 1-86, р. 10-12, 02.09.2006.
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Цитираният по-горе автор има основно две възражения по въпроса. Според неговите изследвания
в теоретичен план:
• Първо, терминът корпоративен венчър е потесен. Вътрешното предприемачество включва във
себе си корпоративния венчър;
• Второ, резултатът от вътрешното предприемачество намира един по-широк израз и не може
да бъде ограничен единствено в рамките на доходността.
Явно е, че учените, които работят по темата
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„вътрешно предприемачество” не ползват единна
дефиниция. Представената от Сетре по-обхватна
гледна точка има широко приложение в множество
изследвания по въпроса. Резултатите на една част
от подобни проучвания са представени в следващата таблица и приложената фигура. (Изведените
авторови позиции онагледяват множеството проявления на явлението и както е посочено, те не се
ограничават единствено и само до корпоративния
венчър).8

Таблица 2. Аспекти при изследване на вътрешното предприемачество
Автор/и

Аспекти на изследване
Определят три типа на вътрешното предприемачество:
•

Създаване на нов бизнес в

съществуващата организация –

корпоративен венчър;
•

Трансформиране/обновяване

на

съществуващата

организация,

Т. Стопфорд и

включващо процесно иновиране и адаптиране на нови решения към

В. Баденфюлер

съществуващи проблеми;
•

“Разчупване на рамката” – непрекъсната промяна в рамките на
организацията. Този тип се проявява само в определен вид
високотехнологични

фирми

и

е

трудно

да

бъде

планиран

предварително.
Описват четири дименсии на вътрешното предприемачество:
С. Антонкик
и П. Хисрих

•

Нов бизнес венчър;

•

Иновативност;

•

Обновление;

•

Проактивност.

При обобщение на темата , авторът извежда следните т. нар. ,,подходи”
•

Индивидуален подход – начин за идентифициране на развитие,
обучение, и мотивиране на определени личности, така че компанията
да капитализира техните приноси и да ги мотивира да останат;

•

Подходи, които помагат да се привлече предприемачески потенциал
към идентифициране на нови продукти и услуги и/или да се развият

Й. Търенсон

други приноси за организацията;
•

Подход – развитие на предприемаческият климат в големите фирми,
който да се “грижи” за новите идеи и новите начини да се правят
нещата. Да се развият още възможностите за предприемачите в
организацията, които са дръзки да опитат и активно да ползват
креативността

си

и

иновативните

преимущество.
8 По тези въпроси вж. по-подробно: Thuresson, J., цит. изт., p.20

си

усилия,

за

собствено
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Разнообразните форми на вътрешното предприемачество са проучени и от Д. Куратко и Р.
Ходгетс. Според изследователите, вътрешното
предприемачество, разбирано като “пренастройва-

не на вътрешната организационна среда”, може да
има различни проявления, които са проучени задълбочено от авторите и представени на фиг. 2.9

Взаимоотношения – вяра
и подкрепа на
иновативността

Развитие на визията
за предприемачески
потенциал

Мисия
и визия

Структура
Структуриране на
предпримечаски климат

Развитие
Развитие на венчър групи –

венчър тим

Фиг. 2. Форми на вътрешно предприемачество
Източник: Kuratko D., R. Hodgetts. Entrepreneurship. A Contemporary Approach. The Dryden Press, Hacourt
Brace College Publishers, Fourth Edition, р. 64.

Някои изводи относно същностните характеристики на вътрешно предприемачество
Съвременните измерения на фирмения сектор налагат една принципно нова философия на
бизнеса. Тази философия намира израз в търсенето на нови пътища, механизми и подходи на
действие, различни от традиционното разбиране за
управлението, както във вътрешната, така и във
външната среда на организацията.
В новите икономически реалности, концепцията за предприемаческото управление и вътрешното предприемачество може да посочи ключове
за успех на една организация, без значение на сектора или нейната големина, като се спази единственото условие: предприемаческото мислене да
стане основата на управлението на организацията,
а предприемачеството - философията на бизнеса.
Съобразно така представеното теоретико-приложно изследване по темата, можем да направим
някои обобщения относно същността на вътрешното предприемачество, а именно:
• Понятието “вътрешно предприемачество”
може да се отнесе едновременно към процеси и
подходи в рамките на организацията, а и в някои
случаи - извън нея (външни предприемачески звена);
• В по-тесен смисъл, вътрешното предпри-

емачество се отнася до създаването на копротативен венчър - ново бизнес начало в рамките на организацията за генериране и реализиране на идеи,
относно доходоносен бизнес;
• В широк смисъл, вътрешното предприемачество се асоциира със стимулирането на предприемачески климат, така че служителите да бъдат
способни да генерират и реализират собствените
си идеи. В този си аспект, вътрешното предприемачество изисква вътрешноорганизационна промяна и подобрения в сферата на мотивацията, екипната ефективност и пр.
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INTERPRENEUERSHIP - OPPORTUNITIES INNOVATION
Jolian Narlev
University of Economics – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
New research approach before economists is the development of theories and practice about interpreneuership
and entrepreneurship management. The concept need deep focus on the methodological plan, indicators and range.
For this reason, in this study we analyses point, who describe the problem areas, we make conclusions about
interpreneuership as a significant element of entrepreneurship management.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ
Радка Иванова
Икономически университет – Варна
Управлението на операциите се дефинира като вземане на решение от функцията на операциите в системите,
които произвеждат стоки и услуги. То планира, използва и контролира ресурсите, за да се постигне желания
резултат в желания момент. Управлението на операциите обхваща отговорността за пет типа решения, а именно:
процес, капацитет, наличности, работна сила и качество.
Ключови думи: управление, управление на операциите, модел, система
Key words: management, operations management, model, system

Стопанските организации осъществяват своята дейност в условията на непрекъснато усложняваща се и динамична среда, което се явява основна предпоставка за появяване и развитие на управлението като теория и практика. Според американският учен Rycky W. Griffin [6, с. 6] управленската
мисъл се оформя през вековете въз основа на три
движещи сили – социални, икономически и
политически. Социалните сили представляват нормите и ценностите, които характеризират всеки народ от определена култура. Икономическите сили
се определят от системата на стопанските отношения, от развитието на производителните сили.
Политическите сили от своя страна зависят от зрелостта на взаимоотношенията в обществото, от
институциите, както и от отношението към бизнеса.
Именно този подход към управлението подсказва
неговата многоаспектност и специфика като стопанска практика, което от своя страна дава отражение върху теоретичното му третиране. Особено
важен момент тук е факта, че управлението всъщност е преди всичко човешка дейност, от гледна
точка на което Фредерик Тейлър посочва, че управлението представлява процес на взаимодействие, осъществяван между личности за постигане на целите им. Казано по друг начин, най-общо
това е процес на поставяне на цели и стремеж към
тяхното постигане.
Ако изхождаме от етимологията на понятието “management”, следва да посочим, че то означава ръководя, направлявам. Ето защо от кибернетичен аспект управлението изразява умението, изкуството да се води една организация, като ударението се поставя върху връзките и преработването
на информация. Поради това може да се каже, че
управлението е информационен процес.
Разглеждайки понятието управление трябва да
посочим, че все още не е открита една обща дефиниция, която да удовлетворява всички специалисти
и всички гледни точки. В най-новите изследвания в
областта на управлението има тенденция то да се
разглежда като реализиране на определени функ-

ции, въпреки че няма единно становище относно
същността на отделните управленски функции. Ето
защо повече изследователи приемат следното
определение: управлението е процес на планиране,
организиране, мотивиране и контрол, необходими
за формулиране и достигане целите на организацията [1, с. 16]. В същото време Питър Дракър,
например, дефинира управлението като особен вид
дейност, която превръща неорганизираната тълпа
в ефективна, целенасочена и производителна
група. Казано по друг начин, управлението води до
сериозни социални изменения.
Независимо от различията между авторите при
дефиниране на понятието управление, общо е
схващането, че за да съществува процес на управление, трябва да са налице три неща, а именно:
• Субект на управление, т.е. някой, който да
въздейства;
• Обект на управление, т.е. нещо, върху което да се въздейства;
•Цел/цели, т.е. нещо, към което да се
стремим.
Именно тези три основни момента формулират системата за управление.
Що се отнася до управлението на операциите
трябва да посочим, че то се явява най-общо
планиране, използване и контролиране на ресурсите на дадено предприятие, за да се постигнат
желаните от управата му резултати [2, с. 145; 9;
10; 11; 12, с. 397; 13; 14; 16, с. 1]. Или по-точно
в литературата се посочва, че може да се обособят два момента [15, с.14] при дефинирането на
понятието управление на операциите, а именно:
първо – фокусът се поставя върху функциониращия край на бизнеса, където ресурсите се трансформират в стоки и услуги и където входът се превръща в изход; второ – набляга се на управлението
на повтарящия се цикъл от планиране, изпълнение
и контрол за непрекъснато усъвършенстване.
Независимо от различията във формата и спецификата на произвежданите стоки и услуги, наблюдение относно управлението на операциите в ня-
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ответната годишна производствена програма, като
разпредели предвиденото в нея за изпълнение в помалките времеви периоди – месец, седмица, ден
и/или смяна.
В процеса на управление на операциите трябва да се постигне пълно взаимодействие между органите на управление на всички стадии на производствения процес от получаването на необходимите суровини и материали до реализацията на готовата продукция. Това ще позволи да се постигне
пълно и своевременно изпълнение на плана при
най-добро използване на разполагаемите ресурси.
Оттук можем да обобщим, че управлението на операциите се свежда до управление на материалните потоци, машини, съоръжения и персонал на едно предприятие, което управление трябва да обезпечи непрекъснат и ефективен производствен процес.
Като имаме предвид всичко това, ще представим управлението на операциите по следния
начин:

кои организации изкристализира през 80-те години
на XX век. Основните особености, които можем да
посочим, са:
• Основа за успеха на всяка организация е
нормативния подход към управление на операциите,
основаващ се на водещата философия за непрекъснато подобрение.
• Принципите са с доказано приложение и служат като ръководно начало за управлението на
операциите.
• Операциите се представят с най-важна цел
подобряване на услугите за клиентите.
Тук следва да посочим, че управлението на
операциите в производствения процес се свързва с
планиране и контролиране на употребяваните
материали, машини и хора, за да бъдат произведени и реализирани продуктите на конкретното
предприятие. Постигането на това изисква от своя
страна съставяне на конкретни планови документи,
въз основа на които да протича производството.
Следователно, трябва да кажем, че управлението
на операциите е предназначено да детайлизира съ-

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ

Агрегатно
планиране
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на произв.
програма

Контролиране
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дневни задания

Планиране на
трудовите
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Фигура 1 Разширен модел на системата за управление на операциите
Агрегатното планиране е предназначено да определи количеството и времевото разположение на
производството в рамките на средносрочното
планиране, т.е. от 3 до 18 месеца. Негова цел е да
подбере онази алтернатива от възможните при определени условия, която ще позволи достигане на
най-ниски производствени разходи. Агрегатното
планиране определя производствените, материалните и трудовите ресурси въз основа на прогнозни-

те потребности за търсенето на продуктите на
организацията. В резултат на това планиране се
съставя агрегатен план за производство и производствена програма.
Календарното планиране детайлизира и конкретизира набелязаното в агрегатния план и следва
да обезпечи съгласувано и комплексно протичане
на производствения процес. Негова цел е комплектното изпълнение на зададената програма при най-
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добро използване на техническите, трудовите и материалните ресурси в условията на взаимосвързана работа на всички производствени поделения и
равномерен ход на производството.
Контролът от своя страна следва да разкрие
евентуални отклонения на производствения процес
от предвиденото в плана чрез съпоставяне с плановите данни. Той трябва да осигури информация
за отклоненията между фактическото и очакваното състояние на производството в даден период от
време.
По отношение на отчета и анализа би следвало да посочим, че те спомагат да се следи протичането на производствените процеси и изпълнението на съставените графици. Анализът следва да
определи причините и източниците на установените отклонения.
Основен потребител на получената информация за отклоненията от набелязаното в графиците
е регулирането. Литературният анализ показва, че
неговата основна функция се състои в предвиждане и отстраняване на “смущаващите въздействия”
в производството и въвеждането му в “равновесно
състояние”, както и поддържане на последното.
Планирането на материалните ресурси се определя от авторите като непрекъснат процес, който обхваща материалния поток от доставчика,
транспортирането, съхранението и манипулирането, движението в производството до експедиране на готовата продукция. Движението на материалните ресурси в производствения процес се управлява с помощта на редица първични документи
като план-карти, лимитни карти и ведомости, материални искания, описващи постъпването и изписването на ресурсите от складовете. В резултат на
това се усложнява предаването на информация относно наличните и необходимите ресурси, което
води до загуба на много време, ангажиране на повече персонал, забавяне на цялостния производствен процес. Правилното протичане на последния до
голяма степен зависи от навременното доставяне
на всички материални ресурси.
Много често, обаче, се наблюдават несъответствия, които по-точно можем да сведем до следните две:
• закъснение – може да доведе до прекъсване на производствения процес; до непълно натоварване на работната сила и/или производственото оборудване; до загуба на клиенти и пазари и т.н.;
• прекомерно запасяване – оказва негативно
влияние върху ефективността на предприятието като “замразява” дългосрочно финансови средства;
води до отклоняване на част от работната сила и
транспортираните средства от пряко участие в производствения процес, за да обслужват материал-

ните ресурси, намиращи се в складовете на
предприятието.
И в двата случая се намалява ефективността
на производствения процес като ясно се вижда, че
различните видове ресурси се намират в непрекъснато взаимодействие по между си. Настъпилите
изменения в един от ресурсите води до възпрепятстване на работата и с останалите. Тази обвързаност изисква те да бъдат разглеждани съвместно,
т.е. да се търсят такива начини и/или средства, с
помощта на които да се оптимизират управленските процеси при всички видове ресурси, в т.ч.
материални, технически, човешки, финансови.
Планирането на наличните машини и съоръжения трябва да осигури оптималното им използване. За да се постигне това, е необходимо определяне на ефективния фонд работно време за всяко едно техническо средство и на тази база да се
разработят планове за правилното им натоварване.
Планирането на персонала може да се разглежда в два аспекта. От една страна работниците
и служителите могат да се подберат от гледна точка на изискванията по отношение на квалификация
и умения, които трябва да притежават. От друга
страна трябва да се съставят точни и ясни дневни/
сменни задания, своевременно предавани на работниците и съобразени с техните възможности и
тези на машините и съоръженията; точно регламентирана продължителност на работния ден/
смяна, в т.ч. начало, край, почивки.
Като имаме предвид особеностите на системата за управление на операциите, посочени погоре, можем да обобщим, че тя се нуждае от непрекъснато усъвършенстване, в основата на което
стоят различни принципи. В литературните източници тези принципи се разглеждат като група условия за изграждане и усъвършенстване на системата за управление на операциите. В резултат на
това те се обособяват в две групи. Принципите от
едната група определят каква трябва да бъде системата за управление на операциите във всяко производствено подразделение (принцип на съответствие, интеграция, гъвкавост), докато другата
група указва каква да бъде системата за управление на операциите в зависимост от конкретните организационно-технически показатели на производството (принцип на централизация, непрекъснатост,
автоматизация). Тъй като степента на усъвършенстване зависи от първата група принципи, възприемаме гледната точка на М. Бенвенисти [4] и ще
разгледаме накратко само тях.
Принципът на съответствие показва връзката
между съдържанието на системата за управление
на операциите и организационно-техническата характеристика на производството. Усъвършенст-
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ването на посочената система е свързано с постигане на максимално съответствие между особеностите на обекта на управление и системата за
управление на операциите. Анализът на литературата показа, че при прилагането на този метод авторите използват различни критерии за типизиране
на системите за управление на операциите. Така
например З. Ковачева [5] и Д. Нейкова [6] ги класифицират според типа на производство в производствените звена. Освен това в свои по-късни
разработки, З. Ковачева използва още два признака за типизиране: според значението на определени характеристики на системите [5] и според вида
на производствените ситуации в системата за управление на операциите [4]. Последният критерий
се използва и от Г. Цветков [8].
Диференцирането на обектите за управление
само по типа производство през 60те и началото
на 70те години, когато липсват достатъчно наблюдения от гледна точка на системния подход, по-късно се оказва неточно и непълно. Търсеното съответствие между тип на производство и система за
управление на операциите е условно, тъй като типът на производство не отразява всички особености на предприятието или на негово структурно
подразделение. Поради това се стига до извода, че
е по-подходящо да се търси съответствие между
организационно-техническата характеристика на
производството, предоставена чрез установената
в звената производствена ситуация и управление
на операциите, изградено като система от функционални модули.
Принципът на интеграция отразява обективно
съществуващата връзка между управлението на
всички стопански дейности в предприятието. Той
осигурява пълно информационно обвързване на
процесите от проектиране на изделията до реализацията им на пазара, намаляване цикъла на оборотните средства и осигуряване на бездокументно
движение на информацията в предприятието.
При изследване на така посочения принцип установихме съществуването на две тенденции. Първата разглежда интегративността на управлението
на операциите опростено, като информационна
връзка между отделните задачи на управлението и
планирането на кооперираните доставки. Представителите на втората тенденция поставят акцента
върху интегрирането на всички функции по управлението на стопанските дейности в предприятието.
И в двата случая, обаче, няма достатъчно ефективни и достъпни начини за изграждане на интегративни системи за управление на операциите в стопанските организации у нас.
Принципът на гъвкавост отразява възможността системата за управление на операциите да се
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променя под въздействието на външни фактори.
Гъвкавостта се определя от авторите като способност на управлението на операциите да се изменя,
развива и усъвършенства в съответствие с прогресивните изменения в производството.
Като имаме предвид съществуващите в литературата авторови мнения, отнасящи се до проблемите, свързани с управлението на операциите, бихме могли да направим следните изводи:
• при разглеждане на дейностите по управлението на производството трябва винаги да се прилага системен подход, с помощта на който се обхваща триединната му същност;
• разглеждане на управлението на операциите като съставено от агрегатно планиране, календарно планиране и диспечеризация на производството, при което последното се разделя на оперативен анализ, отчет и контрол и регулиране;
• съставните части на управлението на операциите са неделими и с еднаква важност, което
изисква разглеждане на всяка една от тях с необходимото внимание и без йерархичното им степенуване;
• посочва се необходимостта от постигане на
синхрон между отделните дейности и операции при
производството;
• усложняването на процесите на планиране,
контролиране, отчитане и регулиране на производството налага използване на подходящи оптимизационни методи и модели за реализация на функциите на управлението на операциите.
Заключение
Управлението на операциите най-общо можем
да представим като процес на планиране, използване и контролиране на ресурсите на дадена
организация, за да се постигнат желаните от управляващите я резултати. Ето защо основен акцент
се поставя върху трансформирането на ресурсите
в стоки и услуги, при което се набляга на управлението като повтарящ се цикъл от планиране, изпълнение и контрол за непрекъснато усъвършенстване.
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ABSTRACT
Operations management procedures was defined as making on decision from the function the operations of the
systems, that produce goods and services. It scheduled, used and controlled the resources, for the yearned moment.
Operations management crosses the responsibility for five types of decisions: process, capacity, availabilitys, work
force and quality.
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НАТУРАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО – СКРИТАТА ИКОНОМИКА В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ
Стефан Видев, Красимир Александров
Аграрен университет – Пловдив
Натуралното стопанство в селските райони у нас се определя като вид законна, но нерегистрирана и
статистически неотчетена стопанска дейност. Домашното производство е домодерна практика на доминиране на
производствената функция на домакинствата над потребителската, при която произведените в домашни условия
продукти се потребяват от самите производители. В битието си на заместител на пазарното стоково производство,
тази икономика води до изкривяване на пазарните отношения, стеснява пазарното пространство и традиционализира и консервира селските общности, противопоставяйки ги на града. Обосновани са най-важните причини,
влияещи върху възпроизводството на натуралното производство в селските райони и значимите позитивни и
негативни социално-икономически последици. Изведени са редица тенденции (на намаляване нерегистрираната
и незаплатената заетост, броя на стопанствата, земеделските стопани и обема на произведената от тях домашна
продукция), указващи за трайна редукция на натуралното стопанство в селските райони и модернизация на
стопанските отношения.
Ключови думи: натурално стопанство, домашно стопанство, домашна икономика, скрита икономика, селски райони, селско домакинство, нерегистирана стопанска дейност.
Key words: natural economy, individual farms, unofficial economy, rural areas, cottage households, unregistered
economic activities.

Увод - Скритата икономика в България
Основните цели които си поставя настоящата
публикация са свързани с дефиниране на понятието “скрита икономика”, нейните основни разновидности, пораждащи я причини и социално-икономически последици, а в по-операционален план –
на същността на натуралното стопанство, неговите форми на проявление и дял в стопанството, движещи фактори и тенденции на развитие в селските
райони на България.
Скритата икономика е не само и не толкова
икономическо, колкото социално явление. Тя обикновено се определя като вид стопанска дейност,
оперираща извън границите на законовата регулация и в същото време не е регистрирана от официалната статистика. Същата използва ресурсите както на държавната, така и на частната собственост
за да реализира нелегитимни (неофициално обявени) доходи, при което нейното функциониране се
осъществява чрез неформални бизнес-мрежи. В зависимост от посочените критерии (законова
регламентация, респ. икономически скрита активност и статистическа отчетеност, респ. статистически скрита активност) сенчестата икономика обикновено се обособява в три дяла:
А) Неформална икономика – обхваща онези
стопански дейности, които остават неотчетени от
НСИ по ред причини (липса на достатъчно административен капацитет, високи разходи при събирането на данните, невъзможност за получаване
на достоверна информация за наблюдаваните
процеси, отказ от предоставянето на данни поради

заинтересованост те да бъдат запазени в тайна от
държавните власти и др.). Неформалната икономика е законна, но неотчетена стопанска дейност.
Б) Сива икономика – обхваща нелегалната
част от дейността на легитимни стопански субекти
(скриване на обороти, фиктивни трудови договори,
при които работещите получават по-високо възнаграждение от официално декларираното и при постоянна или допълнителна работа без трудов договор или прикриване на трудовия договор чрез договори за други видове трудови правоотношения, упражняване на законна стопанска дейност от фирми без лиценз, т.е. извършване на стопанска дейност от неоторизирани субекти, счетоводни измами с цел намаляване на размера на облагаемата
печалба, осигуряване на заетите върху минималната работна заплата или минимален осигурителен доход, увеличаването на размера на разходите,
неспазване на законовите нормативи при осъществяване на фирмената дейност по отношение на
работното време, условията за безопасност на
труда, правата на купувача, държавните стандарти,
касаещи качеството на продукта или услугата и пр.)
Т.е. при сивата икономика наблюдаваме занижаване и/или неотчитане на резултатите от стопанската дейност.
Нерегистрираната заетост и скритите обороти са двата индикатора, които служат за отчитане
равнището на нерегламентираната и отчасти криминалната икономика.
В) Черна икономика – обхваща онези стопански дейности, които са забранени от закона (про-
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дажба на наркотици, проституция, нелегален хазарт, продажба на оръжие, даване и получаване на
подкупи, използуване на служебното положение за
лично облагодетелстване, източване н фирми, нелегална продажба на акцизни стоки, нерегламентирано отпускане на заеми, търговия с филми,
книги, музика и др. без авторски права, данъчни
измами, кражби, рекет, търговия с органи и др.),
която много често функционира не като еднократен акт, а като систематично организирана дейност
(организирана престъпност).
Делът на скритата икономика е индикатор за
зрелостта и развитостта на отделното национално
стопанство (така напр. ако в развитите страни той
е между 10 - 12 %, в страните от Източна Европа –
25 - 40 %, то в някои слаборазвите страни в Африка
той надхвърля 50 %) и представлява пречка за развитие на модерното пазарно стопанство и икономическия растеж. България е сред страните в преход с най-високи стойности на скритата икономика
– 36,4 % от размера на брутния вътрешен продукт,
като при това тенденцията е към повишаване на
темповете на растеж на тази икономика. НСИ дооценява икономическа активност в размер на 1616.5% от БВП, но реално извън тези стойности остават скрити икономически дейности, които по оценка на някои автори достигат 10-15% от БВП или
3.4–5.2 млрд. лева за 2003 г. [2]. Приема се, че
освен типичните за икономиките в преход причини
върху феномена “скрита икономика” оказват влияние и редица типично български фактори като: прекъснатата пазарна традиция, кризата в доверието
на гражданите спрямо държавата, ниското качество на публичните услуги, корумпираната, бавна и
затворена в себе си съдебна система, неадекватните и забавени във времето икономически
реформи, високите данъчни и осигурителни ставки,
постоянните промени в законодателството, големите разходи на време и средства, които са принудени да правят ръководителите на стопанските организации при отчитането на своята дейност пред
държавните органи, чиновническия произвол и стремеж съм облагодетелстване за сметка на бизнеса,
липсата на необходимия административен капацитет и компетентност на държавните власти и др.
Не подлежи на съмнение обстоятелството, че
легалната и скритата икономика функционират като скачени съдове, при което последната паразитира върху законния бизнес, стеснява полето на
действие на нормалните стопански отношения, предизвиква нелоялна конкуренция, води до несанкционирано от закона разпределение и преразпределение на доходите, изкривява отношенията на
заетост, нерядко води след себе си до производството на некачествена и опасна за потребителите

продукция, възпира чуждите инвеститори да влагат
пари в страна в която принципите на пазарната икономика се поставят под съмнение, корумпира представителите на държавната администрация, осигуряващи протекцията на сенчестия бизнес, редуцира силно размера на данъчните и осигурителните
постъпления в бюджета, с което се намаляват възможностите на държавата да води активна социална политика, води до свръхоблагане на изрядните
данъкоплатци за сметка на неплащащият данъци
сенчест бизнес и др.
Негативните ефекти от действието на скритата икономика не трябва да се преувеличават. В редица случаи нелегитимните стопански дейности и
субекти способстват за създаването на нови работни места, явяват се важен източник за оцеляване, запълват пазарни ниши, които по-късно се
легализират, служат като индикация за несъобразено с пазарната конюктура законодателство, задоволяват потребности от стоки и услуги, които не
могат да бъдат произведени от легалната икономика или се произвеждат на непосилни за повечето граждани цени, появяват се като стопанска реакция на фирмите и гражданите при монополни пазари и при непосилна данъчна и осигурителна
тежест, при което в случай на заплащане на дължимите данъци малката и средна фирма би била
доведена по състояние на фалит, стимулират развитието на официалната икономика в случаите в
които печалбите от скритата икономика се инвестират в официалната икономика
1. Натуралното стопанство като скрита икономика
В модерните пазарни общества домакинството е най-вече субект на потребителско поведение и
само в крайно редки случаи субект на
производството. Известно е, че в индустриалните,
за разлика от домодерните или традиционните общества (където домакинствата са основно стопански единици) потребителската функция на домакинствата доминира над производствената, при което то разменя получените доходи срещу необходимите за задоволяване на потребностите на членовете му стоки и услуги.
Домашното стопанство би могло да се разглежда като естествен историческия източник на всеки капитализъм, но също и като индикация за съпротивата на националната икономика спрямо модернизационните процеси (големият дял на това стопанство в една икономика по правило се тълкува
като сигурен признак за нейната изостаналост, а
тенденциите към растеж на това стопанство – като ясен знак за отказ от модернизирането на тази
икономика).

Натуралното производство – скритата икономика в ...

Натуралното стопанство е здраво вкоренено
както в българския бит, така и в нашата народопсихология. Още Иван Хаджийски [3] описва и обосновава стопанската етика на българския дребен собственик от епохата на Възраждането: неуморен
труд за производство на стоки за пазара и стигащ
до крайности стремеж същият този пазар да се
заобиколи, тогава когато от него трябва да се закупуват продукти за домашно потребление.
Домашният продукт, за разлика от пазарния, не е
остойностен, тъй като трудът “от тъмно до тъмно”, използван за негово производство е пренебрежим разход за дребния собственик, а пестенето на
средства от продуктите, които трябва да се закупуват от пазара и замяната им с домашно произведени такива е основният източник на неговия първоначален капитал.
Обикновено заетостта в натуралното или домашното стопанство у нас не се регистрира, а самата трудова дейност се приема като допълнителна, в повечето случаи, независимо от обстоятелството дали произведената продукция е предназначена за лично ползуване или за продажба на
пазара. В същото време за една голяма част от
българите (28,3 %) [1] този вид трудова дейност
(най-често поради отсъствието на други алтернативи) се е превърнала с основна заетост и доста
често в основен източник на доход за домакинството. Разбира се, към скритата икономика можем
да отнесем не цялата домашна производствена
дейност, а само тази която е в нарушение на законовите разпоредби и в същото време остава
нерегистрирана.
Спецификата на натуралното стопанство като разновидност на скритата икономика се изразява най-вече в:
- скриване на получените доходи, за да се избегне данъчно облагане;
- отказ от плащане на социалноосигурителни
вноски;
- избягване регистрацията на дейността пред
държавните или общински власти;
- избягване отчитането на резултатите от тази
дейност пред тези власти;
- неспазване на законово установените изисквания по отношение на упражняваната от лицата
дейност [2].
Потребителското поведение на българските домакинства традиционно се обяснява с труда в личните стопанства и самозадоволяването с продуктите, произведени в тях.
За жителите на селата и малките градове произведената в домашните стопанства продукти са
основен източник на препитание – “повече от половината от хранителните продукти на всяко трето
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домакинство, което има домашно стопанство са
произведени в него”, [1] “а поне едно от десет
домакинства, с домашни стопанства на практика
се изхранва почти изцяло от личната си продукция
– над 75 % от потреблението му на хранителни
продукти е натурално.” [1] По данни от проведеното през 2000 г. от Националния статистически институт разширено изследване на домакинските бюджети почти 20 % от разходите за храна на домакинствата са реализирани извън легалните търговски канали (4,9 % чрез покупка от директни производители и 12,6 % от щандове и сергии на открито).
Като присъщ на една неразвита пазарна система
се определя и делът на скритата търговия с нехранителни стоки – близо една трета от разходите на
облекло и обувки, около 8 % от разходите на домакински уреди и домашно обзавеждане и над
10 % от разходите за стоки за лична хигиена и близо 90 % от разходите за текущ ремонт и поддръжка на жилището са реализирани чрез неофициални
търговски канали [2].
През последните няколко години се наблюдават интересни тенденции в развитието на домашната икономика:
А) съществено намалява (от 39, 5 на 28,3 %)
делът на хората, които работят в домашното стопанство (ниви, градини, отглеждане на животни);
Б) за сметка на това се увеличава делът на
хората, които извършват допълнителна трудова
дейност срещу заплащане (поправка и ремонт на
жилища, транспортни услуги, ремонт на коли и
уреди, гледане на деца и възрастни) – от 2,8 на
4,8 %;
В) Устойчива е тенденцията на намаляване на
дейностите, които не се заплащат (помощ на
приятели, гледане на възрастни, доброволен труд
– от 13,7 техния дял пада на 9,2 %;
Г) Като цяло, все повече намалява делът на
хората, които се занимават със законни, но нерегистрирани трудови дейности – от 53,2 на
37,5 %.[2]
Независимо от тенденцията към намаляване
на броя на заетите в домашното стопанство, както
и количеството на произведената продукция натуралната икономика (все по-голяма част от нея остава за лично потребление за сметка на продаваната на пазара) продължава да бъде много важен
източник на доходи за над 1/4 от българските
граждани, като техният размер се увеличава.
Изследването на НСИ “Бюджет на времето”
[4] дава големи възможност за оценка на размера
и структурата на дейностите, реализиращи ползи
за домакинства, извършвани в домашното
стопанство. Проведено в периода 15.10.2001 г. 15.10.2002 г. сред 3132 домакинства, живеещи
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на територията на България то има за основна цел
проучване на продукцията, създавана от българските домакинства, към които се отнасят всички
дейности, чиято продължителност не надвишава 2
часа дневно и които допринасят за повишаване на
благосъстоянието. Съгласно приетата от авторите
методология към тези дейности се отнасят:
- работа или помощ в семейния бизнес от
страна на лица, които могат и да имат друга основна работа или са учащи;
- временна или случайна работа;
- работа в помощното стопанство, като е възможно част от произведената продукция да е предназначена за пазара;
- събиране на вторични суровини;
- дейности по поддържане на домакинството
извършване за други лица срещу заплащане.
Средно дневно всяко едно от изследваните лица отделя за дейности повишаващи благосъстоянието на неговото домакинство по 2,82 минути (1,36
минути за жителите на градовете и 5,64 минути за
жителите на селата). Занимаващи се с посочените
по-горе дейности са 1,7 % от изследваните лица.
Едно такова лице отделя средно дневно по 5 часа и
половина (по 316 минути за жителите на градовете и 344 – на селата) [4].
Сравнението с времето, през което лицата са
заети с осъществяване на трудова дейност в основната си работа дава възможност да се види, че
изследваната дейност представлява 70 % от основната трудова дейност (471 минути спрямо 334
минути) за тези лица [4].
Друг вид дейност, която допринася за повишаване на благосъстоянието на домакинствата е
неформалната заетост. Под неформална заетост
в случая се разбира такава заетост, която е извършвана без трудов договор и чиято продължителност
не надвишава 2 часа дневно. Към нея спадат следните видове дейности:
- сезонна или временна работа с нерегламентирана продължителност;
- работа в личното стопанство от лица, които
имат основна работа или са учащи, продукцията
от която е предназначена за продажба;
- упражняване на трудова дейност от страна
на лица със свободни професии;
Най-общо въпросните видове трудова дейност
се извършват от лица, които са икономически неактивни (учащи, пенсионери, домакини, безработни и др.), които са полагали труд, без да влизат в
трудови правоотношения със своя работодател.
Макар, че продуктите и услугите, произведени в
резултат на тази дейност да се отчитат от националната статистика, то доходите от тях не се облагат и съответно не се правят осигурителни плаща-

ния.

Заети с посочените по-горе дейности, т.е. извършили трудова дейност срещу заплащане без
сключен трудов договор са 3,5 % от лицата над 15
години. Всяко едно от тези лица отделя средно дневно по 64 минути за трудова дейност (59 минути за
градовете и 65 – за селата).
Времето, което едно лице отделя за неформална трудова заетост е 13 % от времето на едно
лица, работещо на основен трудов договор.
Отглеждането на селскостопански култури и
животни е третият индикатор, използван за измерване на нивото на нерегистрираната икономика у
нас. Изследователският интерес е насочен към тези селскостопански дейности при които продукцията се използва изключително за лично потребление от страна на членовете на домакинството, а
ако на налице продажба на излишъци на пазара,
то те са пренебрежимо малки и не се вземат предвид при анализа на данните. Т.е. в случая става
дума за продукция, която е произведена и потребена от домакинството, като по този начин увеличава
неговото благосъстояние и която води до увеличаване на брутния вътрешен продукт (респективно замества продукция, която в противен случай би трябвало да бъде произведена и разпределена посредством официалните канали).
35,2 % от всички изследвани лица отделят от
своето време за отглеждане на селскостопански
култури, а 34,5 % - за отглеждането на животни.
Среднодневно едно изследвано лице отделя за отглеждане на селскостопански култури по 28 минути.
Изчислено само спрямо лицата, които се занимават с тази трудова дейност времето възлиза на 165
минути. За отглеждането на селскостопански животни се отделят средно дневно по 23 минути, като специално за лицата практикуващи този вид труд
отделят 66 минути. Сумарно по отношение на двете дейности (отглеждане на земеделски култури и
на селскостопански животни) данните от изследването показват, че среднодневно лицата, занимаващи се със селскостопанско производство разходват близо 4 часа, което е близо половината от
времето, отделяно от тях за основната им трудова
дейност [4].
Аналогични са изводите, които правят и авторите на доклада “Българската икономика: състояние и перспективи” на Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) към финансовото
министерство [5].
За 2004 г. делът на натуралното производство в брутния вътрешен продукт на страната е
7,15 %, който е приблизително колкото цялото индустриално производство – 7,5 %. С други думи,
при брутен вътрешен продукт за 2004 г. от 38 ми-
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лиарда лева в България в домашни условия се произвеждат стоки и предоставят услуги на стойност
2,85 милиарда лева.
Отчетена е известна тенденция на спад на произведените в домашното стопанство стоки и услуги – непазарната продукция намалява с 1,2 процентни пункта и е забелязано известно увеличение
на хранителните стоки, закупени от търговската
мрежа като заместител на традиционната домашно приготвена зимнина. Прогнозите са, че успоредно с увеличаване на доходите на домакинската обемите на домашно произведената продукция ще намаляват за сметка на увеличаване на продажбите
на хранителните продукти в магазинната мрежа [5].
Най-общо може да се заключи, че нерегистрираният от официалната статистическа отчетност
домашен труд в България е със значителен размер (произведените стоки и услуги, които възлизат на между 1/5 и 1/4 от общия домакински доход).
По този начин, производството на стоки и услуги за лично потребление се явява заместител на
продуктите, които би трябвало да бъдат произведени (респ. услугите, които би трябвало да бъдат
извършени) в пространството на официалната икономика много по-ефективно, при това отчетени от
държавната статистика и обложени със съответните данъци и такси.
Важно е да се подчертае, че натуралното стопанство в повечето случаи не носи белезите на криминалната икономика, а представлява необхваната от официалната статистика заетост.
2. Натуралното стопанство и селското домакинство
Разпокъсаност на земята като резултат от проведената аграрна реформа, силно влошена демографска структура в българското село, наличие на
многобройни малки земеделски стопанства, които
не разполагат с достатъчна материално-техническа база, организационен и пазарен опит и собствен
и заемен капитал, ниско професионално и образователно равнище на земеделските стопани и селяните като цяло, значително по-висока безработица
в селата в сравнение с градовете, поставена в изключителна зависимост от земеделието селска
икономика, с неразвити или недостатъчно развити
алтернативни форми на бизнес и заетост, ниска
ефективност на труда, неизградена или амортизирана инфраструктура в селските райони, слаб капацитет и нагласи към коопериране и др. Така накратко би могла да се опише ситуацията в съвременното българско село и земеделие. Тези са и
предпоставките, които водят до значително по-големия размер на натуралната икономика на село,
в сравнение с града [10].
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Българският аграрен сектор е четири пъти поголям от този в повечето европейски страни (ако в
Европейския съюз средно 3 % от националния доход на страните-членки се формират от селското
стопанство, в България този дял е 12,5 %), въпреки наблюдаваната отчетлива тенденция за неговото намаляване. Земеделският труд е нискоефективен (73 % от средната ефективност на труда в българската икономика), с малка брутна добавена
стойност, организиран е в голям брой земеделски
стопанства и се упражнява преди всичко с цел осигуряване на оцеляването от практически всички селски жители (селското население представлява 43 %
от населението на страната, а в земеделските стопанства е заета 22 % от работната сила на
страната)[7]. Тези условия предопределят мястото
на натуралното стопанство у нас като неотменна
част от селския начин на живот и производство и
водят до капсулиране на селското развитие в границите на традиционен допазарен поминък, за разлика от модерния, почиващ на принципите на пазара град.
По данни от извършеното през 2003 г. от
Министерството на земеделието и горите
“Преброяване на земеделските стопанства” [8] огромна част от аграрните производствени единици
са собственост на физически лица – ако общият
брой на всички земеделски стопанства в страната
е 665 548, то 648 274 от тях са притежание на
дребни фермери, като средната използувана от тях
земя е 13,2 декара, а близо 80 % от стопанствата
обработват земя до 10 декара. На другият полюс
се намират едрите земеделски стопанства – 1,4 %
са стопанствата, които обработват земя над 1000
декара или 70 % от използваната земя. Ако дребните земеделски стопанства обработват само
30 % от използваната земеделска площ, то кооперациите, стопанствата на търговските дружества и
на едноличните търговци, които представляват само 1 % от изследваните стопанства, обработват
съответно 40 %, 16 % и 12 % от тази площ.
Средният размер на едно стопанство, собственост
на търговско дружество е 3525 декара, а на земеделска кооперация – 5927 декара. Едва 2,4% от
стопанствата на физическите лица (16 400 стопанства) са с използувана земеделска площ над
50 декара. В българското село наблюдаваме силно социално разслояване при което имаме огромен брой малки стопанства, организирани върху
принципите на натуралното производство (т.е. потребяващи по-голяма или по-малка част от произведената от тях селскостопанска продукция), малък
брой големи производствени единици, които действат като агрофирми, съобразно пазарните прин-
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ципи и незначителна по своите размери средна селска класа (средни фермери).
Към комплекса от фактори, които са довели
до сегашното състояние на аграрния сектор у нас
можем да отнесем [10] :
• загубата на гарантираните в рамките на СИВ
пазари на българска селскостопанска продукция и
изключително мъчителната преориентация на селскостопанските производители и преработвателни
предприятия към изискванията на европейските
пазари;
• намалелите покупателни възможности на населението и ограничеността на нашия вътрешен
пазар;
• ниските инвестиции в хранително-вкусовата
промишленост, индикация за които се явяват и морално остарелите предприятия за преработка на
селскостопанска продукция, работещи с около 30
– 40 % от капацитета си;
• изключителната раздробеност и разпръснатост на поземлените участъци, което демотивира
собствениците им (и особено онези 60 % от тях,
които живеят в градовете) дори да ги отдават под
аренда;
• изключително бавния процес на окрупняване на земеделските стопанства и комасация на
земята, в резултат на което повечето от тях работят за задоволяване на нуждите от земеделски продукти на собствените си членове и съвсем малка
част произвеждат продукция предимно за вътрешния пазар;
• рязкото съкращаване на площите обработвани с модерна земеделска техника и масовото и
заменяне с животинска тяга;
• масовото пренебрегване поради липсата на
оборотни средства на основните агротехнически
мероприятия;
• силното намаляване размера на поливните
площи, както и сведената до минимум употреба
на минерални торове;
• застрашително увеличаващи се площи от
пустеещи земи – много специалисти подлагат на
сериозно съмнение цифрата от 20 % пустееща
обработваема земя посочена от МЗГ и са склонни
да приемат, че тя е 30 и дори 40%.
Стопанската пригодност и потенциал на земеделската земя в географски план практически
се ограничава до регионите на Добруджа и Тракийската низина, спрямо които може да се говори
за сравнително модерно земеделие, ориентирано
към пазара, използуване на съвременна селскостопанска техника, спазване на основните агротехнически мероприятия, наличие на голям брой печеливши земеделски стопанства и въобще характеристики на земеделското производство като ефек-

тивен отрасъл на националната ни икономика. С
малки изключения в останалите части на страната
този отрасъл придобива очертанията на поминък и
производство изключително за собствени нужди. За
тези региони е характерно отсъствие на инвестиции,
увеличаване площите на пустеещите земи, отсъствие на интерес от покупка на земи и на търсене
за наемане на земя под аренда, използване на предимно животинска тяга, неспазване на основните
агротехнически мероприятия и др. [10]
Резултатите от проведеното през 2003 г. от
Министерството на земеделието и горите “Преброяване на земеделските стопанства” [8] недвусмислено показват, че в отрасъл земеделие са заети
значителен брой лица – 1 348 100 души, основната част от които (1 283 000 души или 96 % от
работната сила) са семейни работници. Земеделието е сектор в който преобладава сезонната заетост – 991 000 души работят на непълен работен
ден, а само 292 000 са напълно заети. Броят на
несемейните селскостопански работници е много
малък – 59 500 души (или само 4 % от работещите в земеделието), като 84 % от тях работят на
пълен работен ден. Семейната и несемейна работна
ръка, която работи на пълен работен ден възлиза
на 335 хиляди души, или 25% от лицата, полагащи труд в селското стопанство.
Само една незначителна част от българските
фермери и собственици на земеделска земя успяха да надскочат равнището на натуралното производство и да преминат трайно в агробизнеса.
Независимо от стопанските форми в които участват (кооперации, фермерски или спомагателни
стопанства) само в отделни случаи и региони те
успяха да превърнат земеделието в свое професионално занятие и основен източник на доходи.
Масовият земеделец разглежда своето участие в
селскостопанското производство като допълнителна, а не основна заетост. Макар и земеделието да
е основния източник на заетост в българското село,
68 % от домакинствата разчитат на други (преди
всичко става дума за пенсии, социални помощи и
доходи от държавна работа) източници на доход.
Дори 38% регистрираните земеделски производители, разчитат на друга, не селскостопанска
дейност, а едва 27% от тях залагат предимно на
приходи от селското стопанство. [8] При това този
тъжен извод се отнася не само за дребните фермери и собствениците на спомагателни стопанства,
но и за немалка част от средните фермери и членовете на земеделските кооперации. [10]
Най-характерното за формираните след връщането на земята стопански форми е изключително широкият им социален обхват от една страна и
тяхната ориентация преди всичко към задоволява-

Натуралното производство – скритата икономика в ...

не на нуждите на работещите в тях членове, а не
към производството на земеделска продукция за
пазара, от друга страна. Практически всички спомагателни земеделски стопанства, както и голяма
част от фермерските стопанства и кооперации се
явяват по-скоро стопански образования създадени
за съвместно оцеляване, отколкото имат физиономията на агрофирми. Според МЗГ “едва 5% от регистрираните земеделски стопанства произвеждат
продукция за пазара”. [9] Изключение правят единствено едрите арендатори.
Формираните след връщането на земята стопански форми рядко достигат до равнището на фирмената организация на стопанската дейност, нямат капацитет за трайна институционализация в пазарната среда, а най-вече обслужват потребителските нужди на своите членове, а не към производство за пазара. Потреблението, а не инвестирането
с цел разширяване и пови-шаване на ефективността на стопанската дейност се явява главният мотив
дори при по-развитите стопански образования.
Възприемането на земеделските активи като част
от семейното имущество и приходите от тях като
перо от семейния бюджет отпращат тези натурални сто-пански форми към сферата на домашното
производство, превръщайки статута на техните собственици в изключително неустойчива величина. [10]
Коренно се промени светоусещането на българския селянин спрямо земята и земеделското
производство: сякаш е на път да изчезне онзи така
добре описан от Елин Пелин в “Гераците” стремеж
към придобиване все повече и повече земя, към
забогатяване чрез земеделие. Днешният селянин
разглежда селскостопанската работа по-скоро като източник на известни допълнителни доходи, търсейки всевъзможни алтернативи да се освободи от
закрепостеността си към земята и земеделския
труд (не случаен в това отношение е факта, че престижа на не земеделския труд на село е по-висок от
този на земеделския, както и ширещата се нагласа,
че земеделието е непостоянно занятие, което се
практикува по навик докато се намери по-добре платена и сигурна работа). [10]
Заключение
Като разновидност на скритата икономика, натуралното стопанство има за свое следствие изкривяването на нормалните пазарни отношения между стопанските субекти и гражданите, стесняването на пазарното пространство и в последна сметка
– до демодернизационни тенденции (доколкото
същността на този тип стопанство се изразява с
отдавна преодоляната от модерната икономика
практика стоките да се произвеждат в домашни условия и да се потребяват от техните производители).
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Ако в краткосрочен план натуралното производство изпълнява ролята на важен ресурс за оцеляването на маргинализираните селски домакинства по
време на прехода, то в дългосрочен план просперитета на селските общности е немислим без свиването на домашното производство и шоковото му
заместване от пазарните отношения.
Очертават се вече редица модернизационни
по същността си процеси, които се явяват индикация за края на прехода в българското село (респ.
намаляване на дела на натуралното производство
в земеделието и преминаването му на пазарни
принципи) към които отнасяме:
На първо място, това е общата тенденция към
“изсветляване” на стопанската дейност, т.е. увеличаване на дела на регистрираната за сметка на
намаляване на нерегистрираната заетост;
На второ място, към тях можем да отнесем
намаляването на броя на хората, които работят в
личните стопанства и тяхната преориентация към
заплатена допълнителната заетост;
На трето място, регистриран е спад с 1,2 %
на произведените в домашното стопанство стоки и
услуги и съответно известно увеличение на хранителните стоки, закупени от търговската мрежа;
На четвърто място, наблюдава се отчетлива
тенденция към намаляване на незаплатената заетост;
На пето място, бавно, но устойчиво намалява
дела на отрасъл селско стопанство в брутния вътрешен продукт, процес, протичащ паралелно с редуциране на броя на земеделските стопанства и
броя на селските стопани. Налице са положителни
тенденции и при комасацията на земята, окрупняването на земеделските стопанства, продажбите
на земеделска земя (по данни на МЗГ през 2005 г.
спрямо 2004 г. броя на сделките се е увеличил с
44,68 %), забелязва се известно намаляване на
площта на пустеещите земи, развитието на различни регистрирани и заплатени форми на алтернативна заетост в българското село, равнището на
селската безработица трайно се понижава;
На шесто място, постепенно превръщане на
селскостопанската работа от основна в допълнителна заетост за все по-голям брой жители на
селата.
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ABSTRACT
Natural economy in rural areas in Bulgaria is defined as legal, although not-registered and unaccounted economic
activities. It is pre-modern practice of in-house production and consumption of produced goods. Being an alternative of
market economy, these practices distort market relations, keep and preserve local habits and traditions in contradiction
to modern urban style of life. Most important factors that influence in-house production in rural areas are examined,
also accounting for their positive and negative economic effects. The trends (decrease in unregistered and unpaid
employment, number of rural individual farms and farmers and amount of goods produced ) pointing to continuous
reduction in natural economy importance and modernization of market relations are emphasized.
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ЗА ПТИЦИТЕ И ЗА ХОРАТА ИЛИ СЛУЧАЯТ НАТУРА 2000
Стефан Видев
Аграрен университет – Пловдив
Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени райони. Целта на мрежата е да гарантира запазването
на най-ценните и заплашени от изчезване видове, както и местата, които те обитават. Натура 2000 не изисква
прекратяване на човешките дейности в защитените райони, а цели да стимулира екологосъобразната стопанска
дейност. Политическият по своя характер процес на определяне на районите, които ще влязат в проекта се
характеризира с непрекъснато стесняване на неговите граници. Очертани са най-горещите конфликтни точки,
така както и главните причини за тяхното възникване. Анализирани са два сценария за бъдещето развитие на
районите попаднали и извадени (или на които предстои да бъдат извадени от Натура 2000). Част от попадналите
в мрежата изостанали полупланински райони вероятно ще се консервират и маргинализират, тъй като стимулите за екологосъобразен бизнес са по-скоро сивмолични. Друга част от тях обаче би имала шанс за устойчиво
развитие ако заложи на продуктите със знак “Натура 2000”, т.е. постави бизнеса върху екологична основа.
Бъдещето на извадените от екомрежата райони е свързано с налагането на такъв социално-икономически модел
на развитие, който ще ги превърне бетонни джунгли в които местните жители ще се окажат в ролята на хора,
които доброволно са се отказали да бъдат дребни предприемачи, продавайки собствената си земя.
Ключови думи: екологична мрежа, защитени зони, местообитания, урбанизирани и изостанали райони,
защитени видове.
Key words: еcological network, protected sites, habitat, urban and undeveloped areas, protected species.

Проект Натура 2000 (кратко описание)
Натура 2000 е обща за страните членки на
Европейския съюз мрежа от защитени райони.
Създадена е на базата на два акта на ЕС: “Директивата за птиците” от 1979 година и “Директивата за
природните местообитания (хабитатите)” от 1992
година. По първата се обявяват зони за защита на
птиците (специални защитени зони), а по втората зони за защита на другите животни и на местообитанията (зони за специална защита). Включването
на райони в Натура 2000 зависи от биологичното
богатство на различните държави-членки. Колкото
е по-богата на биологично разнообразие дадена
страна, толкова по-голям процент от територията и
ще влезе в Натура 2000. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Според правилата на Натура 2000, за
да попадне под защита един вид или място те трябва да са ценни за поне две държави-членки. По данни от Българското дружество за защита на птиците за България под защита на Директивите попадат 237 вида птици, от списъците на “Директива
за птиците”, от които 118 гнездящи и 119 мигриращи видове птици. За тези видове се изисква определянето на защитени зони. Съгласно Приложение № 1 от “Директивата за местообитанията”,
в България съществуват 88 типа природни местообитания, от които 26 са приоритетни за Европейския съюз [1, 2]
Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и заплашени от изчезване природни видове, както и местата, които те обитават.

В по-операционален план Натура 2000 цели да осигури съществуването на защитените местообитания и видове и да гарантира, че разпространението,
числеността (площта) и състоянието им няма да
се влошават, а за тези, които са в много лошо състояние или са станали редки – въпросните показатели да се подобрят.
Инструментално целите на мрежата се постигат чрез: а) иницииране и стимулиране на човешки дейности в защитените зони, които са свързани
с опазването на застрашените видове (като например отглеждането на ценни и застрашени порода
животни, подобряване на условията за увеличаване на популацията на такива животни и др.) и местообитания или такива, които не ги увреждат и б)
ограничаване и преустановяване на дейностите, които са вредни за посочените видове и местообитания. Всички инвестиционни планове, насочени към
районите, включени в Натура 2000 се одобряват
на базата на оценка за степента на въздействие
върху ценните местообитания или видове, предмет
на опазване в дадената зона. В районите включени
в Натура 2000 се прилага интегриран подход, гарантиращ устойчивото развитие и съхраняването
на биологичното разнообразие. Евентуални забрани,
които да гарантират устойчивото управление на
местата и съхраняването на дивата природа се съдържат в заповедите за обявяване и в плановете за
управление на защитените райони. Те се разработват за всеки защитен район, съобразно предмета
и целите на защита. Изборът на районите, включени в Натура 2000 се базира изцяло на научни критерии, като например степента на срещане и гъс-
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тотата на дадените видове, както и екологичното
качество и площта на природните местообитания,
намиращи се в тези райони. “Директивата за местообитанията” посочва такива критерии, докато
“Директивата за птиците” оставя на страните-членки сами да посочат критериите за определянето на
най-значимите за Общността места (в България тези критерии са разработени от Българското дружество за защита на птиците, въз основа на критерии на BirdLife international). Научните критерии изцяло имат превес над икономическите. [3]
Нормативно Натура 2000 не изисква прекратяване на човешките дейности, а цели да стимулира екологосъобразната стопанска дейност, която
да динамизира развитието на по-изостаналите
райони, попаднали в екологичната мрежа и да отговори на дългосрочните интереси на хората, обитаващи тези райони. Идеята е да се съхраняват на
традиционните взаимоотношения между човека и
обкръжаващата го среда и в същото време да се
подпомогнат местните хора за развиването на такива дребни бизнеси, в които те сами да определят
собствената си съдба., т.е. извличане на максимална икономическа полза не от унищожаването,
а от съхраняването на дивата природа. [7]
В директивите на ЕС не са заложени минимални площи от териториите на страните, които
трябва да се включат в “Натура 2000”. В същото
време адекватността на изборът на зони във всяка
страна се следи от Европейската комисия, която
контролира дали в списъците със зоните не липсват региони важни за опазването на птици и животни. Отговорност за създаването на тези списъци
носят министерствата на околната среда на отделните страни членки. Ако някоя страна не подаде в
срок списъка със зоните по “Натура 2000” или той
е непълен, ЕК ще го предупреди да поправи грешката си. Ако това не стане ЕК ще съди държавата в
Европейския съд като са възможни големи санкции и дори замразяване на европейските структурни фондове. ЕК вече е предупредила 13 страни
членки, че не изпълняват директивите за защита на
местообитанията на птици и животни. Независимо
дали получават финансиране от структурните фондове, страните членки трябва изцяло да спазват разпоредбите на Натура 2000 и особено тези, които
са свързани с финансиране от страна на Общността.
Ограничителните мерки в районите, влизащи
в Натура 2000 се определят индивидуално за всяка една от тях. С други думи, няма предварителни
забрани за определени дейности. Ако например даден инвестиционен проект, планиран за район в границите на мрежата не застрашава защитените
видове, той ще бъде разрешен. Отговорност за на-

лагане на ограниченията и за оценяване екологосъобразността на даден проект са министерствата на околната среда във всяка страна членка. В
България управлението на защитените зони ще бъде
ангажимент на собствениците и ползвателите на
земи, включени в екологичната мрежа Натура 2000
чрез разработените за целта планове за управление.
Управлението ще се координира и контролира от
МОСВ. [7]
Като страна кандидат, България беше задължена да определи местата по Натура 2000 найкъсно до момента на присъединяването към
Европейския съюз.
Очакванията са местните жители да имат следните ползи от включването на техните имоти в границите на екологичната мрежа:
• Възможност за финансиране от европейските фондове;
• Възможност за получаване на компенсации
срещу ограничения на дейности, застрашаващи хабитатите и ценните видове;
• Осигуряване на природосъобразни условия
на живот;
• Възможности за развитие на екологичния и
селския туризъм, както и на екологосъобразното
земеделие на базата на ресурсите, които предлага дивата природа в района;
• Устойчиво развитие на изостаналите райони
и отварянето на нови възможности за тяхното ускорено развитие;
• Ограничаване на апетитите на едрия бизнес
и създаване на възможности за развитие на дребен и среден бизнес и запазване на частната собственост в ръцете на сегашните им собственици и
др.
Съществуват четири възможности за компенсации срещу ограничаването на определени видове дейности, преценени като вредни за застрашените видове и местообитания в рамките на проекта
Натура 2000 [4]:
Първата е по приоритет 3 “Опазване на биологичното разнообразие” на програмата “Околна
среда”. Специално за районите, влизащи в екологичната мрежа е предвидено да се отпуснат 6,81 %
от общия бюджет за България. Тъй като този бюджет е вече определен и за периода 2007 – 2013 г.
възлиза на 1,7 милиарда евро, това означава, че
пред следващите седем години собствениците и
ползвателите на земите, държавните институции,
общините, неправителствените и браншовите организации които кандидатстват за субсидията биха
могли да получат около 116 милиона евро.
Втората е по линията на Националния план за
развитие на селските райони. Компенсациите и финансирането на проекти по Натура 2000 става чрез

За птиците и за хората или случаят Натура 2000

мерките “Агро-екологични схеми” (насърчаване на
добри практики в земеделските земи), “Плащания
за “Натура 2000”” (компенсиране за пропуснати
ползи в земеделските земи и горите), “Екологични
дейности в горите” (насърчаване на добри практики за стопанисване на горите). Финансирането по
всички мерки по Натура 2000 е до 26% от общия
бюджет на направлението “Опазване на околната
среда и земите” на Националния план за развитие
на селските райони, който е 1.2 млрд. евро за периода 2007 - 2013 г., което означава, че за целите
на проекта могат да се усвоят около 312 милиона
евро за тези седем години.
Третата възможност е по оперативната програма “Рибарство и аквакултури”. Предвиждат се
плащания за “аква-екологични мерки” (насърчаване на добри екопрактики за поддържане на местата,
обитавани от водолюбиви птици и животни). Мерките
по тази програма обаче все още са в процес на
разработка.
Четвъртата възможност е фонд LIFE+, който
е създаден специално за подкрепа на проекти по
Натура 2000. Получатели на средствата по него
ще са регионалните инспекции по околната реда и
водите, общини и собственици на земи. Структурата, правилата и проектобюджетът на фонда все още
се уточняват в Европейската комисия.
1. Технология на политическото решение за
екологичната мрежа
Определянето на Натура местата в България
започва още през 2002 г., когато с проект финансиран от програма DANCEE на Датското
Министерство на околната среда са идентифицирани потенциални защитени зони върху 34% от територията на страната. В периода 2005-2006 г. се
провеждат два основни проекта - “Изграждане на
мрежата от защитени зони Натура 2000 в България”, изпълняван от федерация “Зелени Балкани”
[5] и “Изграждане на представителна и функционално единна национална мрежа в частта и за защитени зони за птиците, като част от Натура 2000”, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците [3]. И двата проекта са финансирани от МОСВ.
В същия период се осъществяват още няколко допълващи проекта по Натура места, изпълнявани от
БФБ, WWF, GEF, ИУЦЕ и Асоциация на парковете
в България.
В резултат на работата по проектите са предложени 114 потенциални зони за птиците, които
представляват 23,6% от територията на страната.
За местообитанията за предложени 500 зони, които представляват 36,7% от територията на
страната като 70% от зоните се покриват. По искане на МОСВ от териториите на защитените зони
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се изключват площите на населените места, промишлените райони и други урбанизирани
територии, за които се приема, че не са от важно
значение за опазването на видовете. В резултат на
редукцията са идентифицирани 225 защитени зони,
които са предложени на Националния съвет по
биоразнообразие. Те обхващат площ от 3 425
176.946 ха. От тях акваториалната част е 60834.75
ха, а сухоземна е 3364342.196 ха. Сухоземната
част от потенциалните защитени зони по “Директива
за местообитанията” обхваща 30 % от територията на България.
Националният съвет по биоразнообразие от
своя страна одобрява предложените от Българското
дружество за защита на птиците 112 зони за опазване на птиците, които покриват 21% от територията на страната. Съветът приема и ревизираното
предложение на “Зелени Балкани” за защита на
животните. Вместо предвидените 288 зони (36%
от територията на страната) организацията поиска
в мрежата да се включат 225 зони (28.6%).
В последния момент Националният съвет по
биоразнообразие приема предложението на
Националното управление на горите (подчинено на
земеделското министерство), според което 20 от
225-те одобрени зони за опазване на животни трябва
да бъдат изключени от списъка с цел “прецизиране на границите”. Става въпрос за целите Западни
Родопи, територии, ограждащи националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан, възвишения
между Странджа и Сакар и др. По този начин над
55% от предложените от експертите територии, които трябва да влязат в Натура 2000 няма да бъдат
представени пред Европейската комисия. Границите
на тези територии ще бъдат “прецизирани” до май
2007 г. и тези зони ще бъдат изпратени допълнително в еврокомисията.
Следващата инстанция, която трябва да приеме списъкът с одобрените зони е правителството.
МОСВ внася предложение в последния възможен
момент – на 21 декември, но правителството не
се наема да вземе окончателното решение, поради многопосочните интереси, преплетени в проекта,
като го препраща на лидерите на тройната коалиция, за да вземат политически съгласувано решение, което от своя страна впоследствие да бъде
формално гласувано от правителството. В самият
край на годината, Станишев, Сакскобургготски и
Доган приемат минималния вариант от защитени
територии, който екоминистерството представи преди това на правителството и политическия съвет на
коалицията.
Така по директивата за защита на птиците управляващите заложиха на 109 зони, обхващащи
16,23 % от територията на страната, а по тази за
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местообитанията - 196 зони върху близо 15 % от
площта на България. С припокриването на някои от
местата се получават общо около 25 %. Екипът по
Натура 2000 беше предложил 23,6 % за защита
на птиците и 28,6 % за местообитанията. И в двата случая обаче коалицията взема под внимание
становището на Националното управление по
горите, което е подкрепено и от представителите
на екоминистерството.
Управлението по горите успява да изключи от
защитените територии Западен Балкан, Средна
гора, Васильовска планина, Сакар, Западна Странджа, Западните и Средните Родопи, Камчийската и
Еменската, Твърдишката, Котленската и Осоговската планина, Лудогорието и зоните около националните паркове “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”.
Това решение провокира обратна реакция от
страна на екологичните организации, които през
януари изпращат в Европейската комисия пълния
списък със зоните по Натура 2000, заедно с цялата научна документация и картен материал. По този начин, според тях, европейските институции ще
бъдат наясно кои зони, отговарящи на критериите
за включване в европейската екологична мрежа
Натура 2000 е отстранило от списъка българското правителство.
След окончателното му приемане списъкът
със защитените зони ще бъде изпратен в Европейската комисия, която трябва да даде своето одобрение. След като получи това одобрение МОСВ е
задължено да изготви проект на заповед за обявяване на всяка защитена територия, която институцията е задължена да направи достояние на
обществеността. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят писмени възражения и предложения, но само по отношение на
забраните и ограниченията в определените Натура
2000 зони. След изтичането и на този срок се издава окончателната заповед за съответната защитена зона. Чак тогава се прави план за управление
на зоната, в който се описва как точно ще се защитават птиците и животните. Едва тогава собствениците на земи в зоните по Натура 2000 могат да
кандидатстват за компенсации и с проекти за финансиране от еврофондовете.
ни

2. Конфликти точки и конфликтуващи стра-

Процесът на изработване на политическото решение за обхвата на екологичната мрежа Натура
2000 бе съпътстван с множество конфликти.
Основните конфликтни точки са по Черноморието
и около планинските курорти, а основни участници
в конфликта са собственици на земя и инвестито-

ри в райони, които вече са урбанизирани или предстоят да се урбанизират (най-често за целите на
туризма), местните власти и депутати, избрани от
същите тези райони, екоорганизациите, правителството и др.
Основните причини, които породиха придобилите широка публичност конфликти по повод реализацията на проекта Натура 2000 в нашата страна се изразяват в следното:
На първо място, за разлика от националните
паркове, които са изключителна държавна собственост и в които не е разрешено да се извършва
никаква стопанска дейност, сред зоните влизащи в
Натура 2000 има такива, които са частна собственост. Важно е да се подчертае, че за разлика от
националните паркове в териториите, спадащи към
екологичната мрежа може да се развива стопанска дейност (макар и тя да трябва предварително да
се съгласува с отговорните за управлението на защитената зона органи). Практически към момента
частните собственици на земи, попадащи в мрежата, и особено тези от тях, които притежават земи в
районите с инвеститорски интерес, така както и самите инвеститори, не знаят бъдещите ограничения
и забранени дейности в собствените им земи.
Процедурно след съгласуването на зоните по Натура 2000 с еврокомисията, министърът на екологията обявява забранените дейности във всяка зона
поотделно. След това тези дейности ще трябва бъдат обсъдени с обществеността. Чак след това ще
се приема план за управление на всяка зона и собствениците на земи ще могат да кандидатстват за
компенсации и субсидии. Проблем е и това, че независимо дали ще получават финансиране от структурните фондове или не, страните членки (респ.
собствениците на земи в границите на мрежата)
са задължени да спазват разпоредбите на Натура
2000.
На второ място, бизнесът е силно притеснен
от рестриктивния режим на стопанска дейност в
зоните, попадащи в Натура 2000 и най-вече от неяснотите по приложението на този режим. Макар,
че от МОСВ недвусмислено подчертават, че не съществуват изрични и цялостни забрани за който и
да е вид стопанска дейност, работодателските организации ще бъдат включени в изготвянето на наредбите за ограниченията за стопанска дейност, а
започналите вече инвестиционни проекти и индустриалните дейности, които имат оценка за въздействието върху околната среда или други разрешителни, няма да бъдат спирани. В същото време
обаче бъдещи инвестиционни проекти и намерения
не могат да доведат до изключване на зоните, които ще се застрояват от Натура 2000. Проблемът
обаче е не само в неясните критерии, но преди всич-
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ко в страха от попадане в зависимост от чиновническия произвол, от възможността за появата на
“екологична корупция”. Така например според приетата процедура всеки инвестиционен проект ще
се оценява индивидуално дали застрашава опазването на птиците и животните, а оценката ще се извършва от специална комисия. Не е трудно да се
заключи, че колкото по-строги са ограниченията и
забраните, колкото по-големи са правата на чиновниците да ги налагат, колкото по-бавно се решават
исканията на собствениците на земи и инвеститорите, толкова по-малък ще е инвеститорския интерес към тези парцели и толкова повече ще бъдат
ощетени техните собственици.
На трето място, проблема е, че по определение програмата приема, че в защитените зони ще
влязат места, които са много изостанали в социално-икономическо отношение (това са полупланински райони, заплашени от обезлюдяване), поради
което системата от стимули и санкции ще работи.
За огромна част от площта на Натура 2000 това е
така, но тази система от санкции и стимули определено зацикля спрямо урбанизираните и урбанизиращите се части от мрежата, което е видно от
цените на недвижимостите. Съществуват огромни
разлики в цените на земите в перспективните и в
изостаналите райони. Ако в първите говорим за цени от порядъка на 100 000 лв. за декар, то за вторите цените са от 150 до 200 лв. за декар, което и
предопределя отношението на техните собственици към екомрежата. Отношение, което накратко
може да се изрази така: “Заради 20 птички ще
спрем инвеститорите”. Трудно е даже да се
помисли, че за собствениците на тези терени компенсации от порядъка на 40 евро на декар, представляват някакъв интерес. В същото време идеята,
че в изостаналите райони от екологичен бизнес може да се печели или пък, че субсидиите ще накарат местните жители да се ориентират към селски
и екологичен туризъм, биоземеделие и екологично
животновъдство и пр. на този етап има по-скоро
пожелателен характер. Вероятно в дългосрочен
план целите, заложени в екомрежата ще бъдат реализирани и изостаналите райони ще привлекат
инвестиции, част от мигрантите ще се завърнат по
родните места, ще се развие местния бизнес и екологосъобразната стопанска инициатива, цените на
недвижимостите в районите включени в Натура
2000 трайно ще растат и др., но към момента перспективите са неясни.
На четвърто място, постановката, че зоните
са определени въз основа на научни критерии при
които се изхожда от идеята за съхраняване на дивата природа и популациите от застрашени птици
и животни обезсмисли провеждането на каквито и
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да било обществени обсъждания по границите на
зоните и дейностите, които се забраняват и ограничават в тях. Отсъствието на открити дискусии по
тези въпроси преди приемането на зоните, влизащи в екомрежата, така както и дефицитът на информация по статута на частните земи, влизащи в
Натура 2000 доведе до открито гражданско неподчинение на някои места в страна след приемането
на тези зони. Т.е. смело може да се каже, че до
голяма степен конфликтите бяха провокирани от
неучастието на гражданите и бизнеса, който има
инвестиционни проекти в тези зони, като заинтересовани страни в процеса на изготвянето на границите на зоните и липсата на информация по ключовите за успеха на програмата елементи. В резултат на това от единия край на слушалката се
разбира не това, което се казва от другия и край.
Ограниченията в строителството и съобразяването
му със специфичните за дадената зона екоизисквания например, се разбира като забрана на строителните дейности, влизането на определени територии в зоната – като действие, подриващо основите на туристическия отрасъл. Идеята за щадяща
дивата природа стопанска дейност, подчинена на
европейските екологични стандарти пък се приема
като опит за противоконституционна национализация на частни имоти, като се включат в мрежата.
Според експертите обаче в защитените зони няма
да се прилагат драконови мерки, които да задушават стопанската инициатива - в някои зони може да
се забрани строителството или изсичането на
дървета, но до такива драстични ограничения ще
се стига рядко. В повечето случаи ще се дават само предписания как да се строи, къде да се сече
или как да се организира бизнес, без да се вреди
на животните и птиците. Собствениците на земи в
екомрежата може да бъдат компенсирани от
еврофондовете, но не и заради замразени строежи
и проекти. Средства ще се дават само за пропуснати ползи от бизнеси, които ще бъдат затруднени
от правилата за опазване на фауната. С други думи, Натура 2000 не означава спиране на развитието на районите, които влизат в нейните граници,
нито преустановяване на всякаква стопанска
дейност, а поощряване на дейности и бизнеси, които подпомагат съхраняването на ценните видове,
т.е. преминаване на бизнеса на екологични основи.
3. Социалните последици от реализацията
на проекта
Настоящата разработка анализира бъдещето
на хората, живеещи в районите, които влизат, ще
влязат и ще излязат от Натура 2000, както и противоречията между конфликтуващите страни по повод реализацията на този мащабен проект. Нашата
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цел е въпросът да се разглежда от позициите на
настоящето и бъдещо социално разслояване в съвременното българско общество и във връзка с модерните предизвикателства, които европейското
членство на страната ни предлага, а не от тясната,
според нас гледна точка за екологичната целесъобразност на проекта. Т.е. проблема за бъдещето
на хората, живеещи в районите, обхванати от
Натура 2000 е далеч по-сериозен от този за
птиците, които трябва да бъдат защитени чрез този
проект.
Най-общо казано, възможни са два сценария
за бъдещето развитие на районите попаднали и извадени (респ. на които предстои да бъдат извадени
от Натура 2000).
От една страна, в близко бъдеще можем да
очакваме изваждане на всички онези райони към
които има пряк инвеститорски интерес и тяхната
последваща урбанизизация, най-вече за целите на
масовия туризъм (този процес на лобиране и натиск върху компетентните органи започна още при
съставянето на първоначалните планове за обсега
на защитените райони, извършен от екологичните
организации, продължи по време на обсъжданията
на ниво Национален съвет по биоразнообразие, министерства и правителство и няма да завърши дори и след окончателното приемане на проекта). От
друга, към онези райони към които инвеститорите
не проявяват интерес и за които политиците не
лобират1 ще влязат в Натура 2000. Логично е да
се предположи, че независимо от научните аргументи относно важността на даден район като местообитание на редки видове, границите на екомрежата ще бъдат начертани в зависимост от интересите на бизнеса (с активното съдействие на стоящата зад него политическа класа) независимо от
това кои райони в момента се причисляват към
проекта. Или оттук нататък можем да очакваме (независимо от отрезвяващият натиск на европейските институции) реализацията на проекта да се съ-

пътства от процес на непрекъснато изваждане на
все нови и нови територии от мрежата под всякакви предтексти (политически, социални, инвестиционни, научни и пр.). Бъдещето на тези извадени
от създаващата се екомрежа райони е ясна – масирана урбанизация, строителство на бетонни джунгли за целите на масовия туризъм, съчетано с унищожаване на природата, на местообитанията на
редките видове, което ще наложи и търсене на възможности за преместването тези видове в нови
райони. Българският селянин от тези райони вече
се е отказал (или предстои да го направи) да обработва земята, защото разглежда тази своя земя
единствено като парцел за бъдещо строителство.
Той категорично отказва да бъде земеделец и собственик на земите си, а иска да е продавач на тези
земи. Продавач, който иска да вземе парите си
веднага, като получи за тях най-добрата цена. С
това свое действие той ще се зачеркне като социален персонаж, като собственик, като човек, който
обработва земята си. След продажбите израстват
не само бетонни мастодонти, променя се коренно
социалната структура на тези населени места.
Обезземлените след продажбата на земите си селски жители се превръщат в хора без имот в собственото си селище, губят стопанската основа на своето съществуване и своя социален статус, превръщайки се в обслужващ персонал на крупните
инвеститори, изкупили земите им. В момента наблюдаваме процес на коренна промяна на създаваната с години селска социална структура. В случая говорим за налагането на такъв социално-икономически модел на развитие в споменатите
райони, който ще ги превърне бетонни джунгли в
които местните жители ще се окажат в ролята на
хора без собственост, на лица, които доброволно
са се отказали да бъдат дребни предприемачи, продавайки собствената си земя2 . Говорим за диктат
на едрите инвеститори и подриване на стопанската основа на дребния местен бизнес. А също и за

1 Особено показателно в това отношение е, че няма документиран нито един случай в който депутат или
местен ръководител да агитира за включване на дадено населено място или местност в екомрежата. Всички
предложения за включване имат граждански характер и са насочени срещу опитите на централната власт да
изключи определен район от предложението на екологичните организации за обхвата на Натура 2000.
2 Нека си представим типичният селски жител, притежаващ земи по Черноморието или в планинските ни
курорти. Той е беден, отруден и разчитащ да забогатее от продажбата на бащините си земи, чиято цена е
нараснала главоломно през последните няколко години. Сега той се чувства ограбен и предаден. Реализацията
на проекта прогонва инвеститорите, а неговата мечта да забогатее се “компенсира” от правителството с неясни
идеи за екологичен туризъм, химерни компенсации и запазена дива природа. Човекът има само бащината си
земя, той иска своите 50 000 евро за декар сега, а тези пари са неговият единствен шанс в живота. Натура 2000
му отнема този негов едничък шанс. Повече от ясно е, че той никога няма да се съгласи и ще се бори докрай
срещу този проект. Очевидно става и друго – този български гражданин, който да първи път преплита своите
интереси с европейските правила осъзнава, че той лично не е заинтересован от членството на България в ЕС и се
настройва срещу това членство още в първите му дни.

За птиците и за хората или случаят Натура 2000

откровен и недвусмислен отказ на тези едри инвеститори да правят бизнес според новите европейски правила и при съобразяване с екологичните изисквания (доказателство за което се явяват многобройните случаи на лобиране за изключване на райони от екологичната мрежа, стремежи за занижаване на екологичните нормативи, построяване на
туристически обекти, без необходимата екологична експертиза и пр. както от страна на отделни
групировки, така и от страна на организации на работодателите). Не е трудно да се предположи, че в
близко бъдеще моделът “Банско” ще се мултиплицира във всички наши планинските курорти, така
както моделът “Слънчев бряг” ще се мултиплицира по черноморските ни курорти. Така под благовидният предлог, че се спират инвестиции в райони
с тежко социално-икономическо положение и се минира възможността туризма да се развива съобразно европейските екологични стандарти. “Защитата на природата е добра инициатива, но има региони в България, където хора гладуват. Липсата
на инвестиции, до която ще доведе влизането им в
екомрежата, ще утежни тяхното положение още
повече”, коментира председателят на Българската
строителна камара Симеон Пешов.” [4]
И все пак огромната част от земите, влизащи
в Натура 2000 обхващат обезлюдени и изостанали в социално-икономическо отношение полупланински територии. Именно те, а не бъдещите строителни площадки са целевите райони, към които
компетентните органи по управлението на екомрежата трябва да насочат своите усилия. Очакванията
са, че в дългосрочен план тези райони ще спечелят
от включването си в нея. Не толкова поради
стимулите, които тя ще осигури на собствениците
на земи в тях, а по-скоро заради ограниченията и
забраните за извършване на определени дейности,
което ще доведе до съхраняване на ценните видове и техните местообитания. Вероятно голяма част
от тях ще се капсулират и маргинализират и няма
да имат критичната маса от жители и инвестиционен интерес, за да се развият, използвайки ресурсите на дивата природа. Друга част обаче има шанса да го направи, ако заложи на продукта със запазена марка “Натура 2000”. Например чрез производство на екологично чиста селскостопанска
продукция, която би имала висока цена след като
се гарантира, че е прозведена в район, влизащ в
границите на Натура 2000. Или чрез нискоетажно
строителство на хотели за селски туризъм, вилни
зони и къщи, предназначени за продажба на
чужденци. А също така и чрез превръщането на
земеделските и щадящите редките видове практики на земеползване в туристически атракции.
Твърде е вероятно търсенето на подобни продукти,
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носещи марката “Натура 2000” в бъдеще да се
повишава, за сметка на намаляващото търсене на
продуктите на масовия туризъм.
Случаят Натура 2000 показва и какъв ще бъде моделът на работа на България с европейските
институции, какъв ще бъде механизма на приложение на европейското законодателство в българските условия. Политически пазарлъци, откровено
лобиране на правителството в полза на бизнеса,
информационно затъмнение, неясни критерии за
влизане и излизане на земи от проекта, работа на
парче, при което бизнес интересите ще начертаят
картата на районите, които в последна сметка ще
влязат в мрежата. “Птиците не могат да бъдат преместени”, не е аргумент, който ще спре инвестиционните апетити и стихийния стремеж на земевладелците да продават на сегашните високи цени.
В последна сметка защитени ще останат само районите в които в обозримо бъдеще не са атрактивни за инвеститорите, което допълнително ще доведе до тяхното маргинализиране, а тези от тях, които са и ще бъдат изведени от мрежата, от своя
страна ще се превърнат в едни развити, но свръхурбанизирани центрове на масовия туризъм, в пълно противоречие с идеите, които стоят в основата
на Натура 2000.
И все пак основания за известен оптимизъм
има. Носят го жителите на онези селища, които
искат да влязат в границите на Натура 2000 и са
готови да се борят за това. “В Балчик събраха повече от 2000 подписа в подкрепа на опазването на
местността Балчишка Тузла и за включването й в
европейската мрежа от защитени територии. В
Смолянския регион настояват да се удвои площта
на защитените ждрела Триградско и Буйновско. В
Русе събират подписи да се включат в Натура 2000
оставените за прецизиране две области. Жителите
на с. Казашко, което е на брега на Варненското
езеро, също събраха подписите си в апел територията им да влезе в мрежата, както е било в първоначалния проект. Жителите и общинарите на с.
Попинци, което се намира край Панагюрище и се
прочу със златни залежи при връх Петлово, също
искат да са в Натура 2000. Отначало Попинци е
включено като “най-важното място за опазване на
сухоземните костенурки”, изключено е по настояване на Националното управление на горите.
Затова в декларация местните хора се възмущават от “антидържавната политика на МЗГ и МОСВ,
които се опитват да орежат като цяло екологичната
мрежа в дърводобивните и курортните райони в
страната. Двете министерства в случая подкрепят
дървената и строителната мафия в страната, като
вероятно са намесени интересите на властимащи
и политици”. ” [6]
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ABSTRACT
Natura 2000" is a European network for protected areas. The goal of the network is to protect species the most
valuable and threatened with extinction. Nature 2000 does not require terminating of human activities in the protected
areas but stimulate ecological business activity in conformity with environmental regulations. The aspect is to activate
ecological economic in the areas. As the selection of protected regions has political aspect they are getting narrow. The
hot spots of conflict and the main and major reasons have been described. Two scenarios for the future development
of the regions have been analyzed. Part of the areas (mostly undeveloped mountain) belonging to the network will be
preserved and marginalized since the stimulation for developing of ecological business are quite symbolic. The other
part of the areas however has chance for sustainable development based on product under brand “ Natura 2000” i.e.
to run a business on ecological base. The future of the regions excluded from the network is to become a concrete
jungle. And the native people will found that have abandoned possibility to become small entrepreneurs selling their
own land.
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МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО В
БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Юлия Дойчинова
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Цел на разработката е да оцени разпространението и значението на мултифункционални земеделски стопанства у нас и да посочи възможностите за развитие на мултифункционалния модел на земеделие в България.
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Безопасните и здравословни храни и хармонично развитите селски райони, които желае европейския потребител са мотиватора и двигателя на
промените в аграрния сектор. Те намират израз в
нарастване на броя на земеделските стопанства,
които използват ефектите от мултифункционалния
характер на земеделския производствен процес.
Цел на разработката е да оцени разпространението и значението на мултифункционални земеделски стопанства у нас и да посочи възможностите за развитие на мултифункционалния модел на земеделие в България.
1. Мултифункционалността на земеделието
и селските райони
Концепцията за мултифункционалността на
земеделието логично се свързва с целите за устойчиво развитие на селските райони и с утвърждаване на мултифункционалността на самите
райони.
Редица изследователи търсят различията между мултифункционалността и устойчивостта на
земеделието. Някои автори (Garzon I. 2005) смятат,
че главната концепция е за устойчивото развитие и
на нейния фон “идеята за мултифункционалността не е напълно стабилизирана”. Тя първоначално
възниква индиректно и в частичен контекст. До голяма степен тя се свързва с новата мисия на земеделието – да защитава околната среда и да развива селските райони. В същото време концепцията
се прилага независимо за земеделието и за селските райони.
Сред най-често цитираните сравнения между
двете концепции е това на експертите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, направено през 2001 г. Те характеризират концепцията за устойчивостта като: ресурсно ориентирана; дългосрочна; целево ориентирана; глобална. Всички тези характеристики се извеждат от самата същност на устойчивото развитие и от неговите времеви и глобални измерения. В същото време концепцията за мултифункционалността се определя като ориентирана към дейността (производ-

ствения процес) и като характеристика на икономическата дейност. Възприемана по този начин концепцията за мултифункционалността на земеделието придобива инструментално звучене по отношение на устойчивото земеделие.
Някои автори (Hagedorn, 2005) използват едно широко разбиране за мултифункционалността,
което включва различните опции за принос към
устойчивостта. Мултифункционалността не се интерпретира като някакъв край (нещо завършено –
б.а), а й се придават по-фундаментални цели. Потози начин мултифункционалността се разглежда
като инструмент за достигане на нарастваща
устойчивост, а ролята на земеделието се интерпретира като “производител на приноси за устойчивостта чрез мултифункционалността”. Според изследователя тези приноси се осъществяват по два
начини – чрез свързаните резултати от производствената дейност и чрез съвместното институционализиране на различни дейности във фермерската
фирма или извън нея в индивидуалните и колективни договорености на стопанствата и техните права
и правила. Този втори начин се разглежда “институционална съвместност” или “мултифункционалност на фермерската система”.
ство

2. Мултифункционално земеделско стопан-

На фона на значителния брой публикации за
мултифункционалния модел на земеделие, проблемите на мултифункционалността на индивидуално ниво (в самото земеделско стопанство) се разглеждат значително по-ограничено. Автори като
Belleti, Brunori, Marescotti и Rossi смятат, че мултифункционалното стопанство е нещо повече от
фирма, в която се осъществява “някакво свързано
производство на публични и частни стокови или нестокови блага”. Според тях това е стопанство, в което “мултифункционалността е структурен принцип,
мрежа от правила, които генерират краткосрочни и
дългосрочни избори”. Интепретирана по този начин мултифункционалността дава основание за
заключението, че всички земеделски стопанства или
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много от тях притежават някаква степен на мултифункционалност. В същото време много малка
част от тях са възприели мултифункционалността
като структурен принцип, т.е. могат да се определят като мултифункционални. От тук италиански
автори по логичен път извеждат и разликата между мултифункционалния процес и мултифункционалното стопанство. Това е начина, по който мултифункционалността е включена в предприемаческите ценности и знания. На ниво стопанство предприемачът трябва да работи по различни начини за
да получи стойността на мултифункционалните
ефекти, генерирани в производствения процес,.
Последното означава, че фермерът трябва да използва нови ресурси по нови начини за да постигне
нови връзки между вътрешните ресурси и външната разнородност.
Други автори (Vermersch. 2001), извеждат
мултифункционалността на самото стопанство
чрез исторически преглед на еволюцията на производствените системи и показват координацията на
дейностите в стопанството по агрономически и икономически причини. На тази основа те определят
ефектите от мултифункционалността като “технологични синергии” за самото земеделско стопанство (от по-доброто управление на риска) и като позитивни въздействия на околната среда.
В опитите си да определят същностните характеристики на мултифункционалното стопанство изследователите най-често го сравняват с конвен-

ционалното. Автори като Brunori 2002 интерпретират развитието и промените на конвенционалното
земеделско стопанство към мултифункционално
на основата на теорията на фермерското
предприемачество. В модела на Van der Ploeg позицията на земеделското стопанство се определя
тристранно от: търговските му връзки по повод земеделските продукти и мястото му в агроиндустриалната верига; начина, по който земеделското
стопанство е свързано с региона, в който функционира; организацията на вътрешните му ресурси като знания, труд, земя, капитал, машини, животни и
т.н.
Структурните принципи на конвенционалното
стопанство включват специализация на дейността,
нарастване на размера на стопанството и постепенна замяна на вътрешните ресурси с външни,
закупени на различните пазари. На практика тези
принципи са в основата на развитието на земеделието през втората половина на ХХ век и са предпоставките за съвременния модел на земеделие в
развитите страни на Европа и света. Промяната към
мултифункционалността на ниво земеделско стопанство е свързана с трите страни на “триъгълника на Плоег” По посока на земеделската страна се
наблюдава задълбочаване в съществуващите дейности. Целта е да се постигнат премии към цените
на основата на диференциация на продуктите като
традиционни, органични и т.н.

ЛОКАЛЕН
КОНТЕКСТ

АГРОИНДУСТРИАЛ НА
М РЕЖА

Земеделско
стопанс тво
Вът решни
ресурси

Фигура 1. Трите страни на фермерството (Van der Ploeg, 2003)
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По посока на регионалната позиция на земеделското стопанство възниква процес на разширяване на оперирането на земеделският производител в района (в който функционира) и добавяне на
нови дейности към земеделието за повишаване на
стойността на труда на домакинството. Традиционни траектории за разширяването са аграрния
туризъм, управлението на природата и ландшафта,
развитие на нови земеделски дейности и диверсификация. Всички тези дейности изискват интензивно използване на природен, социален и културен
капитал и в същото време допринасят за неговото
възпроизводство и подобряване на неговото качество. В същото време те променят облика и на
самия селски район. Последното се потвърждава
от някои автори (Knickel , Renting 2000), които характеризират новите дейности като “многоаспектни,
многофункционални и в високо ниво на интеграция”,
тъй като осъществяват редица функции не само
земеделските стопанства, но и селските домакинства и други. Регионалният ландшафт с неговите
забележителности, свързаните с тях знания, привлекателността и атрактивността на местността,
предприемаческата култура, културното наследство и др. са класически примери за това общо съвместно производство на различни пазарни и непазарни блага.
От трета страна в самото земеделско стопанство се наблюдава прегрупиране на вътрешните ресурси и оптимизиране на тяхното разпределение.
В домакинството, което съчетава земеделска и неземеделска дейности се създават условия за комплексна и разнообразна организация на труда. По
този начин не само нараства домакинския доход,
постига се по-висок относителен дял на домакинството във формираната добавена стойност, както
и се разширява мрежата, в която е включено земеделското стопанство. Последното води и до нарастване на връзките и контактите с потенциални нови
клиенти. С основание авторите (Belleti, Brunori,
Marescotti и Rossi, 2000, стр.7) отбелязват, че “В
този процес мултифункционалността определя промените в трудовият модел чрез нарастване на значението на други операционни аспекти и връзки в
сравнение с конвенционалната земеделска
дейност.” Логичен резултат е нарастване на ценността на знанията на членовете на домакинството,
както и възникването на необходимост от тяхното
разширяване чрез развитие на нови способности и
професионални умения.
3. Методологически и методически проблеми на изследване на мултифункционалното земеделско стопанство
Успоредно с развитието на концепцията за
мултифункционалността на земеделието в начало-
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то на ХХІ век започна нейното операционализиране и адаптиране в политически и нормативни
документи. В България подобно на повечето страни от Централна и Източна Европа този процес съвпадна по време с началото на процедурата по присъединяването ни към Европейския съюз. И ако първоначално мултифункционалния модел се дискутира в научните среди и сред представителите на
неправителствените организации, то с приемането
на Европейската селскостопанска конвенция и подготовката на реформата на Общата аграрна политика стана достояние на широката българска
общественост. Нещо повече появиха се и първите
стратегии, програми и проекти за развитие на селските райони, за земеделска диверсификация чрез
т.нар. програми за алтернативно земеделие, за създаване на допълнителна заетост в селските райони и др. Експерти от страни на от Централна и
Източна Европа (Heinonen , Granberg, 2005) правят
аналогични оценки за развитието на политическите
решения чрез направленията развитие на селските
райони (Унгария, Латвия, Словения), устойчиво развитие (Чехия и др.), алтернативни дейности (Литва,
Словения, Естония) и други, посочени на таблица
1. Специфични насоки за развитие на процесите
се констатират в Унгария (еко-социално земеделие),
Полша (мултифункционална околна среда), Чехия
(съхраняване на пейзажа) и др.
Във все още ограничения брой изследвания,
които се основават на концепцията за мултифункционалността се аргументират с редица трудности при операционализиране на концепцията . По тези причини в зависимост от целите на научното изследване се обосновават и използват различни работни дефиниции и хипотези. Използването на концепцията на Van der Ploeg в някои международни
проекти е предпоставка за формирането на едно
широко разбиране на мултифункционалността.
Неговото структуриране до отделни дейности и
практики включва всички активности на членовете
на домакинството, свързани със земеделското
стопанство. Задълбочаването на ролята на земеделското стопанство в агроиндустриалната верига
най-често се оценява чрез развитие на т.нар. органично фермерство, преработка на земеделски
продукти, директни продажби и др. Разширяването
на връзките със селските райони се илюстрира със
аграрния туризъм; с услуги, занаяти и други
дейности, осъществявани на територията на земеделското стопанство; производство на нехранителни
продукти; различни дейности по управление на
природата, околната среда и др.
Експертните оценки на изследователите за
значението и разпространението на стопанствата
с мултифункционална дейност (Таблица 2) са по-
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Таблица 1. Оценки на експерти от Multagri Project за използването на концепцията за
мултифункционалното земеделие и на други алтернативни концепции в страните от Централна и
Източна Европа (Heinonen, Granberg 2005)

Страни и
показатели

Използва
ли се
концепцията?

Откога е
движеща
сила за
развитие?

Използвана ли
е концепцията
в
изследвания?

На кои функции
на земеделието
се отделя повече
внимание?

Алтернативни
концепции

Естония

Не

От
присъединя
ване към
ЕС

Много малко

Икономическа

Икономическа
диверсификация;
Устойчиво развитие;
Алтернативна
икономическа
активност

1998,
присъединя
ване към
ЕС

Индиректно, не
много добре

От
присъединя
ване към
ЕС

Да, но
недостатъчно
изяснено

Икономическа

Началото
на 90-те
години

Да

Икономическа

1998,
присъединя
ване към
ЕС

Да, но твърде
общо

2000,
присъединя
ване към
ЕС

Малко,
предимно
технически

Края на 90те години

Малко,
фрагментарно

Латвия

Литва

Полша

Чехия

Словакия

Унгария

Не

Да

Да

Да

Да

Не

Социална

Екологична
Икономическа

Социална

Социална

Икономическа
Екологична
Социална
Икономическа
Социална
Екологична
Икономическа
Социална
Екологична

Словения

Да

2000,
присъединя
ване към
ЕС

Малко,
индиректно и
фрагментарно

Икономическа
Социална
Екологична

Развитие на селските
райони;
Устойчиво развитие
Земеделска
диверсификация;
Фермерско
преструктуриране;
Алтернативни
дейности
Мултифункцио-нална
околна среда
Създаване на заетост;
Предприемачество
Съхраняване на
пейзажа;
Устойчивост;
Не пазарни функции
Земеделска
диверсификация;
Непазарни резултати;
Регионална
жизненост
Еко-социално
земеделие;
Развитие на селските
райони;
Териториален баланс
Развитие на селските
райони;
Допълнителни
дейности
Местни инициативи
на общностите
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Таблица 2. Експертни оценки за разпространението на земеделски стопанства с
мултифункционална активност (Heinonen, Granberg 2005)

Страни и
показатели
Естония
Латвия
Полша
Чехия

Оценки за относителен дял на
стопанствата с
мултифункционална активност
41 % от активните стопанства
10 % от икономически
активните стопанства
16-29 % от икономическите
активните стопанства
20 % от стопанствата
47 % от регистрираните
стопанства

Словакия
Унгария
Словения

5 % от фамилните стопанства

Прегрупиране на ресурсите на стопанството
(доходи от дейности извън стопанството)
65 % с доходи извън земеделското
стопанство
60-70 % с доходи от други дейности
За 70 % земеделието не е основен източник
на доход
75,5 % от фамилните стопанства имат
доходи от пенсии и друга нефермерска
заетост
96,5 % от полусамозадоволяващите се
стопанства имат други доходи
43 % от хората, които работят в земеделието
имат други доходи
55,1 % от общия доход е от заетост извън
земеделското стопанство

Таблица 3. Земеделски стопанства в България по извършвани от тях неселскостопански
дейности и райони на планиране

Райони на планиране
Видове
дейности
Механизирани
услуги
Преработка на
зем. продукти
Преработка на
дървен
материал
Селски
туризъм
Занаяти
Рибовъдство и
аквакултури
Производство
на
възобновима
енергия
Други
странични
дейности
Всичко
Отн. дял от
стопанствата в
района

България

Северозападен

Северен
централен

Североизточен

Югоизточен

Южен
централен

Югозападен

Брой ЗС

Структура (%)

856

1274

2116

852

2768

1818

9684

33,54

1032

2726

2830

1937

2417

2723

13665

47,33

15

23

15

5

25

32

115

0,4

11

49

53

110

58

57

338

1,18

99

47

53

26

41

24

290

1,00

277

120

113

83

194

277

1064

3,68

2

5

5

7

35

12

66

0,23

438

491

743

315

1122

538

3647

12,64

2730

4735

5928

3335

6660

5481

28869

100,0

4,16

4,75

5,01

4,68

3,54

4,91

4,41
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казателни за информационните проблеми, които
съществуват в различните страни.
Независимо от приетата методика на проекта се използват различни статистически съвкупности за оценка на значението на мултифункционалните стопанства, което затруднява сравненията
между отделните страни. Нещо повече различия има
и при определяне на оценките за прегрупиране на
ресурсите на земеделското стопанство и за значението на източниците на доход за селските домакинства.
4. Мултифункционалността в българското
земеделско стопанство
Преброяването на земеделските стопанства
от 2003 г. съдържа ограничени данни за развитието на свързаните със земеделието дейности. Като
цяло такива са посочили едва 4,41 % от земеделските стопанства (Таблица 3). По райони на планиране не се наблюдават съществени различия , тъй
като границите на вариране на показателя са едва
между 5,01 % и 3,54 %. В сравнителен план най-

значимо е разпространението на тези дейности в
Североизточния район, следван от Югозападния и
Северния централен.
Тези данни не включват информация за т.нар.
биологични стопанства и за земеделските производители, които директно осъществяват продажби.
т.нар. биологични стопанства Според проучване на
немската фондация по екология и земеделие SOELFiBL (Willer, Minou, 2007) т.нар. органични стопанства са 351 броя производители с 14 320 ха или
0,3 % от използваните земеделски земи. България
съществено изостава по този показател от останалите страни от централна и източна Европа, където
този показател е в граници от 0,6 % в Румъния и
1,0 % в Полша до 6,0 % в Чехия. В същото време
за три години броя на т.нар. биологични стопанства у нас е нараснал повече от два пъти.
Илюстрация на все още малкото значение на
свързаните със земеделието дейности са данните
за структурата на доходите на селските домакинства от анкетно проучване на Националния статистически институт, показани на фигура 2.

Фигура 2.
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В стопанствата на домакинствата преобладават доходите от земеделска дейност – 73,8 %, а
от други дейности е едва 14,8 %. През 2005 г.
62.9% от земеделските стопанства са посочили
като основен източник за издръжка на домакинството доходите от самостоятелна селскостопанска
дейност в собственото земеделско стопанство,
19.6%, са посочили като източник други доходи (от
социално осигуряване, пенсии, социални помощи),
15.2% - доходи от работа по трудово (служебно)
правоотношение извън собственото земеделско
стопанство.
На основата на посочените данни за разпространението на мултифункционалните земеделски
стопанства могат да се очертаят следните тенденции и изводи:
• Българските земеделски стопанства все още
не използват позитивните ефекти от мултифункционалния земеделски производствен процес;
• Малкото на брой мултифункционални земеделски стопанства са насочили дейността си предимно към подобряване на връзките им с агроиндустриалната мрежа (чрез съчетаване на производството на продукти с тяхната преработка) и към
повишаване на ефективността от използване на притежаваната техника (чрез предоставяне на механизирани услуги);
• Много по-малко са земеделските стопанства, които разширяват активността в регионален
контекст, макар че данните за проектите по програма САПАРД и други национални и европейски
фондове през последните години потвърждават нарасналия интерес към тези дейности.
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ABSTRACT
The aim of the paper is to evaluate the significance of multifunctional farms in Bulgaria and to the show opportunities
to develope the multifunctional model of agriculture in this country.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ПРОБЛЕМИ НА ТЯХНОТО ФОРМУЛИРАНЕ И
ПРИЛОЖЕНИЕ
Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство – София
Целта на доклада е да се определят изискванията и трудностите при формулирането на индикаторите за
измерване прогреса по прилагане на концепцията за устойчиво развитие на селските райони и мултифункционалния модел на земеделие, да се направи преглед на тяхното развитие и проблемите на тяхното приложение
Ключови думи: устойчиво развитие на селските райони, мултифункционално земеделие, индикатори.
Key words: sustainable development of rural regions, multifunctional agriculture, indicators

Увод
Над 85% от територията на България и над
60% от нейното население живее в селските
райони. Те им осигуряват жизнено пространство и
поминък, голяма част от храната и други основни
ресурси не само на тях, но и на останалите българи,
пространство за отдих и релаксация на всички.
Нещо повече, селските райони чрез опазването и
обогатяването на природната среда, съхраняването на традиционния бит, култура, традиции се явяват привлекателно място за чуждите туристи. Концепцията за устойчиво развитие на земеделието и
селските райони се заражда в началото на 90те
години на 20 век като отглас от срещата в Рио през
1992г на която са формулирани основните принципи на устойчивото развитие. Чрез нея се цели
едновременното постигане на икономическите, социалните и екологичните цели на устойчивото развитие както в развиващите се, така и в развитите
страни. Концепцията за устойчиво развитие е въведена през 1987 г. чрез доклада на комисията
Брундланд, изведени са нейните принципи на срещата в Рио през 1992г. и са формулирани конкретни действия за нейното прилагане в глава 14 на
доклада „Дневен ред 21”.
Може да се приеме дефиницията на ФАО, че
„Устойчивото развитие е управление и опазване на
базата от природни ресурси и насочване на технологичните и институционалните промени по такъв
път, че да се осигури постигане и запазване на удовлетворяването на човешките нужди както на сегашното поколение, така и на бъдещото поколение.
Такова устойчиво развитие на земеделието, горското и рибното стопанство съхранява земята, водата, растителните и животинските ресурси, то екологично щадящо, техническо подходящо, икономически жизнеспособно и социално приемливо.” /1/
Земеделието е нужно да се разглежда като
ключов сектор за благосъстоянието на селските хора и общности, като сектор произвеждащ широка

гама от публични и частни блага, особено положителни екологични и културни въздействия, облагородени и приятни пейзажи, качествени и безопасни
хранителни продукти произведени като са взети под
внимание изискванията за хуманно отглеждане на
селскостопанските животни. /2/ Този европейски
модел на мултифункционално земеделие отразява промените в Общата селскостопанска политика
/ОСП/ след 2002 година и е основата за въвеждането на втория стълб на ОСП – регионалното
развитие. Политиката за постигане на устойчиво развитие на земеделието и селските райони чрез обхващане на икономическите, социалните и екологическите аспекти изисква преориентиране от ресурси /продукти – Първи стълб на ОСП/ към дейности
/развитие на селските райони – Втори стълб на
ОСП/.
В резултат на този модел все по-малко се гледа на земеделския сектор само като на източник
на селскостопански продукти /пазарни резултати/.
Все повече на преден план излиза неговата функция да опазва и усъвършенства природните ресурси и ландшафта, да осигурява условия за почивка
и отдих и на градските жители, да опазва местните
традии, бит, обичаи /непазрни резултати/.
Целта на доклада е да се определят изискванията и трудностите при формулирането на индикаторите за измерване прогреса по прилагане на
концепцията за устойчиво развитие на селските райони и мултифункционалния модел на земеделие,
да се направи преглед на тяхното развитие и проблемите на тяхното приложение
Социалните, икономическите и екологичните
цели на интегрираното устойчиво развитие на селските райони и земеделието са взаимносвързани
и съвместими. За постигането на пълна интеграция на тези цели е нужно тя да се базира на развитието както на всяка от тях, така и по двойки, като
и между всички заедно.
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Проблеми при формулиране на показателите за устойчиво развитие на земеделието и селските райони
Ключов въпрос за реализацията на концепцията за устойчиво развитие на селските райони и
земеделието и прилагането на новия мултифункционален земеделски европейски модел са инструментите за измерване и оценка на практическото и прилагане. Индикаторите са променливи за
количество, качество или подреждане по ранг или
функции на променливи./3, 4, 10/ На основата на
системния подход Босел дефинира три вида индикатори за устойчиво развитие:
- индикатори за състояние на системата – индикатори за запаси, за равнище или за брой на
населението;
- норми на промяна на състоянието – за измерване на потоци от потребление на ресурс за
определен период;
- индикатори за конверсия на информацията
за състоянието и промяна на системата като потребление на единица ресурс на човек.
Тъй като третият вид индикатори се основава
на информация за състоянието и промяна на
системата, изборът на представителни индикатори се свежда до избор на променливи за състояние и потоци. Същинско приложение индикаторите имат само при измерване постигането на целите. При ресурсите, дейностите и резултатите не
съществува промяна в състоянието на процес или
явление и те могат да бъдат измерени директно
чрез обикновено наблюдение.
Индикаторите не са фиксирани стойности и
значения по отношение на количество, качество и
време, а са измерители на постигнатия напредък
/на промените/ по отношение на количеството и качеството за определено време.
Необходимостта от наличието на тези инструменти обаче влиза в конфликт със самата същност на концепцията за устойчивото развитие, която няма зададени емпирични параметри и която
се разглежда по-скоро като подход и начин на
мислене, отколкото като конкретна цел или състоянието, което трябва да бъде постигнато. Оценката на прогреса към устойчивост силно се затруднява от липсата на индикатори със съответни
прагови стойности - става въпрос за индикатори,
които да измерват именно устойчивостта и прогреса към нея, а не икономическото развитие, състоянието на средата и пр. Дългогодишната практиката по определяне на норми и оценка на капацитета
в много области показва, че:
- няма универсални, общовалидни количествени индикатори.
- обективно определените индикатори и нор-
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ми са отражение на знанията ни в момента (а в
повечето случаи няма достатъчно познание за дългосрочния ефект).
- тези категории са по-скоро морални и политически, отколкото обективно измерими (те отразяват това, което обществото в даден момент смята
за приемливо).
Основните концептуални проблеми на индикаторите за измерване на прогреса за постигане
целите на концепцията за устойчиво развитие на
земеделието и селските райони могат да бъдат
обобщени като /11/:
- Все още доминира научният подход за изследване на отделни елементи на системата, за
сметка на обхващането и разбирането на цялата
система. Научните знания развити като отделни научни дисциплини е нужно да бъдат събрани заедно,
за да се постигне цялостна, интегрирана перспектива.
- Причинно-следствените връзки между генериращите богатство човешки дейности и стреса върху екосистемите и хората често са неправилно
разбрани.
- Нещата за които има данни и могат лесно
да бъдат измерени може да се по-маловажни от
тези за които няма данни или е невъзможно да бъдат измерени.
Концептуалните проблеми изискват прилагането на мултидисциплинарен, системен подход отчитащ цялата сложност на връзките в екосистемата,
човешките социални и икономически дейности и техните ефекти като се акцентира върху същественото.
На тази основа Комисията за устойчиво развитие към ООН препоръчва използваните индикатори да отговарят на следните условия /5, 6/:
- Да са общонационални
- Да са ясни, разбираеми, недвусмислени
- Националните правителства да имат възможност да развиват дейности за тяхното постигане
- Да позволяват събирането на качествени и
представителни данни на приемлива цена
Преглед на прилаганите индикатори за устойчиво развитие
Концепцията за постигане на устойчиво развитие на селските райони и земеделието не е строга
система от правила на която може да съответства
конкретно състояние дори и в далечното бъдеще.
Тя трудно може да се схваща и като цел с предварително зададени параметри. По-скоро може да се
интерпретира като процес или още по-точно като
подход на развитието. Затова концепцията не дава
еднозначни указания за действие по конкретни
въпроси. Устойчивото развитие е универсална идея,
която се операционализира във всеки конкретен
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случай, което е и основната причина за липсата на
единна общоприета система от индикатори.
Основните различия между предлаганите системи произтичат от начина по които те интерпретират основните измерения на устойчивото развитие,
взаимовръзките между тези измерения, начина по
които групират нещата, които ще се измерват и
как оправдават избора и агрегирането на индикаторите.
Най-често прилаганите системи измерване
прогреса на устойчивото развитие на селските райони и земеделието и новия мултифункционален
земеделски европейски модел са:
1. Агрегирани или самостоятелни индикатори като Индекса за човешко развитие на ПРООН.
Това е интегрален показател, който дава представа за благосъстоянието и условията за живот във
всяка една страна.
Индексът на Дали-Коб за устойчиво икономическо благосъстояние ISEW е друг подобен
индикатор, но е по-подходящ показател за измерване икономическия растеж, тъй като той взема под
внимание не само средното потребление, но и разпределението и влиянието върху околната среда
от страна на икономическата дейност. Основния
недостатък на този показател е че информацията
за неговото изчисляване може да бъде предоставена само от много малко страни. Например много малко развиващи се страни имат подробни данни за степента на замърсяването на водата и
въздуха, да не говорим за измервания провеждани
всяка година.
Трети подобен показател е така нареченият
истински измерител на прогреса/GPI/. Той отразява и изискванията на устойчивото развитие – тоест

дали икономическата дейност на даден регион през
годината е позволила и за в бъдеще тази дейност
да бъде повторена в същите размери. Например
земеделска дейност, която използва течаща вода
за напояване ще има по-високи стойности на GPI
от тази, която ползва вода изтеглена с помпи, защото тя намалява водните запаси. Данни за неговото изчисляване могат да бъдат предоставени от
много малко страни.
Основен недостатък на агрегираните показатели е, че при тях няма пълна равнопоставеност на
всички компоненти – икономически, социални и екологични аспекти и много малко страни могат да
предоставят данни за тяхното изчисляване.
2. Методиката на DPSIR анализа и неговите
вариации, наблягащи основно на екологичната
компонента. При него действащите сили /отрасли
и човешка дейност/ оказват натиск /чрез емисии
на вредни вещества, отпадъци от дейността/ на качеството на състоянието /физично, биологично и
химично в качествено и количествено отношение/
и по този начин въздействат върху човешкото здраве
и екосистемите. Отговор на поставените проблеми се дава чрез прилагането на определени механизми и инструменти влияещи върху всеки елемент
– действащи сили, натиск, състояние, влияние.
А. На международно равнище ОИСР първа
го приложи, а след нея Европейската агенция по
околна среда. Според тази схема земеделието е
производствен процес намиращ се в техносферата.
Тази дейност модифицира по различен начин частите на биосферата /почва, въздух, вода/, както на
международно, така и на локално равнище.
Степента на модифициране зависи от начина на
извършване на земеделската дейност. На таблица

Таблица 1 Схема на DPSIR за земеделския сектор
Икономически и социални фактори
Движещи
сили

Натиск
Състояние
Въздействие

Отговори

Използване на енергията
Поведение на фермера
Екологични фактори
Емисии
Използване на природните ресурси и другите
вложения
Екосистема
Природни ресурси
Световна околна среда
Промени в поведението на фермера
Пазарни сигнали и отговори на продуктовата
верига
Реакция на потребителите
Държавна политика

Източник: ЕЕА, 2000

Финансови ресурси на стопанството, налична
технология, държавна политика, население
Земеделски практики
Аграрна екосистема, метереологични фактори
Почва, вода, растително-защитни вещества и др.
Биоразнообразие, хабитат, ландшафт
Почва, вода, въздух
Хабитат и биоразнообразие, природни ресурси

Промени в хранителните навици
Промени в икономическите инструменти, информацията
и образованието, науката и изследванията, аграрната
политика
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1 е представена тази схема
Б. Комисията за устойчиво развитие към ООН
модифица тази система. Използваната от нея схема е така наречената DSR - движеща сила – състояние – отговор. При тази схема концепцията на
действащите сили и натиска е обединена в движещи сили с цел по-точно да могат да се инкорпорират икономическите, социалните и институционалните показатели. Комисията за устойчиво развитие
към ООН разглежда термина движеща сила като
човешки дейности и процеси, които влияят позитивно или негативно на устойчивото развитие. Показателите за състояние /те включват и показателите
за влияние/ дават информация за статуса на устойчивото развитие, докато показателите за отговор онагледяват действията на обществото насочени към постигане на устойчиво развитие.
Прилагайки тези принципи Комисията за устойчиво развитие към ООН е предложила система
от 15 теми и 38 подтеми и 58 показателя по тях,
измерващи социалните, екологичните, икономическите и институионалните аспекти на проблема, които да станат основа при разработването на конкретните национални системи от показатели за измерване на устойчивото развитие в страната.
Предложените от Комисията показатели са тествани в няколко десетки страни от различни региони
на земното кълбо. Предлага се прилагането на абсолютни мерни единици където е възможно, тъй
като те дават по-ясна представа на това какво се
измерва и улесняват по-нататъшния анализ. Всяка
страна е свободна да прилага само част от
показателите, както и да ги модифицира според
нуждите си.
В. Европейската система за индикаторите за
екологично въздействие цели да опише натиска
вследствие от човешката дейност върху околната
среда като се разгледат елементите на околната
среда. Тази схема се прилага към 6 икономически
сектора, включително и земеделието и обхваща 10
различни екологични теми – замърсяване на
въздуха, промяна на климата, загуба на биоразнообразие,морска екология и крайбрежни зони, изтъняване на озоновия слой, изхабяване на природните ресурси, разпръскване на отровни субстнации,
градски екологични проблеми, отпадъци, замърсяване на водата и водните ресурси. Идентифицирани
са 60 индикатори за натиск, по 10 за всяка тема,
но не винаги има пряка връзка с икономическия
сектор, който ги е причинил. Друг недостатък на
тази схема е неравнопоставеното положение на социалните и икономическите аспекти.
Г. Проектът IRENA стартира през 2001г. и цели да се формулират статистически измерими агро-екологични индикатори, те да се дефинират
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точно, да се определи методиката за тяхното
измерване./7, 8/ Определени са следните агро-екологични индикатори представени в таблица 2
Недостатъците на DPSIR модела се коренят
във факта, че при липса на причинни връзки той не
работи. Освен това той прекалено опростява взаимовръзките между отделните компоненти. Често
пъти не е ясно дали компонентът, който се измерва с даден индикатор е движеща сила или състояние. Понякога са налице множества от натиск за
повечето състояния, както и множество от състояния породени от множества от натиск, което създава трудности при определяне на индикаторите.
3. Схема основана на маркиране на основните проблеми.
С оглед осигуряване по-лесна онагледяване и
представяне на широката публика и на политиците
на проблемите за постигане на прогрес при прилагане на устойчивото развитие на регионите и новия
мултифункционален модел на земеделие се разработва схема съдържаща само най-важните проблеми на сектора. Въпреки че тя не може да отрази
многообразието и сложността на връзките между
земеделието и околната среда, тя дава достатъчно
информация по ключовите въпроси ако индикаторите са подбрани балансирано. Все пак подобна
схема трябва да се употребява много внимателно.
Нужно е тя да се използва основно за привличане
вниманието на широката общественост към найважните тенденции в отношението земеделиеекология, особено на регионално ниво.
4. Схема основана на разглеждане на различни теми или проблеми на устойчивото развитие.
Комисията по устойчиво развитие към ООН
от DPSIR подхода преминават към схема базирана на разглеждане на различни теми и подтеми на
устойчивото развитие. Този подход се оказва поподходящ от гледна точка на вземане на правилни
решения на национално и локално равнище и измерване на постигнатите резултати, тъй като вниманието е фокусирано върху конкретни проблеми
на съответната сфера. Основните проблеми разглеждани по теми и подтеми са представени в таблица 4
Б. На тази база ЕС разработва и схема за устойчиво развитие на земеделието като основна задача се разглежда подръжката на съответни равнища на капиталови ресурси /природни, човешки и
направен от човека капитал/, а също постигането
на ефективност и равенство – между и вътре в
поколенията. Подчертава се, че постигането на
прогрес по пътя на прилагането на концепцията за
устойчиво развитие на селските райони и новия мултифункционален европейски модел изисква еднов-
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Таблица 2 Агро-екологични индикатори на ЕС
DPSIR схема

Отговори
/Фактори и отговорни
влияещи на фермерските
практики/

Държавна политика

4
Пазарни сигнали
Технология и умения
Поведение
Използване на
вложенията

Движещи сили
/Характеристика на
фермерските практики/

Използване
на земята
Управление
Трендове/насоки

Замърсяване
Натиск
/Позитични и негативни
въздействия на земеделието/

Изхабяване на
Природните
ресурси
Ползи

Състояние
/на региона/

Местно
биоразнообразие/
хабитат
Природни ресурси
Ландшафт
Хабитат и
биоразнообразие

Въздействие
/глобално/

№
1
2
3

Природни
ресурси
Разнообразие
на ландшафта

Източник: ЕС, СОМ /2001/144

5.1
5.2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Индикатор
Площ с агро-еколог подкрепа
Добри земеделски практики
Екологични цели
Опазване на околната среда /площи на защитени
територии/
Цени на органични продукти
Доходи на фермери от органично земеделие
Агро-екол. обучение на фермерите
Органично земеделие
Употреба на нитратни и фосфорни торове
Употреба на пестициди
Употреба на вода
Употреба на енергия
Топологични промени
Системи на земеделие и отглеждане на животните
Управленски практики
Интензификация/екстенсификация/специализация
Диверсификация
Маргинализация
Количество на нитрати в почвата
Газови емисии
Замърсяване на почвата с пестициди
Замърсяне на водата
Обем на употребената подземна вода и воден стрес
Почвена ерозия
Разрушаване на почвената покривка
Генетично разнообразие /намаляване, увеличаване/
Земи с висока природна стойност
Производство
на
възобновими
енергийни
източници

28

Богатство на видовете

29
30
31
32

Качество на почвата
Нитрати във водата
Равнища на подземната вода
Матрица на използване на ландшафта

33

Хабитат и биоразнообразие в света

34.1
34.2
34.3
35

Емисии на парникови газове
Замърсяване с нитрати
Използване на водата
Земеделско и световно разнообразие

Индикаторите за устойчиво развитие на земеделието и ...

Таблица 3 Основни агроекологични проблеми

Основен проблем

Възможен индикатор за този
проблем

Фактори и отговори влияещи
на фермерските практики

Подобряване равнището дори
над това на добрите фермерски
практики

Разходи/площ подкрепена от
агроекологични програми

Фермерски практики

Рационално използване на
вложенията

Риск от употреба на пестициди
/фактор в интегралното
управление на вредителите/

Ползите са повече от вредите

Баланс на нитратите

Здраве на екосистемата

Видове птици обитаващи
земеделската земя

Богатство на екосистемата

Разнообразие на ландшафта

Позитивни и негативни
въздействия
Специфично състояние на
обекта/региона
Глобално екологично
въздействие
Източник: ЕС, СОМ /2002/ 266

Таблица 4 Теми и подтеми на схемата за индикатори за устойчиво развитие

Тема
1.Икономическо развитие
2. Бедност и социална изолация
3. Застаряване на обществото

4. Обществено здраве

5. Климатични промени и енергия
6. Производство и потребление

7. Управление на природните ресурси

8. Транспорт
9. Добро управление
10. Глобално парньорство
Източник: ЕС, СОМ /2002/ 524

Подтема
Инвестиции
Конкурентноспособност
Заетост
Липса на финансови ресурси
Достъп до пазара на труда
Други страни на социалната изолация
Адекватност на пенсиите
Демографски промени
Финансова стабилност
Защита на човешкото здраве
Сигурност и качество на храните
Управление на химическите средства
Здравни рискове породени от екологичното
състояние
Климатични промени
Енергия
Екоефективност
Характеристика на потреблението
Земеделие
Фирмена отговорност
Биоразнообразие
Морски екосистеми
Сладководни ресурси
Използване на поземлените ресурси
Нарастване на транспорта
Социално и екологично въздействие на
транспорта
Съответствие на политиката
Публично партньорство
Глобализация на търговията
Финансиране на устойчивото развитие
Управление на ресурсите
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ременна работа по трите дименсии на устойчитото развитие и да се отчитат взаимовръзките между
когато се разработват съответни политики. Тъй като агроекологичните показатели са разработени

доста подробно ЕС предлага схема, която да измерва икономическата и социалната компонента.
Голяма част от предлаганите показатели напълно
или частично се покриват с тези от проекта IRENA

Таблица 5 Индикатори за социален и икономически прогрес при прилагане на концепцията
за устойчиво развитие в земеделието

Припокриване с
IRENA

Индикатори

Човешки капитал

Капитал

Направен от човека
капитал

Резултати от
земеделието /пазарни и
непазарни/
Ефективност

Търсене на храни
Ефективност
/производствена/
Конкурентноспособност

Поле на индикатора
Възрастова структура на
земеделските работници /мъже,
жени/
Равнище на образование
Равнище на земеделско
образование, включително по
алтернативни производствени
методи
Основни средства на фермера
извън основната му
производствена дейност /напр.
туристическа инфраструктура/
Промяна в основните средства на
фермера извън основната му
производствена дейност
Количество
Нарушения на екологичните
закони
Органично земеделие
Търсене на храни

№7
Липсва

Енергийна ефективност

№11

Добавена стойност/Доходи/
Структура на дохода на
фермерското домакинство

№1

№17

№6

№ 17

№ 11
№14

№ 5, № 15, № 17

Източник: ЕС, SEC /2001/ 266

и агроекологичните показатели./9/
Изводи
На основата на горепредставените схеми и
вземайки предвид целите на хилядолетието могат
да се комбинират агроекологичните индикатори и
индикаторите за социален и икономически прогрес
от последната таблица за измерване на прогреса
за постигане на устойчиво развитие на селските
райони и новия мултифункционален земеделски
модел.
Развитието на тези индикатори и особено на
агроекологичните е от изключителна важност за развиване на съпричастността към тези проблеми на
хората живеещи както в селските райони, така и в
градовете. Наред с подобрената конкурентноспо-

собност, мултифункионалната роля на земеделието и нарастването на обществено заплащаните екологични услуги ще играе важна роля в осигуряване
жизнеспособността на много селски райони.
Ролята на земеделието за създаване и подръжка на подобрен ландшафт и полуестествени земеделски обитания намира все по-голяма подкрепа както сред политиците, сред неправителствените организации, местните власти и градските и селските жители и е в унисон с постигане на целите
на хилядолетието на ООН.
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AND RURAL REGIONS – PROBLEMS OF THEIR FORMULATION AND
IMPLEMENTATION
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ABSTRACT
The aim of the paper is to define the requirements and difficulties in formulation of indicators for measuring the
progress of implementation of the concept for sustainable development of rural regions and multifunctional model of
agriculture and to present an overview of their development and problems’ implementation.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ДОГОВОРНОТО ФЕРМЕРСТВО-ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
МАЛКИЯ АГРАРЕН БИЗНЕС
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство - София
Тясното поддържане на отношения между представителите на малкия аграрен бизнес, организации и
институции, както и условията поставени в документите, касаещи пазарните механизми и режими на Общата
селскостопанска политика на ЕС в растениевъдството и животновъдството налагат търсенето на алтернативни
форми за сдружаване и коопериране.
Целта на доклада е да се анализират и оценят моделите на договорно фермерство като възможност за
сдружаване на малкия аграрен бизнес и прилагането им в България.
Ключови думи: договорно фермерство, малък аграрен бизнес, организации на производителите
Key words: contract farming, small agricultural business, organizations of producers

След присъединяването на България към ЕС
все по-силно се налага необходимостта от стесняване на връзката между представителите на малкия аграрен бизнес, организации и институции в рамките на определен регион. С търсенето на интелигентни форми на кооперация се цели повишаване
качеството на продукцията, оптимизиране и специализиране на производствения процес, както и намаляване на пазарния риск за земеделските
производители.
Целта на доклада е да се анализират и оценят
моделите на договорно фермерство като възможност за сдружаване на малкия аграрен бизнес и
прилагането им в България.
Представителите на малкия аграрен бизнес,
организирани по специфичен начин, отчитайки присъщите характеристики на даден регион могат да
въздействат регионално, да решават локални проблеми като имат положително влияние в две посоки
- за региона като цяло и за самите тях в частност.
Независимо от позитивното въздействие, което
оказват е необходимо повишаване на ефективността на стопанската дейност чрез оптимизиране икономическите връзки между производители, преработватели и търговци.
Търсенето на по-тясно сътрудничество между самите земеделските производители, както и
между тях и преработвателните предприятия се налага и от условията за подпомагане, поставени в
документите, касаещи пазарните механизми и режими на Общата селскостопанска политика на ЕС
в растениевъдството и животновъдството и предизвикват необходимостта от съвместна работа,
включване в мрежи и обединения и образуването
на групи от свързани производства. Организациите
на производителите са основен елемент от Общата
организация на пазара в някои от секторите (сектор „Плодове и зеленчуци”, „Тютюн” и др.), като с
отпускане на помощта се цели осигуряване на пазари за продукцията на земеделските производи-

тели, усъвършенстване на производствения процес,
оказване на помощ на членовете при сортирането,
пакетирането и съхранението на продукцията им,
при прилагането на екологично съобразени практики и други. Според Националния план за развитие на земеделието и селските райони: „насърчаването на групите производители е от значение за
развитието на пазарната сила на производителите
и справедливото ценообразуване”.
По отношение на организациите на производители, България получи разрешение за признаване
на групите тютюнопроизводители за цялата страна
при производство в размер на 1% от националния
гарантиран праг за страната и 0,3% от националния гарантиран праг за признаване на групи производители за 4 общини от Джебелска тютюнева област и 12 общини от Севернобългарска тютюнева
област . Освен това в сектор „Плодове и зеленчуци”, предварително признатите организации на производители могат да се възползват от два вида помощи - за тяхното създаване и за покриване на част
от необходимите инвестиционни разходи за признаването, като тези от тях, които са разработили оперативна програма, могат да наберат оперативен
фонд както от Общността, така и от членовете им
на принципа 50:50. .
Основeн документ, представящ необходимостта от сдружаване и обединяване е Европейската
селскостопанска конвенция. Сърцевина на ЕСК са
интегрираният и териториалният подход, като при
тях е заложен принципа на хоризонталното и вертикално партньорство. Селският район със своите
традиционни производствени функции и мултифункционалните си изисквания към едно продължително използване на земята, се нуждае от успешни
хоризонтални и вертикални мрежи между различни групи участници, които да осъществяват различен предмет на дейност. Те ще допринесат за
развитието, както на отделните стопански единици,
така и на региона като цяло. При осъществяването

Договорното фермерство-възможност за ...

на интегрирания подход, разнообразни форми на
малкия бизнес могат да повишат конкурентоспособността на икономическия сектор като създават
“ системи от концентрирани и икономически свързани фирми” на територията на даден регион като
местните структури прехвърлят ресурси от регионалната към националната икономика.
Необходимо е да се поддържат отношения
между представителите на малкия бизнес - производители и преработватели, организации и институции в рамките на определен регион. Акцентът се
поставя не върху дадена фирма или предприятие,
а върху група фирми действащи в партньорство
помежду си и заедно с външни организации са готови да отговорят адекватно и бързо на предизвикателствата на промените на външната среда. С
цел намаляване на риска при функционирането на
малките аграрни предприятия и увеличаване на конкурентоспособността на земеделските ни стопанства е необходимо създаването на клъстери, чрез
които регионалните ресурси да се използват ефективно и да се стимулира развитието на регионите.
Участието на земеделските стопанства в регионални формирования ще им позволи да преодолеят
много от негативните си характеристики, изразяващи се в ограничени ресурси и недостатъчни финансови средства, което затруднява капиталовложенията и инвестициите. Сдружаването ще им даде възможност за инвестиране на средства в
технологии, осъществяване на собствени маркетингови проучвания, обучение.
Организирайки се в мрежа, земеделски стопанства ще бъдат относително по-малко уязвими
към конкурентните въздействия, породени от фрагментарността на земеделието и ниските бариери
за навлизане в отрасъла. Освен това малките организации в земеделието ще преодолеят затруднението си, свързани с реализация на земеделската
продукция.
Възможност за осъществяване на тясна връзка между земеделските производители, преработватели и други организации е договорното фермерство. То се определя като споразумение между земеделските производители и преработвателни и/или
търговски фирми, като системата на договорното
фермерство може да се определи като договор
между агробизнеса и земеделските производители.
То ще подпомогне земеделските производители при
осъществяване на относително по-дългосрочни стратегии и управление на риска, който съпътства стопанската им дейност. Договорното фермерство придобива все по-голямо значение в страните, в които
преобладават малките по размер стопанства. Ограничените им размери в повечето случаи не им позволяват да бъдат дългосрочно конкурентоспособни без достъпа до услуги. Прилагането на модела
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на договорно фермерство създава условия за достъп на фермерите до производствени услуги и кредитни средства, както и до знания и нови технологии.
Договарянето на цената на земеделските продукти
и условията по реализацията може да доведе до
намаляване на риска и несигурността. От друга
страна за предприятията и индивидуалните предприемачи, инвестиращи в покупката на земеделски продукти, в редица случаи е по ефективно да
участват в такова съглашение отколкото, те да организират собствено производство. По този начин,
те си осигуряват необходимото количество продукция на качество, което самите те могат да определят.
Договорното фермерство може да подпомогне земеделските производители при осигуряването на пазара, ресурсите и някои специфични управленски практики, които ще повишат качеството
на произвежданата продукция. При осъществяването на договорно фермерство, всеки договор се
определя от специфичната ситуация и се осъществява като комбинация от уточняването между двете страни за пазара, ресурсите, управлението и
земята.
Договорното фермерство може да се осъществи на базата на няколко модела. Изборът на
всеки един от тях зависи от това, доколко земеделските производители предварително са осигурили
пазарите за реализация на продуктите си, от осигуреността на ресурсите за производството и от
изискванията за специфично управление и прилагане на определени земеделски практики при отглеждането на културите или продуктите от животински произход. При централизирания модел на
договорно фермерство, предприемачите сключват
договори за покупка на продукцията от земеделските производители, като първите осъществяват
процесите по пакетиране и продажба на продукцията. Този модел залага на въвеждането на квоти
за производството на продукцията и висок контрол
на качеството. Участието на предприемачите, инвестиращи в покупката на селскостопанската продукция варира в широки граници: от минимално влагане на ресурси до случая, в който спонсорите изцяло поемат контрола върху всички аспекти на
производството. Квотите за фермерите обикновено се разпределят в началото на всяка стопанска
година и качеството на произвежданата продукция
е силно контролирано. Спонсорът купува продукция от десетки / хиляди земеделски производители
с малки размери. При този модел на централизирано фермерство, е възможно процесите да включват окачествяване, сортиране и пакетиране, както
и създаване на условия за съхранение на продукцията. Преработващото предприятие може да участва минимално само с изискване и предоставяне
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на подходящите семена или посадъчен материал
или максимално, като спонсорите осъществяват
подготовката на земята, засяването, предоставяне
на торовете и някои услуги. Този модел е подходящ при отглеждането на тютюн, памук, захарно
цвекло, както и при отглеждане на птици, свине и
гъски. В България, централизирания модел на фермерство може да бъде успешно използван при стопанствата с тютюнева специализация, като например няколко стотин тютюнопроизводители от даден регион се сдружат с тютюнопреработващо
предприятие. Цените на тютюна се определят на
национално ниво, като се разпределят квоти за производството и държавата контролира преработването. На схема 1 е представено осъществяването
на централизирания модел на договорно фермерство при стопанство с тютюнева специализация.
С цел осъществяването на успешно договорно фермерство е целесъобразно държавната субсидия да се разпредели, като част от нея се дадат
на преработващото предприятие, а останалата част
на тютюнопроизводителите. Участието на предприемачите в производството на тютюна е необходи-

мо да бъде предварително определено и на тази
база може да се определи и разпределението на
субсидията. При прилагането на централизирания
модел, неефективното управление и пазарните
проблеми могат да бъдат причина за манипулирането на квотите и да няма възможност да се откупи цялата договорена продукция. В „Основните елементи на общата организация на пазара на суров
тютюн” обаче е поставено условието, че: „страните-членки, на чиято територия са разположени първичните преработватели са задължени да одобрят
преработвателите, които могат да сключват договори за отглеждане на тютюн, като при нарушение
на някои от изискванията може да се отнеме разрешението на преработвателя от съответната страна-членка”, което защитава интересите на тютюнопроизводителите и намалява риска продукцията
да не бъде откупена.
Вторият модел на договорно фермерство е
разновидност на централизирания, като при него
спонсорите на проекта едновременно притежават
и управляват земеделско стопанство с относител-

Тютюнопреработващо
предприятие

Управление и
администрация

Технически персонал
Климатични фактори
Задължения а фермерите
Правителствена
подкрепа

ПРОЕКТ

Качество на мениджмънта
Качество на технологиите
Държавна подкрепа

Тютюнопроизводители

Схема 1. Централизиран модел на договорно фермерство при производство на тютюн
но по-големи размери, което най-често има затворен цикъл на производство. Обикновено става въпрос за голямо стопанство, което може да гарантира нормалното протичане на производствените
процеси, но може да се прилага и от относително
малко по размер стопанство, служещо само като
демонстрационно. То предоставя необходимите ма-

териални и управленски ресурси.Съвместната близост дава възможност на спонсорите, след като създадат стопанството да предоставят технически и
управленски услуги за отглеждането на специфични култури. Този модел е много подходящ за
птицевъдството, като голямото стопанство, което
се явява ядро на останалите по малки и в него се

Договорното фермерство-възможност за ...

осъществяват процесите на излюпване на птиците,
които ще се отглеждат в по-малките стопанства.
Този модел се осъществява чрез създаване на демонстрационни стопанства за производство, преработка, търговия и услуги на територията на отделните общини.
Другият от моделите е известен като многофункционален модел и включва използването на
отделни организации, специализирани в кредитирането, ресурсното осигуряване и продажбата на
продукция. Прилагането на този модел на договорно фермерство в нашата страна може да се осъществи чрез инвестиране от страна на правителството и други организации в съвместни проекти между земеделските производители и преработвателни предприятия от частния сектор. С помощта на
браншовите организации, чрез техните агрономи,
зооинженери и други специалисти се осъществява
и контролира процесите на производство, съхранение, заготовка и др. и се следи за сроковете и изпълнението на спецификите на съглашението. Това
са формални договори между предприятията и
браншовата организация и писмени договори между държавата и регионалната организация, отговаряща за договора. Фермерите и съответната регионална организация, защитаваща техните права се
уговаря само устно по договорните условия.
Регионалните организации могат да бъдат асоциации на фермерите или някакъв вид на сдруженията на земеделските производители.Те са отговорни за подбора на земеделските производители.
В България този модел на договорно фермерство е подходящ например за земеделските производители с животновъдна специализация (говедовъдна, овцевъдна), както и за производители на плодове и зеленчуци, чиито интереси биват защитавани от регионални съюзи, като преработвателните
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предприятия може да изискат кредитни средства
или обучение от тях. При този модел особено подходящи са възможностите дадени за създаване на
организации на производители в сектор: „Плодове
и зеленчуци„ в Пазарни механизми и режими на
Общата селскостопанска политика на Европейския
съюз в растениевъдството. Организациите на производители могат да създават операционни фондове, финансирани от членовете им и от фондовете на ЕС, като средствата се използват за: подобряване качеството на продуктите, повишаване на
продажбите, развитие на екологично чисти методи
на земеделие, намаляване на количествата изтеглена продукция. Проблемите при този модел могат да възникнат при неуспешно управление на фермерските асоциации.
Неформалният модел на договорно фермерство се изразява в прилагането на неформални споразумения за покупка на земеделска продукция.
Този модел е подходящ за предприемачи или малки предприятия, които обикновено сключват неформални договори със земеделски производители.
Материалните ресурси, осигурени от инвеститора
са ограничени до снабдяването със семена и торове, техническите услуги също са лимитирани.
Обикновено, договорното съглашение се сключва
за продукти, които не подлежат на допълнителна
обработка. При тях инвеститорът след покупката
на продукцията я окачествява и пакетира за продажба на едро и дребно. Финансовата инвестиция
при този модел на договорно фермерство е минимална за преработвателното предприятия или
прекупвача. В нашата страна този модел на договорно фермерство може да се приложи при зеленчукопроизводството и овощарството. Обикновено това са договори за един сезон за реализацията на
пресни плодове и зеленчуци.

Преработващо предприятие,
прекупвач

ПРОЕКТ

Агенция за развитие

Земеделски производител на
зеленчуци

Схема 2. Неформален модел на договорно фермерство при зеленчукопроизводството
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Това е моделът с възможност за най-големи
спекулации при функционирането му с риск и за
двете страни по договора. Едната, да остане без
очакваната продукция, а другата - да не може да
реализира производството си. Освен това може да
възникне ситуация, при която преработващото предприятие да не е реално съществуващо или да има
монополни позиции. Успешното функциониране на
неформалния модел може да се осъществи чрез
подкрепящата функция на държавата.
Вид на договорното фермерство е и т.нар. посреднически модел. При нашите условия, той би бил
успешен при отглеждането на боб, бамя, зеленчуци и др. При него има едно междинно звено между
преработващите предприятия и земеделските производители, така наречените “посредници”, които
имат неформални договорни отношения с фермерите. При този модел има опасност предприемачите, инвестиращи в покупката на земеделска
продукция да загубят контрол върху количеството
й, а също така е възможно да се окаже, че цената,
която те ще трябва да платят за продукцията и която посредника ще плати на фермерите се различава значително. Посредниците прекъсват връзката между земеделските производители и преработващите предприятия.
На базата на анализа на моделите на договорно фермерство могат да се направят следните
обобщения:
• Финансови средства от европейските фондове могат да бъдат успешно използвани само
при някои от моделите договорно фермерство. Те
биха могли да финансират съглашения от вида на
централизирания модел договорно фермерство
чрез разпределението на финансови средства на
базата на квотния принцип. При многофункционалния модел също успешно могат да бъдат вложени
средствата от фондовете на ЕС, като се използват
за съвместни проекти между преработватели и земеделски производители с помощта на регионални организации и сдружения, които да са отговорни за подбора на земеделските производители;

• Неформалният характер на договорите при
някои от моделите договорно фермерство /неформалния и посредническия модел/ ги прави по-рискови и за двете страни по договора, като възможността за ползване на средства от европейските
фондове е относително по-малка, тъй като договорите не отговарят на изискванията на европейските институции;
• Договорното фермерство може да бъде
средство за развитие на пазара и да допринесе за
трансфер на технически умения в селскостопанското производство с цел печалба и за двете страни
по договора;
• Сближаването на производители и преработватели ще има особено значение за нашата страна,
където преобладават относително малки по размер
структури, тъй като чрез договорното фермерство
те ще могат относително по- дълго да издържат на
конкуренцията, разполагайки с по-голям достъп до
услуги и пазари, осигурявани от външни предприятия или организации.
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CONTRACT FARMING - OPPORTUNITY FOR SMALL AGRARIAN
BUSINESS ORGANIZATION
Zornitsa Stoianova
University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria
Closely relation between аgent of small agricultural business, organizations and institution as well as conditions
in documents for market mechanism and regimes of General agricultural politic in plant-growing and stock – breading
farming lay a searching of alternative forms for contracting and cooperation.
The purpose of the paper is to analyze and value the models of contract farming like a possibility for cooperation
of small agricultural business and their applying in Bulgaria.
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АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НИ КЪМ ЕС
Антон Маринов
Тракийски университет - Стара Загора
В настоящата статия е направена обща характеристика на организацията на селското стопанство в Република
България и в тази връзка е разгледана политиката на доходите на земеделските стопани. Посочена е организацията на фермерските стопанства у нас. Анализиран е Европейския модел на селското стопанство основано предимно на фермерски стопанства с преди всичко фамилна организация на производството и труда. Направен е
анализ на добрите практики на Европейския съюз в тази област. Посочени са основните насоки за изграждане на
конкурентноспособно селско стопанство. Акцентирано е на социалните проблеми на заетите в земеделието и
жителите в селските райони. Посочени са основните мерки за решаването им, а именно: усвояване на селскостопанските помощи по линия на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, подобряване на икономическите условия в селското стопанство, подкрепа на местното предприемачество, промени в нормативната
уредба.
Целта на настоящата разработка е да се анализира социалния статус на земеделските производители в Р
България и разкрият проблемите и възможностите при реализация на социалната политика.
Ключови думи - доходи, политика, земеделски стопани, селско стопанство, организация.
Key words - earnings, policy, farmers, agriculture, organization.

България е от европейските страни с висок
дял на селското стопанство в брутния вътрешен продукт – 11,6% (2006 г.) и на заетостта в националната икономика - 26% (2005 г.). Съответните показатели за ЕС са 1,7% и 4,2%. Земеделието продължава да има определящо значение за социално-икономическото състояние на селските райони.
От особено значение за нея е увеличаването на доходите на земеделските производители и развитието на селските райони. Решаващо условие за постигането на тази цел е устойчивото повишаване на
конкурентноспособността на сектора, което следва да се разглежда в светлината на прилагането на
Общата селскостопанска политика (ОСП)1 на
Съюза.
Целта на настоящата разработка е да се анализира социалния статус на земеделските производители в Р България и разкрият проблемите и възможностите при реализация на социалната политика.
В типично селските райони на страната, в които земеделието е основен източник на доходи, живее над 30% от населението2 , докато за Евросъюза
този показател е 20%. Основа на селскостопанското производство в ЕС са фермерските стопанст-

ва (среден размер около 187 дка), докато производствените структури в България са биполярни много едри стопанства (кооперативни и арендни) и
многобройни дребни ферми с производство предимно за вътрешно потребление. Към края на
2003 г. в България има 680 000 стопанства от
който: кооперациите за съвместна обработка на земята са 1992, в тях има 11,68 млн.дка земя среден размер 5863 дка. Арендаторите са 4668 с
8,56 млн.дка земя среден размер 1824 дка, стопанства на физически лица - 661 340 с
8,77 млн.дка среден размер 13,25 дка и стопанства без използване на земеделска площ 12 000.
С всяка изминала година броят на регистрираните земеделски производители се увеличава през 2001 г. те са били 29 059, през 2002 г. 33 925, а през 2003 г. - 43 930 земеделски производители - физически и юридически лица. Фактор
за засилване на интереса към регистрацията по
Наредба N 3 е обстоятелството, че тя е необходимо условие за достъп до финансово подпомагане,
по програмите на ДФ „Земеделие”.3
Значителна част от частните земеделски стопанства са твърде малки, за да бъдат жизнеспо-

1 Общата селскостопанска политика на Европейския съюз се основава както на икономически, така и на
социални съображения. Първите определят цели като: повишаване на ефективността, пазарна стабилност и т.н.,
докато вторите целят постигането на справедлив стандарт на живот за заетите в земеделието, т.е. жизнено
равнище, сравнимо с това на другите социални групи, запазване на семейните ферми и изобщо на селските
общности.
2 Към 31.12.2005 г. от население 7718750 души, 5416564 живее в градовете, а в селата 2302186.
3 Закон за подпомагане на земеделските производители Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. и доп.
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собни икономически единици и често имат демографска структура, която не е благоприятна за развитието на пазарно ориентиран бизнес.
Данните за изминалия период на държавната
подкрепа за селското стопанство показват незначителна подкрепа. Процентът на доходите на
производителите, формирани от субсидии са особено показателни - отрицателни стойности за периода 1991 - 1997 г. и 2-3 % за 1998 - 2001 г.
България е типичен пример за страна, която е бедна не защото земеделието й е неразвито, а обратно,
земеделието е неразвито, тъй като страната е бедна и жизнения стандарт е значително под този на
останалите страни от ЕС.
Горния извод налага подкрепата за развитието на тези стопанства. Последното ще трябва да
се насочи към онези селскостопански
производители, които разполагат с достатъчно земя,
(лична или арендувана), за да постигнат определено ниво на икономическа жизнеспособност и поддържат функционирането на своите стопанства в
среда на все по-растяща конкуренция и изграждане на работещи институции в държавна администрация (Разплащателната агенция и др.). Този проблем не бива да се подценява, защото това означава неусвояване на средствата за подпомагане на
земеделските ни производители, както от нашата
страна, така и от страна на ЕС. Тук трябва да се
има предвид изключителният обем и сложност на
регулациите, чрез които се реализира ОСП.
Определяща характеристика на европейското земеделие, е, че то се основава на фермерски
стопанства с преди всичко семейна организация на
производството и труда. От самото си създаване
ЕС декларира, че подкрепя семейните ферми, което не означава, че политика му е препятствала
разширяването на стопанствата. Средният размер
на фермите в ЕС е сравнително малък - около 187
декара с изключение на тези във Великобритания 614 декара, Германия около 200 декара и Франция
около 300 декара. Жизнеността на тези ферми се
основава на способността им да диверсифицират
(разширяване на сферата на дейност и на номенклатурата на продукцията) източниците си на доходи,
както и на запазването на селските общности като
естествена среда за заетите в селското стопанство.
Редица икономисти-анализатори считат, че този модел на развитие на ЕС е по-успешен от американския, основан на големи индустриални специализирани ферми. Запазването на фермерските
стопанства е начинът да се съхрани културното наследство и традициите на европейските народи.
Най-сериозно опасение на страните-членки
предизвиква значителният размер и ниската цена
на работната сила (социалния дъмпинг) от новоп-

рисъединилите се страни. Това се счита за предимство на тези страни, тъй като ще усили ефективността и конкурентноспособността на европейското земеделие. При това източноевропейските
земеделци, където е и Р България те ще произвеждат в собствената си страна, което е фактор за
предотвратяване на масовата емиграция на Запад.
Една от целите на ЕС изложени в “Програма
2000” (Европейска комисия, Брюксел, 1997) е формулирана като “осигуряване на справедлив стандарт на живот на земеделските общности и на стабилност на фермерските доходи”. Така формулирана тази цел създава възможност за решаване на
социалните проблеми и доходите на земеделските
стопани в ЕС.
Членство на България в ЕС означава, че трябва да изградим конкурентноспособно селско стопанство като значителна част от средствата за подкрепа на селското стопанство по линия на ОСП на
ЕС са насочени към повишаване на доходите на
производителите. Плащанията по линия на ОСП за
подкрепа на доходите на производителите и за развитие на селските райони са значителни и през
следващите години ще се увеличават. Пълното усвояване на договорените 1,552 млрд. евро от ЕС
за селското стопанство, ще зависи от ефективната работа на Разплащателната агенция, Интегрирана система за администриране и контрол, прилагането на елементите и механизмите на ОСП,
на системата за обществен контрол на тяхната
дейност, както и пълна регистрация на земеделските производители и обективизиране на аграрната статистика.
Специално внимание следва да се отдели на
социалните проблеми на заетите в земеделието и
жителите на селските райони. Развитието на последните изостава от това на урбанизираните
райони, като разликата се задълбочава през последните години. Доходите на земеделските производители са по-ниски от тези за страната – средната годишна работна заплата за 2005 г. по трудово и служебно правоотношение в аграрния сектор
е 2803 лева, а общо за страната по отрасли е 3885
или 72% от средните. В същото време безработицата е по-висока – 12.9% в селата срещу 8,8% за
цялата страна. Възможностите за реализация на
младите са ограничени, като основна причина за
това е силно раздробената поземлена собственост
и преобладаващите дребни земеделски стопанства спрямо едрите (корпоративни и кооперативни
структури), което още повече засилва социалната
диференциация. Голяма част от населението е изолирана от националния обществен процес, поради
демографската си структура – в селата има предимно застаряващо население – средна възраст
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при градското население за 2005 г4 . е 39,5 години
срещу 45,2 на селското. Качеството на живот като
цяло отстъпва на това в градовете, средната продължителност на живота за 2005 г5 . е 72,9 години
за градското население срещу 71,6 за селското
население, естествения прираст за 2005 г6 . е отрицателен и в градовете и селата, но в градовете е
-2,4 срещу -12,7 за селското население. Това
означава, че селата все по-бързо ще се обезлюдят,
ако продължи тази тенденция. Едновременно с това жилищата в градовете за 2005 г.7 на 1000 човека са 431бр., а в селата са 600 бр. Следователно
на 1 жилище се падат в града 2,32 човека, а на
село 1,67 човека. Преобладаващата част на самонаетите в селското стопанство не се осигуряват за 2003 г8 . са се осигурявали 4137 лица от 43
930 регистрирани или 9,4% от всички регистрирани.
Въпреки, че има големи преференции за регистрираните земеделски производители се осигуряват на
25% от минималния месечен осигурителен доход.
Социалната структура – детски ясли, градини,
училища, първоначална и доболнична помощ, читалища библиотеки, клубове е добре развита, но
се нуждае от по-нататъшна помощ за обновяване
и подържане. Проблем пред социалната структура
е не липсата на такава, а нейното ползване и
подържане, в резултат на драстичния спад в броя
на младите хора на село.
Природните ресурси и климата на селските
райони са важна предпоставка за развитието на
многостранна икономическа дейност. Разпадането
на централната планова икономика доведе до ликвидация на много предприятия, резултат, от което
беше рязкото намаляване на заетостта в селските
райони. Появиха се множество малки частни
стопанства, чиято основна цел е самозадоволяването. Доходите на селските домакинства могат да се увеличат, само ако се насърчава алтернативната икономическа дейност.
Високата заетост в селското стопанство според нас се свързва с две основни причини: отрасълът е трудоемък и ниско технологичен и в началото на прехода към пазарна икономика в селското
стопанство прелива градска работна сила от преструктурираната индустрия. В същото време високата безработица се свързва с други два фактора:
все още в селата няма алтернативна възможност
за заетост извън селското стопанство; самото селско стопанство генерира „самонаемане за оцеля-
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ване”, а не наемане на нова работна сила в резултат на разрастването на ефективни пазарни
стопанства. Самонаемането в аграрното производство не може да покрие свободната работна сила в
селата и те поддържат по-висока безработица отколкото градовете.
Горепосочения анализ и направените изводи
налагат специални мерки, насочени към:
• повишаване на доходите от земеделска
дейност чрез пълно усвояване на селскостопанските помощи по линия на ОСП на ЕС (432 млн.
евро - 120, 144 и 168 мил. евро съответно за 2007,
2008 и 2009 г., изплащани на база хектар използвана земеделска площ)
• подобряване на икономическите условия в
селското стопанство и подкрепа на доходите на производителите чрез пазарни интервенции и експортни субсидии в размер на 388 млн. евро за периода
2007-2009г.;
• подкрепа на аграрното предприемачество,
преди всичко чрез подобряване достъпа до
информация, източници на финансиране и бизнесконтакти;
• промени в нормативната уредба, създаващи предпоставки за пенсионно и здравно осигуряване на заетите в земеделието, вкл. прилагане на
програма за ранно пенсиониране на селскостопански производители;
• подкрепа на кооперирането на дребните производители от земеделието на база на усвояване
на средствата от европейските фондове за създаване на групи на производителите.
С цел повишаване доходите на земеделските
стопани и задържането им в селските райони в
страната ни се разработват множество програми
за насърчаване на заетостта в земеделието. До
скоро действаха програми за осигуряване на постоянна заетост чрез започване на самостоятелна
земеделска дейност в областта на растениевъдството и животновъдството на Министерството на труда и социалната политика. Важни бяха и разработените проекти за финансиране по програма
САПАРД, което доведе до откриване на нови работни места. Част от политиката по доходи на земеделските стопани беше и е подпомагане и на
изостаналите райони чрез субсидии в страната.
През 2005 г. ДФ “Земеделие” е предложи пилотна
схема за тестване на мярката за подпомагане на
необлагодетелстваните райони в България с общ
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ресурс 5.5 млн.лв. като определи базисно плащането 30 лв. за дка обработваема земя годишно,
както и допълнителни плащания - до 66 лв. на дка
годишно за млади ЗП и членове на организации на
земеделски производители. Компенсаторните плащания са за всички земеделски производители, отговарящи на изискванията за минимална обработваема площ от 3 дка за планинските общини Батак,
Малко Търново, Котел, Вършец и Чупрене, както и
за 5 дка за останалите.
Земеделието е основа на стопанския живот в
селските райони на България. Но както неговото
развитие, така и повишаването на жизнения стандарт на селското население, изискват разнообразяване на икономическите дейности и участието на
местните общности в процеса на управление. От
тази гл.т. е приоритет пълното усвояване на договорените 733 млн. евро за периода 2007-2009 г.
от Европейския фонд за развитие на селските
райони, включително и чрез осигуряване на бюджетни средства за съфинансиране. Основните цели в
тази област са:
• създаване на нови сфери на заетост и източници на доходи чрез разнообразяване на стопанските дейности - диверсификация (микро- и малки предприятия в обработващата промишленост и
услугите, развитие на туризма и почивното дело,
традиционни занаяти и пр.), преди всичко чрез подобряване на условията за развитие на местното
предприемачество;
• развитие/подобряване на инженерната и социалната инфраструктура (водоснабдяване,
канализация, пътища, отпадъци, образование, здравеопазване и пр.) като предпоставки за повишаване качеството на живот;
• финансова подкрепа на селското стопанство в планинските райони на базата на стопанисваната площ;
• децентрализация на функциите на управление и мерки за усилване на административния капацитет на местните органи на власт;
• ефективно използване на средствата за преструктуриране и модернизация на земеделските
стопанства и преработвателни фирми;
• подкрепа на местни инициативи за развитие,
основани на използването на уникални условия за
стопанска дейност
В заключение направения по-горе анализ налага следните изводи и препоръки за развитието
на селските райони и повишаване доходите на земеделските стопани:
• Възстановяване в пълен обем на традиционно важните подсектори като: лозарство, трайни
насаждения, бубарство, рози и малини и др.;

• Създаване на организации/обединения на земеделски производители на пазарен принцип с цел
събиране на селскостопанската им продукция и реализирането й на пазара;
• Икономическо преструктуриране на селските райони, като се акцентира на хранително-вкусовата промишленост;
• Насърчаване на алтернативната икономическа активност, като се акцентира на селския туризъм.
Трябва да се изгради интегриран модел за финансово подпомагане на земеделието и селските
райони, който съчетава два типа източници на подпомагане - национално и външно, и паралелно прилагане на три типа финансови инструменти - инвестиционно кредитиране, капиталово субсидиране и пряко(текущо) субсидиране. Действията, целящи развитието на селските райони, могат да бъдат единствено успешни, само ако са интегрирани
в подходяща комбинация от мерки на тази политика.
Повишаването на доходите на земеделските
стопани у нас, трябва да се търси както по пътя на
организационно развитие на система за финансово подпомагане, разширяване на нейния обхват и
увеличаване на нейните финансови възможности.
Това е с оглед осигуряване на достойно съществуване на българския земеделец при възприето модерно разбиране, относно границите на бедност.
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ABSTRACT
In the present article a general characterization of the organization of the agriculture in our country is made as well
as in this regard the policy of the earnings of the farmers in Republic of Bulgaria is considered. The farming organization
in our country is shown. It is specified the European model of the agricultural economy which is based mainly on farm
type economies, and family organization of the production and the labour. In this connection an analysis of the good
practices of the European Union is made. The main directions for building competitive agriculture are shown. Special
attention is paid to the social problems of the people who are dealing with farming and the inhabitants of the rural
regions. The main measures for solving them are given, i.e. assimilation of subsidies for agriculture, according to the
Common agricultural policy of the European Union, improving the economics’ conditions in the agriculture, supporting
the local entrepreneurs activity, changes in the legislation.
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Настоящата разработка изследва параметрите на устойчивото развитие в туризма. Очертани са основните
проблеми пред туризма в България, преодоляването на които следва да подобри възможностите за постигане на
устойчивост в този, перспективен за българската икономика отрасъл.
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Изминаха две десетилетия от публикуването
на доклада на комисията Брунтланд „Нашето общо бъдеще”, след който навлезе в употреба понятието устойчиво развитие. Те се оказаха недостатъчни, за да може да се стигне до единно виждане
за неговата същност.
Тези, които се опитваха да го отъждествят с
неизменност, статукво, стабилност в смисъл на
липса на промени, не успяха да прозрат дълбокият
му смисъл и съдържание. Устойчивото развитие
не предполага запазване на съществуващия ред,
на бедността, на невъзможността за достойно човешко съществуване. Напротив, то е всеобхватна
стратегия за промяна, насочена, както се изразява
Ал Гор, към нов основен принцип на организация
на света, отчитащ от обвързаността на бъдещото
икономическо развитие с разумна политика, която
да поощрява защитата на околната среда [24].
Целта на настоящата разработка е очертаване на параметрите на устойчивото развитие на туризма и проблемите на българския туризъм, свързани с него.
В идеята за общество с устойчив икономически растеж развитието предполага не само икономическа динамика; икономическият растеж трябва
да бъде не само икономически, но и екологично
приемлив. Потребностите на сегашните поколения
трябва да се задоволяват така, че да не се поставят
под заплаха възможностите на следващите.Устойчивото развитие е концепция за един по-справедлив в социално, икономическо и екологично отношение свят, акцентираща върху неразривната
връзка между екология и икономика.
Все още пазарните показатели за обема на
брутния вътрешен продукт имат първостепенно значение за икономистите при преценката за успеха
на икономиките. Въпреки всеобщата загриженост
за последствията от глобалното затопляне, информацията за антропогенното натоварване върху определени територии, така че да не се наруши еко-

логичната устойчивост на отделни екосистеми, остава на заден план.
Устойчивостта трябва да се разбира като способност на системите /екологични, икономически/
да компенсират възникващи колебания и дисбаланси.
В течение на тези две десетилетия понятието
„устойчиво развитие” навлезе в повсеместна употреба, без на практика човечеството да се е справило с проблемите, които предизвикаха неговата
поява. Не може да се каже обаче, че нищо не е
направено. Песимистично погледнато, като че ли
нищо не се е променило. Оптимистично – две десетилетия са все пак малък срок за кардинални промени и трансформация на обществения живот, каквато устойчивото развитие предполага. По-важно,
е че пред системи от различен порядък като основна цел все по-често се поставя устойчивото развитие.
България вече е член на Европейския съюз /
ЕС/. Стратегията, създадена на Лисабонския съвет на ЕС през март 2000г. поставя за цел постигането на устойчиво икономическо развитие и преминаване към икономика на знанието.[25]
Последните десетилетия минаха не само под
знака на устойчивото развитие, но и на процеси,
които получиха условното наименование
глобализация. Те оказаха влияние върху развитието на всички страни, ускорявайки и увеличавайки
неимоверно междуграничните икономически
трансакции. В съвременния свят над 185 държавни образования се включват в глобалните икономически процеси – всяко в различна степен,а връзките и взаимозависимостите между тях са динамични.Дълбоките промени в транспорта и комуникациите помогнаха да се преодоляват все по-лесно
ограниченията на пространството и времето, което
промени не само мащабите на дейност, но и мобилността на капиталите и хората.
Глобализацията като процес засегна не само

Устойчивото развитие и проблемите на българския туризъм

националните икономики, институциите на властта,
възможностите на националните държави, но промени ценностите и мотивите на поведение на отделните личности. Една от новите най-висши ценности е мобилността, свободата на придвижване,
която позволи на туристическата индустрия да достигне небивали параметри на развитието си. Тези,
които имат възможност без ограничения да ползват това доста неравномерно разпределено благо,
са изкушени непрекъснато да се чувстват свободни от ограниченията на националните граници –
териториални, традиции, обичаи, структури, местно обкръжение и т.н., и да изграждат сами собствената си идентичност на космополитни личности.
Търсейки я, те се превръщат в редовен потребител
на продукта на туристическата индустрия, но предявявайки към него изисквания за ново качество и
характеристики – необичайни, примамливи,
вълнуващи, екзотични, различни от всичко видяно
и чуто досега. Това разкрива неимоверни възможности за диференциация на туристическия продукт,
за търсене на пазарни ниши и сегментация, но всичко е свързано и със съответна маркетингова организация и предполага определени достигнати възможности от бизнеса.
Тази индустрия трябва да оползотвори стремежите на тези, които са мобилни, да се противопоставят на тенденциите на универсализация на различните форми на международно икономическо,
политическо и културно общуване, които се оказа,
че съпътстват глобализацията. Те търсят нещо, което е различно от вече видяното, което е близко до
природата и ни слива с нея, което показва различното в културите, самобитността на нацията, и то
при достатъчно високо ниво на обслужване.
Развитието на туризма с някои свои аспекти
натоварва природните системи. Интензивните потоци от туристи изискват по-нататъшно развитие
на транспорта, който разчита на горива от органичен произход. Местните екосистеми също се натоварват поради отклоняване на земеделски земи
за инфраструктурни проекти, строителството на
хотели, необходимостта от все повече питейна
вода, нарастването на количеството на битовите отпадъци и т.н.
Същевременно туристическата индустрия
създава много работни места, с което допринася
за преодоляване на много от парадоксите на съвременното развитие – например производството на
все по-голям обем брутен вътрешен продукт, и същевременно – задълбочаване на социалното
разслоение, високи нива на безработица и бедност,съпроводени с отчуждаване на човека от обществото и природата. Именно при този вид човешка
дейност не се проявяват типичните за другите ин-
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дустрии негативни въздействия върху природната
среда. Нещо повече, в много отношения именно
чрез развитието на туризма се удава икономиката
и екологията да бъдат най-тясно интегрирани.
Туризмът изисква местните екосистеми да бъдат съхранени. Тогава той наистина би бил
екологосъобразен, а неговото развитие – устойчиво.
Туристите едва ли приемат като нормално безразборното и масово строителство в курортните
местности, което не се преустановява дори при започнал вече туристически сезон.Оставен да се развива само върху основата на пазарните принципи,
стихийно и хаотично и без регулации, той може да
създаде и критични екологични ситуации.
„Бетонирането” на крайбрежната морска ивица и
ниското качество на обслужване може, образно
казано, да „отреже” клона, върху който се базира,
поне засега развитието на туризма в България.
Туризмът, не на последно място, съдейства
за постигане на устойчиво развитие в регионален
аспект, а също за преодоляване на регионалните
различия в икономическото развитие, заетостта, доходите и качеството на живот.
За да отговори на изискванията за устойчивост, развитието на туризма в България трябва да
се осъществява така, че да не изтощава под жизнеустойчивите им прагове местните екологични системи и да позволява самовъзстановяването им.
Туризмът има потенциал и възможности да решава не само икономически проблеми. Ако се разсъждава стратегически, би трябвало да се инвестира не само в хотели и инфраструктура, но и в
опазването на екологичните системи, културното
и историческото наследство на нацията.
Туризмът се съчетава с ползването на природен ресурс - морската вода, лековити бани, планински гори, лов и риболов, екстремни спортове в
природни условия и др. Бизнесът в туризма дължи
своите успехи и на този ресурс и затова не трябва
да е безразличен, а икономически ангажиран с
опазването и възпроизводството на местните екосистеми.
Устойчивото развитие на туризма изисква управление не само на човешки, физически и финансов капитал, но също и на екологични активи, които не са заменими, не са и неограничени, и без
които приложението на останалите би изгубило смисъла си.
Не на последно място развитието на туризма
като отрасъл трябва да се разглежда и като система, чиято устойчивост се преценява и на основа
на хоризонталните и вертикалните му връзки с останалите системи в националната икономика.
Въпрос е доколко стратегията за развитие на
туризма и съществуващото законодателство за
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опазване на околната среда са достатъчен гарант
в това отношение и действително строителството
на нови хотели се осъществява след оценка на въздействието върху околната среда. Развива ли се
българският туризъм устойчиво и съдейства ли за
устойчивост в развитието на българската
икономика? Дали той е едновременно икономически и екологично приемлив? На тези въпроси може
да се отговори след анализ на основните тенденции,
позитивни черти и слабости, които се проявяват през
последните години в тази област.
През последните години туризмът се утвърждава като работещ и развиващ се отрасъл, в резултат на което той придобива все по-голямо значение за социално-икономическото развитие на
България. Нараства неговият дял в Брутния вътрешен продукт (БВП), увеличават се приходите и валутните постъпления от туристическата дейност.
Туризмът, заедно с услугите и високите технологии се очертават в приоритети на държавното и политическо стимулиране, от гледна точка на оформянето им като ниша за инвестиции в България.[1]
В този смисъл акцентът следва да се насочи не
толкова към черноморския туризъм, колкото върху вътрешния туризъм – планински, културен, спа
туризъм и други.
Туризмът носи 13% от БВП и след затварянето на два блока в Атомната електроцентрала
“Козлодуй”, ще се превърне от втори след енергетиката в първи експортен сектор в българската
икономика.[2] Ето защо, независимо, че туризмът
е частен, много от условията, свързани с устойчивото му развитие, касаят цялостната програма и
политика на държавата.
Добрите перспективи за туризма в България
се налагат, поради факта, че България е единствената дестинация в Европа, която не е отчитала спад
в броя на туристите от 1999 г. насам. По данни от
2004 г., 14,38% повече чуждестранни граждани
(без транзита) са посетили България през периода
Януари-Декември 2004 г., 13,56 % повече туристи с цел почивка и ваканция са дошли в България
през същия период, страните от Европейския съюз
(без новоприетите членки) отбелязват увеличение в
броя на туристите за България от 23,90%, отчетени са 20,01% повече приходи от туризъм за периода Януари-Ноември 2004г. (Данните са представени в сравнение с тези за 2003 г.).[3]
Европейската комисия за туризъм към Европейския съюз отбеляза през 2005 г., че България е
една от най-бързо развиващите се туристически
дестинации. Проучването на евроекспертите сочи,
че по темповете, с които се увеличават туристите
в България, страната изпреварва Италия и Исландия.
Българският туризъм отбелязва ръст от 20%. До

2004 г. това се дължеше основно на германските
туристически концерни, които бяха превърнали
България в част от бизнеса си. Повечето от българските черноморски хотели са кредитирани от германски туроператори. Ето защо те рекламираха и
привличаха германските туристи, за да си върнат
инвестициите.
Ако преди 5-6 години България е имала достъп до 1% от пазара в Западна Европа, то сега вече има достъп до 5-6% от туристическия пазар.
Тази тенденция се налага и поради факта, че в
България вече може да се почива и луксозно.
Страната вече не е дестинация само за безработни и пенсионери.
Следва да подчертаем, че през последните 56 години българският туризъм преживява истински
ренесанс. И въпреки, че според експертите
България развива строителна индустрия, а не
туризъм, инванзията на хотелиерския бизнес е найвидимият показател за интензивните години на
бранша. Българските курорти са увеличили капацитета се почти три пъти. В черноморските курорти “Слънчев бряг” и “Златни пясъци” са инвестирани около 700-800 млн. евро, включително в изграждането на хотели с 4 и 5 звезди, които заемат
около 20% от хотелите по Черноморието. По данни на Държавната агенция по туризъм само по
крайбрежието има над 300 хил. легла в хотели,
жилищни сгради и ваканционни комплекси.
Нараства като стойност и интересът към ваканционните имоти от страна на инвеститори от
Великобритания, Ирландия, Испания и Франция.
Прогнозата на туристическия сектор е до две
години България да се посещава от 5,5 млн. чуждестранни туристи, а приходите през 2007 година
да надхвърлят 2,5 млрд. евро. Световната организация по туризъм предвижда през 2020 година страната да посрещне 20 млн. чужди туристи.[4]
Един от отговорите защо чуждестранният турист би избрал България за лятната си ваканция е
“Защото в България е евтино и вкусно, има хубави
плажове и няма тероризъм.”. През последните 5-6
години се появи и друг отговор:”Защото в България
вече може да се почива и луксозно”.
По прогнозни данни на Държавната агенция
по туризъм за 2006 година се очаква 5-6% ръст
на туристите в България и 7-9% ръст на приходите
от туризъм.[5]
Въпреки добрите общи перспективи пред българския туризъм следва да отбележим, че лятото
на 2006 година се очертава като сезона на туристическата стагнация. Има известен риск да стане
първият сезон на спад в туризма в България.[6]
Туроператорите TUI и ITS(REWE Touristic) отбелязват двуцифрени спадове в броя на германс-
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ките туристи (10-15% при ITS). Единствено при
Nekerman (Thomas Cook) спадът на туристите е само 1-2%, но конкуренцията го обяснява с не твърде високите резултати през миналата година.
Отливът на германски туристи от България започва преди около две години (от 2004 година).
Оттогава в българските курорти се разчита на
англичаните. Сега обаче и те са по-малко с около
10%. Въпреки това в началото на юли курортите
край морето изглеждат прилично населени с
туристи.
Следва да отбележим, че отливът на германски туристи от България като туристическа дестинация не е толкова лош, защото така се диверцифицира рискът за българската туристическа индустрия от това да посреща туристи основно от една
държава. С помощта и на германските мегатуроператори, които водят туристи от цяла Европа, спадът вероятно ще бъде преодолян с масови туристи
от други националности.
На фона на разгледаните положителни и някои негативни тенденции в развитието на туризма
в България следва да отбележим, че туристическият бизнес е изправен пред редица проблеми, чието
решаване би съдействало за още по-динамичното
и ефективно устойчиво развитие на този стратегически за националната икономика отрасъл.
Можем да очертаем следните основни проблеми пред устойчивото развитие на туризма в
България:[7]
• Моноструктурно развитие на отрасъла.
Насочеността на българският туризъм е все
още основно към традиционния масов туризъм –
морски и планински. Страната е известна предимно като дестинация за морски рекреативен туризъм,
който заема 70% от българския туризъм. Планинският (ски) туризъм заема 10%, а специализираните видове туризъм – общо около 20%, въпреки големия потенциал за тяхното развитие.
Подобно развитие не съответства на
природните, исторически и културни дадености на
страната и затруднява тяхното пълноценно използване. (Например културно-познавателният туризъм
реализира само 1% от общите приходи в туризма,
при условие, че в България са регистрирани над
40 000 паметници на културата от различни исторически епохи, обявени са 36 културни резервата,
има над 300 музеи и галерии и 7 исторически паметници в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.) Ръстът на културният туризъм
за 2005 г. в сравнение с 2004 г. е под 0,5%.[8]
Като положително явление следва да отбележим някои възможности, които се предоставят по
линия на Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004 г. По тази прог-
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рама общините, музеите и непревителствените организации по границата с Гърция, които искат да
развиват културен туризъм и имат дадености за
това, получават нова възможност за финансиране
в размер 55 000 и 300 000 евро за изпълнение на
проекти в тази област.[9] В този проект по програма ФАР може би за първи път се прави малък реверанс към бизнеса, тъй като е посочено, че се
насърчава участието на частни фирми и туристически агенции като асоциирани партньори.
Ограничено се използват и добрите биоресурси за развитие на ловния туризъм. В България има
56 ловни стопанства, които през 2003 година са
реализирали само 2 млн. евро приходи. Не използват пълноценно и минералните и термални извори в страната с цел развитие на качествен
балнеотуризъм. Известни са над 550 находища с
1600 минерални извора и находища на лечебна кал.
В България функционират общо 56 балнеокурорта,
повечето от които са във вътрешността на страната.
Но с изключение на хотелите с висока категория
по Черноморието, конкурентноспособен продукт
предлагат само няколко хотела във вътрешността
на страна. В резултат на това, балнеотуризмът носи само 1-2% от приходите на българския туризъм.
Можем да заключим, че богатите ни балнеоложки
курорти не само не се използват, но и са оставени
на разруха. Експертите от отрасъла смятат, че липсва държавна политика за привличане на инвестиции в туризма.[10]
От своя страна селският туризъм сега започва да се развива в България, но той засега е ориентиран към най-евтиния сегмент на туристическия
пазар.
Можем да направим извода, че анимацията е
слабо застъпена в предлагания туристически продукт в България. Дори и морските хотели все още
предлагат ограничен брой услуги. За това говорят
резултатите от проведено анкетно проучване, които показват, че само 46% от хотелите имат спортно-развлекателни зали, като фитнес зала имат
36%, а сауна – 17%. Малък е делът и на хотелите,
които организират екскурзии на своите гости –
27%. Едва 20% от хотелите предлагат услуги, свързани с местните обичаи и традиции като участие в
карнавали, дегустация на вина, вечер на българската национална кухня, български фолклор, посещения на селски дом, сафари, риболов и други.
Целесъобразно е разнообразяване и увеличаване на предлаганите допълнителни услуги към основния туристически продукт, за да се увеличи неговата конкурентноспособност в дългосрочен план,
тъй като тези услуги съдействат за по-приятния и
ползотворен престой на туристите. Например международният управленски екип на Кемпински Гранд
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хотел “Ермитаж” в курорта “Златни пясъци” е разработил цялостна система от възстановителни и
здравни туристически пакети, включващи супермодерен спа център, използване на натурални продукти от Бали, предлагане на хавайски масаж
“уацо”и други, както и комплексно зъболекарско
обслужване.[11]
В стратегията за “Устойчиво развитие на българския туризъм” (2004 г.) за периода 2005-2010
година се предвижда през 2010 г. приходите от алтернативните на морския туризъм форми да представляват 45% от общите приходи от туризма ( За
сравнение през 2004 г. те заемат 20%).
• Неравномерно усвояване на туристическите ресурси.
Този проблем е свързан с концентрацията на
българския туризъм основно в морските курорти.
Тази диспропорция личи от статистическите данни,
които сочат, че 80% от легловата база на хотелите
е разположена върху 9 % от територията на страната, главно в курортите край морето и в планинските ски-курорти – Пампорово, Боровец и Банско. В
последните години се наблюдава пренаселване на
морските курорти, което води до опасността от отлив на туристи. За българския туризъм е характерна силно изразената териториална и сезонна
концентрация, в резултат на което през цялата година средно 32% от легловата база в страната е
заета, а по Черноморието – заетостта е под 30% .
Можем да обобщим, че е целесъобразно
удължаване на активния период на курортите, чрез
разнообразяване на туристическия продукт.
• Недостатъчна маркетингова и в частност рекламна политика.
Следва да подчертаем, че основен проблем
на туризма в България е липсата на единна, масирана и професионално разработена реклама на
страната като целогодишна туристическа дестинация. Страната няма дори изчистено лого и в крайна
сметка не е ясно на какво е символ – на розите, на
виното или на нещо друго. Липсва достатъчно добре разработена цялостна маркетингова стратегия.
Въпреки активизирането на участието на български фирми на международните туристически борси
през последните две години, сравнението с основните ни конкуренти Турция, Гърция и Хърватия
показва, че маркетингът и рекламата на българския туризъм значително изостават. Например във
Франкфурт на Майн има десетина огромни пана,
по 20 кв.м., на които пише “TUI и Турция ви канят
на Средиземно море”. За сравнение, подобни реклами на България като туристическа дестинация
няма.[12]
Страната притежава уникални природни и културно-исторически ресурси, но за съжаление лип-

сва комплексна национална стратегия за развитие
на туризма. Необходимо е задълбочено представяне на страната, както като цяло, така и по региони.
Ролята на държавата следва да бъде като на
организатор на частния бизнес в процеса на финансиране на националната туристическа реклама,
а не толкова като на източник на пари. Налага се
виждането, че рекламата може да бъде резултатна само ако е за България като дестинация. Всяка
реклама на отделен курорт просто потъва в морето от промоции. А от рекламата на туризма общо
като дестинация печелят всички – от собствениците на хотели до файтонджиите в курортите.[13]
Следва да отбележим, че не се отпускат достатъчно средства за реклама – национална и фирмена, не само зад граница, но и в страната. Не се
използват пълноценно и предимствата на уебрекламата, която предлага по-атрактивни и гъвкави цени, в сравнение с тарифите на телевизията и
разнообразни възможности за комбинация между
текст, звук и движещи се образи.
Рекламата на туристическият продукт следва
не само да привлича вниманието, но и да информира за него, което изисква професионален подход към нейното изготвяне.
В проектобюджета за реализация на стратегията за “Устойчиво развитие на българския туризъм”, за която вече споменахме, се предвижда
средствата за маркетингови дейности – реклама,
маркетингови проучвания и други, да нарастват от
10 млн. евро през 2005 г. на 20 млн. евро през
2008 г. и 30 млн. евро за 2010 г.
Също така следва да отбележим, че по структурните фондове на ЕС се очаква да постъпят около 250-260 млн. евро за туризма в България. По
сегашни данни около 75% са предвидени за развитие на туристически атракции и свързващата ги
инфраструктура. Другите 25% са предвидени за
развитие на туристическите продукти, чрез маркетинг и реклама, подпомагане на обучение, повишаване на качеството на продукта и други.[14]
Ясно е, че като основен проблем се очертава
изготвянето на стратегия за реализация на ефективна национална реклама на българския туристически продукт. Идеята е, чрез публично-частния механизъм да се създадат национални туристически
офиси извън България. Държавната агенция по туризъм и държавата нямат средства, с които да купят или наемат офиси и да държат хора на щат.
Така, че един от вариантите е заедно с партньори,
отговарящи на определени критерии, да се изградят тези офиси. Те ще поемат финансовата част,
а агенцията – ангажимента да рекламира чрез тези офиси и да снабдява с необходимите материали за България. Съществува идея бюджетът за на-
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ционалната туристическа реклама да се формира
на публично-частен принцип. Това може да се реализира като се създаде допълнителен фонд към
отпуснатите средства от държавата за реклама и
промоция, който да привлича средства от самия
бранш и от бизнеса. Целта на този фонд ще бъде
да оперира съвместно с държавата и да рекламира България като дестинация. Разбира се, необходимо е много добре да се преценява кога това партньорство е в полза на страната и на целия туристически сектор, а не на един определен интерес,
структура или бизнес.
Бюджетът на Държавната агенция по туризъм
за реклама за 2006 г. е 6,2 млн. лева, но потребностите са за около 19 млн. лева допълнително.
Като отчетем, че туризмът в България за 2005 г. е
донесъл 1,8 млрд. приходи на държавата следва
поне един процент от тези приходи да бъдат реинвестирани в неговото развитие.
• Недостатъчно качество на обслужването.
Броят на хората, работещи в сферата на туризма в България е голям. Към началото на 2004 г.
в туристическата сфера са ангажирани пряко над
70 000 граждани и около 180 000 други хора участват косвено в продажбите на стоки и услуги на
туристите. Над 6000 семейства работят в собствени хотели и ресторанти, като туроператори или
агенти, или са заети в различни производства на
стоки и услуги за нуждите на туризма.
Въпреки големият брой работни места и заангажирани хора в сферата на туризма в България,
като основен проблем се очертава липсата на висококвалифицирани специалисти и професионалисти. Професионалното образование в тази област
все още явно не е достатъчно, тъй като не отговаря
на нарасналите изисквания на туристическия
бизнес. Високо качество на туристическото обслужване се постига, чрез подходящо образование и квалификация на кадрите, а също и чрез предаване на
опита и традициите. За съжаление и двете условия
за осигуряване на качествено туристическо обслужване не са на желаното ниво. Парадоксът е, че в
България има 15 висши учебни заведения, 9 колежа и 56 средни училища, които подготвят кадри за
туризма. Ежегодно завършват около 3000 човека,
а в същото време качеството на туристическото
обслужване не се подобрява.
Необходими са съвместни усилия между българския туристически бизнес и обучаващите
институции, за да се постигне качествена технология за формиране на професионалните умения на
персонала, зает в туризма.
Друг проблем, свързан с качеството на туристическото обслужване в България е изтичането на
кадрите, работещи в туризма. Често хората рабо-
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тят по две години на Черноморието и след това заминават да работят в други по-развити туристически страни. [15] По този начин се получава голямо
текучество на персонала, което води до занижаване на качеството на обслужване. Основната причина за текучеството за съжаление е ниското заплащане в България. Не е тайна за никого, че най-добрата част от българските кадри в туризма се реализират успешно в други страни – Гърция, Испания,
Кипър, САЩ и Кувейт.
Сравнителни данни сочат, че все още степента на удовлетвореност на туристите от нивото на
обслужване в България е по-ниска от степента на
удовлетвореност от туристическото предлагане в
Гърция и Турция.
Положителен пример за набелязване на необходимите мерки за повишаване на квалификацията на персонала и от тук на нивото на туристическото обслужване е хотелският комплекс “Хелиос
Спа Ризорт” в курорта Златни пясъци. Той възнамерява да прояви по-голяма активност към инвестиции в квалификацията на своите служители, въпреки изявената сезонност на българския туризъм
и свързаното с него текучество на персонала. През
последната година и половина, комплексът е сключил договори с редица училища и университети, подготвящи кадри за туризма. Освен стажове и кратки
обучителни курсове, се провеждат и тренинг модули за придобиване на умения в типичните за бранша професии – сервитьори, бармани, камериерки,
рецепционисти и други. Дори пиколата, които стоят на входа на хотелите с марката “Хелиос” също
се обучават.[16]
Важна предпоставка за повишаване на нивото на обслужване в туризма в България е въвеждането на евростандартите. Сериозна стъпка е внедряването на системата за управление НАССР
(“Анализ на опасностите и контрол на критичните
точки»).[17] Тази система има за цел да ликвидира или намали до минимум потенциалните рискове от замърсяване на хранителните продукти. Става
въпрос за промяна в инфраструктурата на обекта,
въвеждане на нови правила за работа и не на последно място – промяна на мисленето на работниците. Системата гарантира на потребителите, че
предоставените услуги и предлаганите храни са
безопасни.
• Недобро състояние на инфраструктурата.
Инфраструктурата се явява сериозна предпоставка за привлекателността на туристическите
обекти. Според специалисти само 32% от общата
пътна мрежа в България е в задоволително състояние. Лошата инфраструктура е особено важна за
селския, балнеоложкия и културно-историческия
туризъм, защото голяма част от туристическите
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обекти са със затруднен достъп до тях. Пътищата
на една страна са едно от основните неща, които
се преценяват от туриста. Ето защо, те трябва да
бъдат добре обозначени, чисти и безопасни.
Проблемите с транспортната инфраструктура отдавна затрудняват туристическите организации, които искат да изведат чуждестранните туристи от курортите и да им покажат и редица културно-исторически обекти – например гробниците в
Казанлък, Перперикон и Старосел. За съжаление
за 6 години до Перперикон не е направен и един
километър шосе, а в Старосел накрая пътят е 1
километър калдъръм. Пътят до ски-курорта Боровец
е целият в дупки, а в същото време се правят проекти за “малък”, “среден” и “голям” Супер
Боровец. [18]
Следва да подчертаем, че няма работеща икономика и работещ туризъм без добра инфраструктура. Автомагистралите са вените, по които
тече кръвта на бизнеса, а в България те са запушени. Сега българските хотели в голямата си част
са с много по-добро качество от европейските.
Инфраструктурата, обаче, изяжда половината от
цената, която може да се получава за тях. Ето защо българският туризъм поддържа ниски цени, дава ниски заплати на персонала и делът му в БВП е
по-нисък от възможния. Лошата транспортна инфраструктура спъва развитието. Ако се развият инфраструктурните проекти, ръстът на икономиката
би могъл да стигне поне 10%, а туризмът е в състояние да реализира между 6 и 8 млрд. евро оборот и към 10-12 млн. туристи, но при други цени.
Тези прогнози са на основата на това, което направиха в Хърватия, Португалия, Ирландия, Испания,
Чехия и Словакия. Тези страни подобриха инфраструктурата си, в резултат на което станаха привлекателни за инвестиции.
Най-важните транспортни проекти за туризма
са морските летища и магистралите “Хемус”,
“Тракия” и Черно море”. Основният начин за строителство на тези магистрали следва бъде концесията, тъй като държавата трудно може да отдели
наведнъж толкова финансови средства (около три
млрд. евро), за да изгради магистралния проъстен
на страната.[19]
Канализацията и водоснабдяването по цялото
черноморско крайбрежие също не са в добро
състояние. Изграждането на инфраструктурата в
голямата си част е задължение на държавата и тя
не може да абдикира от него.
Основен проблем, свързан с инфраструктурата е презастрояването на черноморските курорти в България, в резултат на което те се превръщат в бетонни градове, а не в приятно и интересно
място за почивка. Същият проблем стои и пред пла-

нинския ски-курорт Пампорово. Масовото строителство през последните години в тези курорти постепенно води до разочароване на туристите, търсещи спокойна и уютна атмосфера. Проблем е и общата инфраструктура в курортните селища и самите курорти, свързана с изграждането на тротоари и градинки между хотелите, което следва да
бъде задължение на общините.
В проектобюджета за реализацията на стратегията за развитие на българския туризъм за изграждане на инженерната инфраструктура (пътища,
летища и други ) основен дял заемат държавните
средства като за 2005 г. те възлизат на 300 млн.
евро, за 2006 г. – 310 млн. евро, 2007 г. – 320
млн. евро, за 2008 г., 2009 г. и за 2010 г. – по
300 млн. евро годишно.
Друг проблем на инфраструктурата е материално-техническата база на хотелите, която в определена част е морално и физически остаряла и
липсва оптимизиране на отношението “качество на
туристическия продукт – звездна категория на хотела – цена”. Това е валидно особено за хотелите,
разположени във вътрешността на страната, в планинските и балнеоложките селища. Освен това не
всички хотели са категоризирани в съответствие със
Закона за туризма и другите нормативни актове.
Ограничено е и използването на съвременните информационни технологии и свързването им в
регионални и национални мрежи.
• Ограничено използване на Интернет.
В резултат на това липсва връзка между различните хотелски системи. Динамиката на глобалния туристически пазар стимулира употребата на
постоянно еволюиращи програми с ефективно приложение в сферата на управлението, комуникациите, рекламата, дистрибуцията и услугите в
туризма. В същото време туристическият сектор
не е много популярен сред българските информационно-технологични компании.
Законът за туризма, който регулира развитието и внедряването на интегрирана система за туристическа информация и национален туристически регистър, показва положителна промяна във виждането за значението на информационните технологии за маркетинга, дистрибуцията, конкурентоспособността и качеството на българския туристически продукт.
• Основно предлагане на масов туристически
продукт.
Следва да подчертаем, че в преобладаващата си част по Черноморието се предлага класически масов продукт. През лятото на 2006 г. се проявиха и вторичните му белези. Такъв белег са last
minite офертите, които представляват средство да
бъдат привлечени туристи, чувствителни към це-
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ните, в условията на свръхконкуренция. От своя
страна системата all inclusive (всичко включено в
цената) е изпитано средство хотелиерът да си
гарантира, че гостите му ще харчат пари основно
при него. За туристите това също е удобно.
За съжаление тази пазарна ниша е неблагодарна, а конкуренцията е жестока. И колкото и пари да се наливат във все по-нови и по-луксозни хотели по крайбрежието, общата визия на предлагания туристически продукт скоро няма да се
промени. Целесъобразно е, поне да се положат допълнителни усилия в довършителните работи по масовия туристически продукт – да се оправят летищата, пътищата, аквапарковете, канализацията; да
се засядат парковете и градинките; да се обучат
кадрите; да се започне масирана реклама в
чужбина.
Грешката се състои в това, че след като са
направени инвестиции в скъпата база, не се продължава с масирана реклама, така, че за тези хотели да научат по света. За съжаление хотелите
започват да стареят.
Основните причини за налагане на масовият
туристическия продукт в България са: типа на
строителството, в резултат на което курортите приличат на бетонни градове; неговата безразборност
и перманентност; съмнителна хигиена и основно
загубата на мярка, която доведе до свръхпредлагане.
България, обаче има потенциал да бъде дестинация както за масовия, така и за висококласния
клиент. Туризмът в България има необходимия потенциал за това, но се нуждае от смели инвестиции и професионалисти. Необходими са сегментация на пазара и дългосрочно инвестиране в нови
луксозни хотели, предлагащи удобства и специални условия, които да се управляват от утвърдени
международни компании. Само така ще се привлекат и задържат висококатегорийни западни туристи на българското Черноморие. Такива туристи
не търсят ниската цена, а световни стандарти на
обслужване и истинско преживяване – лично и
незабравимо.
За съжаление конкуренцията на пазара предопределя България да бъде, поне в следващите
няколко години, място за евтин туризъм. Все пак
3000 качествени стаи от около 25 000, както е в
курорта “Златни пясъци”, не е достатъчна база, за
да се преодолее евтиния туризъм.[20] Реално хотелите с пет звезди по българското Черноморие са
само три, въпреки, че категоризираните хотели с
четири и пет звезди са около 20% от всички хотели
по крайбрежието. Хотелите от по-ниска категория
продължават да прилагат един маркетингов похват,
а именно – ниски цени. Ето защо инфлацията на
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категоризацията и традиционният маркетингов похват – ниски цени, на практика затварят българското Черноморие в капана на масовия туризъм.
Но следва да отбележим, че все повече собственици осъзнават, че големите приходи се правят
от платежоспособни туристи, а те се привличат с
атракции. Страната може да бъде интересна за туристите по два начина – с културни забележителности или с места за забавления. След бума в строителството на хотели логично е инвеститорите да
се насочват към вложения в голф игрища, спа-центрове и други атракции, които могат да придадат
ново качество на туристическата услуга и да направят ползването на хотелите целогодишно.
Амбициите са бъдещето на българската туристическа индустрия да се ориентира към луксозния и балнео- и спа туризма.
Необходимо, обаче, преструктуриране на туристическата индустрия – не само по вид туризъм,
но и по пазарни сегменти; обмислена държавна
стратегия; стандарти за застрояване на курортите
и за обслужване на сектора; добре финансирана
реклама на България като дестинация; смели дългосрочни инвестиции, включително в инфраструктура и в професионалисти.
Пример за развитие на елитарен туризъм в
България е строителството на голф игрища. България има потенциал за превръщането й в дестинация за голф туризъм, от който могат да се печелят
милиони, както в Испания, Португалия, Гърция,
Дубай и други.[21]
• Недостатъчно ефективна роля на големия
брой браншови организации.
В България броят на браншовите организации
е действително голям – три национални браншови
организации (Българска асоциация на туристическите агенции, Българска туристическа камара,
Българска хотелиерска и ресторантьорска
асоциация), 10 продуктови туристически организации и 7 регионални туристически асоциации. Явно,
обаче, тяхната дейност не е достатъчно полезна за
туристическите фирми, тъй като само 20% от тях
членуват в браншови организации.
За специализираните видове туризъм, обаче,
се оказва, че създадените асоциации изпълняват
полезна роля. Такива асоциации са: Националната
асоциация за спа туризъм, Българска асоциация
за конгресен туризъм, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българска асоциация за селски и екологичен туризъм, Българска асоциация по
балнеология и други. Те извършват комплексна
дейност – информационна, рекламна и консултантска, с цел развитие на алтернативния туризъм.
Също участват и в практическото разработване на
нови туристически продукти като създаване на
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екопътеки, на нови планински маршрути и други.
Държавната агенция по туризъм предпочита
браншовите организации да се обединят. Те се явяват единствения възможен партньор на държавата,
тъй като туристическият сектора е частен. За съжаление между браншовите организации има
разногласия, които в повечето случаи са на
личностна, а не на принципна основа. Голямото предизвикателство пред туристическия сектор сега е
да се увери, че ако са обединени, всеки един ще
много по-голяма полза и държавата ще може да
обърне повече внимание на туризма. [22]
Донякъде разногласията са и заради противоречиви икономически интереси.
Разгледаните основни проблеми пред развитието на туризма в България не изчерпват всички
възможни. Следва да споменем и проблеми, които се отнасят до всички видове бизнес, а именно
данъчното облагане, корупцията, нестабилното
законодателство, финансирането, социално-осигурителната система и нелоялната конкуренция.
На основата на разгледаните тенденции в развитието на устойчивото развитие и проблеми пред
туризма в България можем да направим следните
основни изводи:
• За да се постигне устойчивост в развитието
на българския туризъм е необходима целенасочена сегментация на пазара и ориентиране не само
към масовия турист, но и към елитарните туристи,
като им се предложи подходящ туристически
продукт;
• Целесъобразно е усилията да се насочат не
само към морския и планинския туризъм, но и към
културния туризъм, спа туризма, балнеоложкия
туризъм, конгресния туризъм и други.
• Целесъобразно е полагане на големи усилия в областта на обучение на персонала, зает в
туризма;
• Целесъобразно е подобряването на инфраструктурата в страната със съдействието на държавата с цел повишаване на привлекателността на
туристическия продукт;
• Желателно е предлагането на общи туристически пакети с няколко държави (Например с държавите от Балканския полуостров) с цел привличане на нови пазарни сегменти;
• Целесъобразно е да се задълбочи предлагането на туристически пакети за по-кратки пътувания и гъвкави пакети, включващи различни модули;
• Желателно е туристическият бранш да се
обедини и да се създаде Министерство на туризма,
за да могат по-добре да се защитават интересите
на туризма като цяло и по-добре да се усвояват
европейските фондовете след приемането на страната в ЕС;

В заключение следва да подчертаем, че страната има необходимия потенциал за развитие на
туризма, но утвърждаването й като световна туристическа дестинация, привличаща платежоспособни туристи изисква сериозни целенасочени усилия от страна на частният бизнес и на държавата.
Приоритетно усилията трябва да се насочат в три
основни направления. Преди всичко, към туристическия продукт, като се развива не само традиционния, но и нови негови алтернативи – културен,конгресен, приключенски, екологичен, ски и др.
В областта на маркетинга – към приложение на
маркетинговите инструменти за сегментиране на
туристическия пазар, избор на целеви пазари и на
подходящ начин за позициониране на туристическия продукт на тях. Третото направление е обучението на кадри и развитието на човешкия капитал в
туризма на фона на общо изискване за преход към
икономика на знанието.
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ABSTRACT
This study follows the sustainable development of Bulgarian tourism, researches its problems and gives suggestion
for improving. The tourism in Bulgaria is one of the most developing branches during the past years. Despite of this the
researching shows the existence of many problems. Mainly the problems are connected with the bad marketing and
advertisement national politics. The improvement of the tourist product and the tourist services can be reached by
segmentation of the tourist market, choice of suitable market segment and taking good position on the tourist market.
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АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРИСТОПОТОК В
БЪЛГАРИЯ
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Гергана Желязкова1, Славея Желязкова2
ВСУ “Черноризец Храбър” – Варна, 2Икономически университет – Варна

Разглежда се динамиката на световния чуждестранен туристопоток за 2006 г. Направен анализ на развитието на туризма в България през последните две десетилетия. Използвани са няколко метода за анализ на сезонните колебания, за да се разкрие тяхната същност и така да се извлече ценна информация за управлението на
туристическия сектор на икономиката.
Ключови думи: туризъм, сезонни колебания
Key words: tourism, seasonal variation

Глобализационните и интеграционните процеси в туризма водят до засилване на конкуренцията,
до размиването на границите между различните пазарни субекти на туристическия пазар и разместването на пазарните им позиции. Местните доставчици ще се конкурират с доставчиците предлагащи същият или аналогичен продукт в множество
включително далечни дестинации да привлекат и
спечелят вниманието на потребителите. Тяхното
непрекъснато променящо се поведение създава нови и нови предизвикателства пред туристическия
бизнес. Засилва се тенденцията към извънсезонен
(целогодишен) туризъм. Процесите на застаряване на населението в САЩ и Европа водят до повишен интерес към определени форми на туризъм
(круизен, културен и др.), но и до повишени изисквания към предлаганите услуги с акцент върху
обслужването. Под въздействието на другите сфери на икономиката, предлагащи по-добри условия
на труд включително заплащане, туризмът ще е
все по-затруднен при привличането на необходимия квалифициран персонал. Друго предизвикателство пред туристическите предприятия е обслужването на двете крайности на скалата от клиенти и
то по различните направления на туристическите
дейности. От една страна потребителите на силно
индивидуализиран продукт от друга масовия пазар;
дългосрочни - краткосрочни пътувания, но пък свързани не рядко с високо ниво на потребление; висококласен транспорт и евтини превозвачи.
За 2006 г. в света се наблюдава от 5% увеличение на задграничните пътувания. Анализите
показват, че този ръст се дължи на икономическия
ръст, привличането на по-широк кръг потребители
с ниско разходните оферти, особено от Азия.1
1. Анализ на развитието на туризма в България
Динамиката на чуждестранния туристопоток

в България за периода 1988 – 2006 г. е дадена на
фигура 1. Индексите на реализираните нощувки от
чужденци в средствата за подслон, изчислени на
база 1988 г. показват непрекъснат спад до 1999 г.
От 2000 г. Постепенно нарастват и през 2005 г.
индексът е 58,38, което е далеч под нивото на
1988 г. Фактът, че индексите на посещенията на
чужденци без преминалите транзит са по-високи
от тези на реализираните нощувки оказва, че чужденците са предпочитали по-краткосрочно
пребиваване. Най-силно е изразена тази разлика
за 2005-2006 г., където съотношението между реализираните нощувки и посещенията с цел туризъм и почивка е почти 1:3. Последният показател е
с най-голямо нарастване за разглеждания период
– индексът му за 2006 г. е 166,63. Подобна тенденция в предпочитанията на туристите за продължителността на престоя им се наблюдава и в световен мащаб. Другите периоди на спадове и нараствания на разглежданите показатели могат частично да се обяснят при паралелното им разглеждане с индексите на потребителските цени.
България е избирана от чужденците като относително евтина дестинация, в която притежаваната
от тях валута има висока покупателна сила.
Динамиката на чуждестранният туристопоток
е пряко свързана с туристическото предлагане в
страната. През последните години се наблюдава
се (таблица 1), че разрастването на легловата база
е следствие на увеличения на брой на не особено
големи хотели. Вече повече от десетилетие сме
свидетели на тенденцията за все по-ускорено увеличаване на броя на средствата за подслон.
Запазването на тази тенденция ще доведе до прекомерно застрояване, вследствие на което ще се
влоши качеството на предлаганите туристически
услуги. Вече дойде информация от туроператорите за развитието на летния туристически сезон със

1 World Travel Monitor, Global Travel Trends 2006 Revealed at ITB, March, 2007.
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Реализирани нощувки от чужденци в средствата за подслон
Посещения на чужденци в България без преминалите транзит
Посещения на чужденци в България с цел туризъм

Фиг.1 Динамика на чуждестранния туристопоток за периода 1988-2006 г.
сигнал за отлив на немски туристи поради гъстотата на застрояването и слабото озеленяване или
дори липсата му, което създава твърде неприятна
бетонна атмосфера, характерна по-скоро за
бизнесцентър, но неподходяща за курортно (ваканционно) селище. Някои тревожни опасения на специалистите в областта на туризма за последствията от струпването на голям брой туристи на ограничена територия са вече реалност. Налице са конкурентни отношения между туристическите предприятия, както и между тях и местното насе-ление,
породени от ограничеността на природните ресурси,
увеличеното замърсяване в комбинация с неефек-

тивно управление на отпадъците и ограничен капацитет на канализационната мрежа. Увеличеното потребление на водни и енергийни ресурси доведе до
техният недостиг към определен момент и на места се премина към режим на ползването им както
за местното население, така и за туристите.
При наблюдението на реализираните нощувки в средствата за подслон за периода 1990 г. 2005 г. (таблица 2) се забелязва значителен спад,
който достига през 2000 г. стойности със 72% пониски от началото му. От 2001 г. нататък следва
постоянно нарастване, което се базира най-вече на
бързото разрастване на легловата база чрез пост-

Таблица 1 Брой, капацитет и използване на средствата за подслон

Години

Средства за
подслон

Легладенонощия
Легла в средствата в експлоатация в
за подслон
средствата за
подслон, хил.
в т.ч. в
в т.ч. в
oбщо
oбщо
хотели
хотели
303912 114262 70294 28739

Заетост на
леглата в
средствата за
подслон, %
в т.ч. в
oбщо
хотели
43,5
62,6

Среден брой
легла в
средствата за
подслон
в т.ч.
oбщо
хотели
250
189

1990

1218

в т.ч.
хотели
603

1995

806

507

140501

114164

31462

24481

31,7

36,5

174

225

2000

836

634

136026

120150

33052

28707

25,9

28,3

163

190

2001

839

666

128588

116044

34648

30936

27,1

29,0

153

174

2002

914

742

143707

132024

36038

32519

28,5

30,7

157

178

2003

1059

849

158865

143960

38667

34580

32,0

34,8

150

170

2004

1306

1016

190040

170956

42016

37770

33,7

35,9

146

168

2005

1555

1230

221144

200940

45452

40981

35,4

37,6

142

163

oбщо
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Таблица 2 Реализирани нощувки и среден престой в средствата за подслон

Години

Реализирани
нощувки в
средствата за
подслон, хил.

Реализирани
нощувки от
чужденци в
средствата за
подслон, хил.
в т.ч. в
oбщо
хотели
12759
9260

1990

30557

в т.ч. в
хотели
17982

1995

9987

8927

5438

2000

8554

8124

2001

9385

2002

oбщо

Среден брой
реализирани
нощувки от едно
лице в средствата
за подслон

Среден брой
реализирани
нощувки от едно
лице в хотелите

българи чужденци българи чужденци
3,2

6,0

2,3

5,3

5279

2,2

6,6

2,1

6,6

5170

5101

2,3

6,9

2,3

6,9

8961

6190

6118

2,4

7,1

2,4

7,1

10286

9967

7055

6985

2,2

6,8

2,2

6,8

2003

12521

12045

9142

8987

2,1

6,5

2,1

6,5

2004

14160

13562

10304

10139

2,3

6,1

2,3

6,1

2005

16071

15428

11624

11471

2,3

6,0

2,3

6,0

рояване на нови хотели и други средства за подслон (таблица 1)и не толкова на по-пълното използване на легловата база в рамките на активния туристически сезон или удължаването му. Въпреки
нарастването за 2005 г. имаме с 47% по малко
реализирани нощувки в сравнение с 1990 г. При
същото сравнение, но за реализираните нощувки
само от чужденци наблюдаваме отново по-ниски
стойности, но едва с около 9%, а при реализираните нощувки от тях в хотели има дори нарастване
с около 24%. Това говори, че българите не присъстват толкова активно на туристически пазар, както преди. Една от причините за това, е че цената на
почивката за тях се оказва непосилна. Средният
брой на реализираните нощувки от едно лице за
българите е 2-3 пъти по-малък от този за чужденците.
2. Сезонни колебания на чуждестранния туристопоток
Сезонните колебания, съгласно дефиницията
на Hylleberg2 са систематични, но не задължително регулярни, вътрешногодишни колебания. Те са
причинени от влиянието на климата (температура,
валежи,…), календарни събития (религиозни празници, национални празници, фестивали,…), времеви
графици (ваканции, отпуски,…) върху решенията
за производство и потребление. Силата на това въздействие зависи от други фактори, като очакванията и предпочитанията на индивидите и др. Затова
една и съща причина може да предизвика различ-

ни сезонни колебания в различните икономически
променливи, а също и в една и съща икономическа променлива, ако тя се отнася за различни страни или региони.
Туризмът е една от сферите, в които сезонните колебания са значителни и се свързват с множество проблеми като нисък процент на заетост
на средствата за подслон и оттам недостатъчно
висока възвращаемост на инвестициите в туризма,
сезонност на заетостта на работната сила, което
се свързва с наемане в началото на активния туристическия сезон и освобождаване в края му на
голяма част от работещите в туризма, т.е. невъзможност да се работи дълго време с един и същ
персонал, който има висока квалификация. Решение на тези проблеми се търси в удължаване на
туристическия сезон и засилване ролята на другите видове туризъм освен ваканционния. Счита се,
че културно-историческия; екологичния, здравния и
балнеоложкия, спортния, селския и конгресния туризъм не са толкова силно зависими от климатичните особености и ще осигурят заетост на легловата база и през четирите сезона. Това ще се отрази и на заетостта на лицата, работещи в сферата
на туризма. Тя няма да бъде само сезонна, както
понастоящем е за много от тях. Въпреки, че една
част от заетите в туризма са се приспособили към
тази сезонност и с цел осигуряването си на почти
целогодишна заетост мигрират от летните ни курорти към зимните и обратно. Тази икономическа
миграция естествено се отразява на качеството им

2 Hylleberg, S. (ed.) Modelling seasonality. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 4

Анализ на динамиката на чуждестранния туристопоток в ...

на живот - тя им осигурява доход през цялата година, но ги принуждава да живеят далеч от дома си
за дълъг период от време.
Изследването на сезонните колебания на международния туристопоток може да се извърши чрез
приложението на метода на отношенията на фактическите към изгладените стойности. При него за
изследван период от време (най-малко 3 години)
се изчисляват индекси на сезонните колебания по
месеци или по тримесечия. На тяхна основа може
да се определи продължителността на активния туристически сезон и да се определи амплитудата
на сезонните колебания. Недостатък на този подход е, че при него не се получава обобщен измерител на сезонността за всяка година, който би ни
показал дали сезонната концентрация на туристопотока е нараснала или намаляла спрямо предишните години и дали мерките за удължаване на туристическия сезон са дали резултат. През последните години множество изследователи прилагат коефициента на Gini3 , за изследване сезонната концентрация.
Годишният коефициент на Gini се изчислява
по следната формула:

,
където: Δ е средната абсолютна разлика на
стойностите за всеки месец от тези за другите 11
месеца, включително и нулевата разлика спрямо
себе си, е средната аритметична.
Особен интерес представлява адитивното му
разлагане на вътрешносезонен и междусезонен
компонент, последният от които допълнително се
разлага на нетен и трансвариационен компонент4

.

• Вътрешносезонен компонент:
,
където

е коефициентът на Gini, изчис-

лен за всеки от сезоните,
е относителният дял на месеците от съответния сезон от общия им брой за годината-12,
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е относителният дял на сумата на

, из-

числена за месеците от съответния сезон от общата сума на

за годината.

• Нетен междусезонен компонент:
, където

- коефициент на
Gini между сезон r и t

- индекс на отдалечеността на сезон r от t
• Трансвариационен компонент:

Преди изчисляването на коефициента на Gini
за измерване на сезонната концентрация трябва да
установим дали разглежданите динамични редове
са стационарни. В случай, че не са стационарни
коефициентът на Gini ще отчита не само сезонната концентрация на туристопотока в определени
месеци, а и концентрацията вследствие на
тенденцията. Дори при отсъствие на сезонност, само вследствие тенденцията коефициента на Gini
ще отчита значителна концентрация. Изследователите, прилагали коефициента на Gini за измерване
на сезонната концентрация не разглеждат подобен
проблем, въпреки че говорят за определени тенденции в изменението на туристо-потока.
Ние считаме, че е необходимо предварително да се отстрани тенденцията и след това да се
работи с коригираните редове при изчисляване на
коефициента на Gini. В този случай определянето
на последователни разлики или отклоненията около трендовата линия не биха били подходяща
трансформация, защото ще направят неприложима схемата за разлагане на коефициента на Gini.
Предлагаме следната процедура за коригиране на
месечните данни в рамките на една година с цел
отстраняване на тенденцията. На първия етап, се

3 Коефициентът на Gini обикновено се използва за изследване концентрацията на доходите на населението.
4 Това разлагане се прави по схемата предложена от Dagum(1997) и отново предназначена за изследване
концентрацията на доходите на населението. Адаптирането на тази схема към анализа на сезонните колебания е
изчършено от Morales(2003)
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изглажда целия динамичен ред, съставен от данни
по месеци за няколко години чрез 12 месечни центрирани плъзгащи се средни. На втория етап за всяка година се определя параметъра b1 на линейния
трендови модел на основата на получените на първия етап стойности. На третия етап се извършва
корекцията на изходните данни в следния вариант
– стойността за януари се запазва същата, а от
стойностите за следващите месеци се изважда съответно един, два...или единадесет пъти стойността на параметара b1.

На основата на изчислените индекси на сезонните колебания може да се определи, че активният туристически сезон в България е с продължителност 4 месеца и включва месеците – юни, юли,
август и септември (за тези месеци индеските на
сезонните колебания са по-високи от 100%) (фигура 2). Това дава основание да разделим месеците в годната на две групи – месеци от активния и
месеци извън активния туристически сезон. Това
разграничение ще бъде използване при разлагането на коефициента на Gini.

Таблица 3 Разлагане на коефициента на Gini за посещенията на чужденци в България
без преминалите транзит

Години

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Коефициент на Gini
Вътрешно
Нетен
За
За
Междусезонен междусезоне
сезонен
месеците месеците
компонент компонент на н компонент
от
извън
коефициента
на
на
Годишен
активния активния
на Gini
коефициен
коефициента
туристиче туристиче
та на Gini
на Gini
ски сезон ски сезон
G1,1
G2,2
G
Gw
Gb
Gnb
0,196
0,330
0,323
0,147
0,176
0,139
0,267
0,267
0,439
0,121
0,318
0,304
0,154
0,141
0,182
0,076
0,106
0,095
0,142
0,128
0,309
0,063
0,246
0,246
0,157
0,067
0,214
0,049
0,166
0,166
0,124
0,052
0,185
0,038
0,147
0,147
0,117
0,107
0,206
0,056
0,150
0,150
0,107
0,071
0,197
0,042
0,155
0,155
0,096
0,094
0,237
0,047
0,190
0,190
0,095
0,118
0,254
0,053
0,200
0,200
0,100
0,126
0,285
0,055
0,230
0,230
0,105
0,117
0,275
0,054
0,221
0,221
0,099
0,117
0,291
0,052
0,239
0,239
0,115
0,108
0,303
0,052
0,250
0,250

За целия разглеждан период от 1993 до
2005 г. има ясно разграничение между месеците
от активния сезон и месеците извън него само за
показателя реализирани нощувки от чужденци в
средствата за подслон (таблица 5) – трансвариационният компонент Gt на коефициента на Gini е
нула. За другите два показателя (таблици 3 и 4)
той е различен от нула за първите три години от
периода (1993, 1994 и 1995 г.) т.е. сезонът не е
добре дефиниран.
Най-висока сезонна концентрация в рамките
на годината (годишен коефициент на Gini – G) за
целия разглеждан период имат реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон в сравнение с другите два показателя. Годините с висока
сезонна концентрация общо и за трите показателя

Трансвари
ационен
компонент
на
коефициен
та на Gini
Gt
0,037
0,014
0,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

са 1996, 2003 и 2005 г. Тези години са сред първите четири за всеки индикатор, но за чужденци без
преминалите транзит и тези с цел туризъм и почивка (таблици 3 и 4) не са взети предвид коефициентите за първите три години, защото тестът показва, че сезонът не е добре дефиниран за тях. Междусезонният компонент (Gb) на коефициента на Gini
е с най-високи стойности отново за реализираните
нощувки т.е. има най-голяма разлика между стойностите за месеците от активния сезон и месеците
извън него. Вътрешносезонният компонент (Gw) на
коефициента на Gini показва по-равномерно разпределение на стойностите и на двата показателя –
посещението на чужденци без преминалите транзит и тези с цел туризъм и почивка в сравнение с
показателя – реализирани нощувки.
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Таблица 4 Разлагане на коефициента на Gini за посещенията на чужденци в България
с цел туризъм и почивка

Години

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Коефициент на Gini
За
За
месеците месеците
от
извън
Годишен
активния активния
туристиче туристиче
ски сезон ски сезон
G1,1
G2,2
G
0,215
0,374
0,367
0,243
0,257
0,475
0,178
0,157
0,218
0,154
0,141
0,351
0,172
0,098
0,260
0,150
0,101
0,268
0,132
0,111
0,238
0,121
0,076
0,223
0,107
0,102
0,266
0,104
0,129
0,283
0,110
0,141
0,318
0,115
0,130
0,307
0,108
0,132
0,329
0,127
0,132
0,351

Вътрешно
Нетен
Трансвари
сезонен Междусезонен междусезоне ационен
компонент компонент на н компонент компонент
коефициента
на
на
на
на Gini
коефициен
коефициента коефициен
та на Gini
на Gini
та на Gini
Gw
0,159
0,109
0,084
0,068
0,061
0,058
0,059
0,045
0,050
0,057
0,060
0,059
0,057
0,059

Gb
0,207
0,366
0,134
0,283
0,199
0,210
0,179
0,178
0,216
0,225
0,258
0,248
0,273
0,291

Gnb
0,173
0,357
0,123
0,283
0,199
0,210
0,179
0,178
0,216
0,225
0,258
0,248
0,273
0,291

Gt
0,034
0,009
0,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Таблица 5 Разлагане на коефициента на Gini за реализираните нощувки от чужденци
в средствата за подслон

Години

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Коефициент на Gini
За
За
месеците месеците
от
извън
Годишен
активния активния
туристиче туристиче
ски сезон ски сезон
G1,1
G2,2
G
0,150
0,274
0,549
0,185
0,192
0,543
0,153
0,178
0,536
0,182
0,247
0,605
0,220
0,244
0,628
0,206
0,224
0,586
0,174
0,267
0,571
0,142
0,306
0,577
0,120
0,396
0,576
0,101
0,479
0,581
0,110
0,530
0,604
0,102
0,425
0,570
0,096
0,528
0,596

Вътрешно
Нетен
сезонен Междусезонен междусезоне
компонент компонент на н компонент
коефициента
на
на
на Gini
коефициен
коефициента
та на Gini
на Gini
Gw
0,076
0,075
0,064
0,075
0,084
0,082
0,079
0,073
0,078
0,081
0,083
0,078
0,080

Gb
0,474
0,468
0,472
0,530
0,544
0,504
0,493
0,504
0,498
0,500
0,521
0,492
0,515

Gnb
0,474
0,468
0,472
0,530
0,544
0,504
0,493
0,504
0,498
0,500
0,521
0,492
0,515

Трансвари
ационен
компонент
на
коефициен
та на Gini
Gt
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Сравнението между коефициента за месеците от и на коефициента за месеците извън активния туристически сезон показва, че реализираните
нощувки са по-равномерно разпределени в активния туристически сезон отколкото извън него. Този
извод е валиден и за другите два показателя, но
само за периода 2002-2006 г. В годините от 1996
до 2001 положението е точно обратното стойностите на показателите за месеците извън активния
сезон са по-равномерно разпределени отколкото
тези от активния туристически сезон.
Сезонната концентация на туристопотока има
особено негативно въздействие върху заетостта на
легловата база в средствата за подслон.След като

намалява наполовина коефициентът на заетост на
леглата в хотелите за периода 1990-2000 г. следва тенденция към повишаване на заетостта, но въпреки това тя остава много под равнището си от
1990 г. и малко превишава равнището от 1995 г.
Налице са сезонни колебания на заетостта на хотелската база. През пиковото трето тримесечие тя
достига 47,4%, докато през първото тримесечие
на годината тя има стойности под 20,9%. (таблица
6).
Амплитудата на сезонните колебания е найвисока за реализираните нощувки от чужденци в
средствата за подслон в сравнение с другите два
показателя (фигура 2).

Индекси на сезонните колебания, %

350
300
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0
1
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Месеци
Посещения на чужденци в България без преминалите транзит
Посещения на чужденци в България с цел туризъм и почивка
Реализирани нощувки от чужденци в средствата за подслон

Фиг.2 Индекси на сезонните колебания на чуждестранния туристопоток, изчислени
за периода 1995-2006 5 г.
Направеният анализ на сезонните колебания
на чуждестранния туристопоток в България показва,
че се очертава тенденция към нарастване на сезонната концентация през последните няколко
години. След като в световен мащаб се засилва
тенденцията за извънсезонен (целогодишен) туризъм е целесъобразно и наложително де се предприемат активни действия, за да се възползваме от
тази възможност. Тя ще ни позволи да намалим

негативните ефекти на сезонните колебания. Трябва
да се стимулира развитието на алтернативни форми на туризъм като по този начин ще стане възможно използването 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.

5 За реализираните нощувки изчисленията са за периода 1995-2005 г., поради липса на публикувани
данни за 2006 г.
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Таблица 6 Брой, капацитет и използване на хотелите

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Година Тримесечие Хотели
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

344
551
561
413
437
609
609
500
439
642
699
560
510
755
827
641
764
1063
1239
851
893
1353
1490
1038
1216
2282
2771

Легла,
хил.
61
103
105
74
61
105
109
81
85
107
117
87
65
127
139
101
79
154
182
105
71
186
206
132
80
218
240

Среден
Заетост на
Легладено- Реализирани
в т.ч. от
леглата в брой легла
нощувки,
нощия,
чужденци
в хотел
хотелите, %
хил.
хил.
5446
886
324
16,3
177
7762
1882
1133
24,2
187
9338
4451
3334
47,7
187
6196
916
312
14,8
179
5681
869
340
15,3
140
8548
2202
1481
25,8
172
9891
4961
3957
50,2
179
6773
909
321
13,4
162
6163
835
321
13,5
194
8410
2448
1660
29,1
167
10626
5626
4557
52,9
167
7301
1048
437
14,4
155
5742
932
400
16,2
127
9372
2876
2088
30,7
168
12485
7031
5967
56,3
168
6968
1183
528
17,0
158
7077
1042
472
14,7
103
11464
3538
2644
30,9
145
16262
8292
6654
51,0
147
7211
1288
533
17,9
123
6055
1253
578
20,7
80
12925
4006
2915
31,0
137
18407
9340
7533
50,7
138
8064
1473
598
18,3
127
6920
1446
674
20,9
66
14631
4181
2942
28,6
96
21339
10110
7706
47,4
87
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Целта на настоящия доклад е да се анализират проблемите в развитието на туроператорските фирми в
България. Туроператорите са посредниците, които свързват крайните клиенти с реалното предлагане на туристически услуги. Проблематиката на тяхното развитие се разглежда в контекста на съответната пазарна среда.
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Налице са обективни трудности при изследване на проблематиката и структурата на стопанските субекти в туризма поради липса на системни
статистически и друг вид наблюдения и липса на
ясно разграничаване на техния предмет на дейност
и др1 . Туроператорската дейност се осъществява
предимно от малки и средни фирми, които са в
процес на утвърждаване и развитие.
Целта на настоящия доклад е да се анализират проблемите в развитието на туроператорските
фирми в България. Туроператорските фирми са
посредниците, които свързват крайните клиенти с

1.

реалното предлагане на туристически услуги. По
отношение на веригата на стойността в бранша (Вж.
фиг. 1), бихме могли да обобщим, че индивидуалният турист обикновено контактува с туристическо
бюро за да се направи резервация за пътуване.
Съответното местно туристическо бюро купува услугите от изходящ туроператор, който от своя страна търси услугите на подходящ входящ туроператор. В дестинацията, избрана от туриста, входящият туроператор организира провеждането на отдиха,
както и закупуването на услугите от местните производители (хотели, ресторанти и др.).

Индивидуален турист Æ прави резервация за пътуване в туристическо бюро
Туристическо бюро Æ купува услугите от изходящ туроператор

2.

3.

Изходящ туроператор Æ купува услугите от входящ туроператор
Входящ туроператор Æ организира провеждането на отдиха и
купува услуги от местните производители

4.

5.

5

4

Местни производители (хотели, ресторанти и др.)

3

2

1

Фиг. 1 Верига на стойността в туристическия отрасъл
Необходимостта от посредническа дейност в
туризма се обуславя2 преди всичко от териториална откъснатост и отдалеченост между търсенето и
предлагането, от липсата на прозрачност на пазара,
както и от т.нар. “времева и пространствена закре-

постеност3 ” на туристическите услуги. Въпреки начислените от посредниците комисионни (между 10
и 20%), предлаганите от тях услуги на крайните
клиенти са много по-изгодни от цените на услугите
за индивидуални туристи. Местните производите-

1 Като надеждни източници за броя и адресната регистрация на туроператори и турагентите Държавната
Агенция за Туризъм (ДАТ), Българската Асоциация на Туроператорите и Турагентите (БАТА) и Националния
Статистически Институт (НСИ).
2 Виж по-подр. Нешков М. и кол. “Въведение в туризма”, Университетско издателство ИУ – Варна, 2001
3 Нешков М. и кол. “Въведение в туризма”, Университетско издателство ИУ – Варна, 2001 г., стр. 188
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ли (хотели и ресторанти) предпочитат също да работят с посредници, тъй като по този начин могат
да постигнат по-голям оборот и гарантирана заетост на базата.
От друга страна, през последните години е
налице противоположна тенденция – с развиването на дистрибуционните канали и онлайн резервационните системи, все повече производители достигат директно до крайните потребители.
Задълбочаването на тази тенденция и повишаване
информираността на крайните потребители би затруднило дейността на туроператорите и впоследствие може да се окаже сериозна бариера за техния растеж.
Развитието на туроператорските фирми би
трябвало да се разглежда в контекста на съответната пазарна среда. Преобладаващата част от туроператорите в България са приемащи туроператори, но през последните няколко години, с облекчаване на визовия режим, се увеличи неколкок-
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ратно броя на изпращащите туроператори.
Значението на туризма за българската икономика би могло да се измери чрез съотношението
между показателя „пътувания“4 и БВП на страната.
Показателят „пътувания“ е компонент на перо „услуги“ в раздел А „текуща сметка“ на платежния
баланс. Салдото на приходите и разходите от туризъм – „пътувания нето“ варират около 4% от БВП
през последните 5-6 години (Вж. фиг. 2). По отношение на трудовата заетост туризмът има съществен принос като осигурява пряко и косвено повече
от 250 хил. работни места5 . Освен това би трябвало да се отчете високия мултипликационен коефициент на туризма, който стимулира развитието на
свързани производства, като строителство, лека
промишленост, развлекателна индустрия, транспорт и др. Участието в държавния бюджет не е официално изчислявано, но по експертни оценки туристическите услуги допринасят около 35 – 40 % от
преките и косвени, републикански и местни данъци.
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Източник: БНБ, Платежен баланс на България, януари 2006 г.

Фиг. 2 Дял на салдото от приходи и разходи от туризъм („пътувания нето”)
в БВП на България за периода 1999 - 2005 г.

Основни индикатори за динамичното развитието на туризма са преди всичко общият брой посещения на чуждестранни граждани в България (входящ туризъм), както и общият брой посещения на
български граждани в чужбина (изходящ туризъм).
След рекордното увеличение на входящия туризъм

от 18% през 2003 г. спрямо 2002 г. е налице спад
в темпа на нарастване на общия брой посещения с
цел туризъм – 13,6% през 2004 г. и само 2% през
2005 г. спрямо предходната година6 (Вж. фиг. 3).
Независимо от положителните икономически
резултати са налице редица проблеми, които пря-

4 До 2003 г. вкл. в платежния баланс фигурира компонент „международен туризъм“ вместо пътувания.
5 “Устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2005-2010” дискусия 19.05.2005, София, сп.
“Туристически Пазар” май, 2005
6 www.nsi.bg
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Фиг. 3 Посещения на чужденци в България с цел “туризъм” (2000 - 2005 г.)
ко се отразяват върху развитието на туроператорските фирми:
• липса на диверсификация на туристическия
продукт на България,
• недостатъчно качество и разнообразие на туристическите услуги,
• липса на гъвкавост в обучението и квалификацията на кадрите,
• наличие на сив сектор в туризма,
• сравнително ограничено присъствие на международните туристически пазари.
Морският туризъм формира около 72 % от
валутните приходи през 2005 г. (Вж. табл. 1), а
зимният планински туризъм – около 10 – 15 %. В
Черноморските области са съсредоточени до 72 %
от наличната леглова база (за периода 2004 –
2005 г.) и над половината (55 – 57% от леглодено-

нощията), също така между 86 % и 87 % от реализираните нощувки на чужденци в България. За
периода 2003 – 2005 г. в области Варна, Бургас и
Добрич са пренощували над 40% от всички туристи (българи и чужденци), като относителният дял
на приходите от нощувки на чужденци е между 71
и 73 % за разглеждания период. За периода 2003
– 2005 г. относителният дял на области Варна,
Бургас и Добрич е около 65 % в общите приходи
от реализирани нощувки и освен това (още по-силно присъствие) – около 73 – 74 % в общите
приходи, реализирани от чужденци. В начален етап
на развитие са другите видове туризъм като културно-историческият, религиозният, екологичният,
селският, приключенският, балнеоложкият и конгресният туризъм, за които страната разполага с
огромен потенциал.

Табл. 1. Дейност на средствата за подслон в Черноморските области
(Варна, Добрич и Бургас) за 2005 г.
Средства
Области

за подслон

Легла

Легладенонощия

Реализирани нощувки
Общо

в т.ч. от
чужденци

Пренощували лица
Общо

чужденци

Приходи от нощувки (BGN)
Общо

в т.ч. от
чужденци

Общо за
страната

1,555

221,144

45,451,972

16,071,313

11,624,051

3,829,429

1,935,652

484,705,436

385,523,692

БУРГАС

284

78,113

10,928,351

5,362,621

4,755,302

706,581

560,178

141,798,471

129,358,355

ВАРНА

370

60,428

10,699,641

4,915,665

4,102,696

763,570

533,269

133,590,685

117,005,933

ДОБРИЧ

92

22,700

3,691,593

1,387,312

1,134,649

213,295

143,151

37,832,638

33,396,380

Черноморски
области

746

161,241

25,319,585

11,665,598

9,992,647

1,683,446

1,236,598

313,221,794

279,760,668

Относ. Дял

47.97%

72.91%

55.71%

Източник: НСИ и собствени изчисления

72.59%

85.97%

43.96%

63.89%

64.62%

72.57%

Проблеми в развитието на туроператорските фирми в ...

Въпреки направените подобрения по отношение на леглова база и изграждане на допълнителни
развлекателни и спортни съоражения, качеството
и разнообразието на предлаганите стоки и услуги
в повечето случаи е под нивото на изискванията и
стандартите на европейските страни. Инфраструктурните и комуникационни проблеми, както проблемите с безопасността и сигурността в туристическите комплекси занижават общото качество на
туристическия продукт, който предлага дестинация
България.
Туроператорските фирми все по-често срещат трудности със задържането, мотивацията и
обучението на подходящи кадри. Професионалната
подготовка би трябвало да включва преди всичко
чуждоезиково обучение, работа с високите и информационните технологии в туризма. Голяма част от
работещите в туризма са без трудови договори, който според експертни данни надвишава 50 000
души. Сивата икономика има допълнителен негативен ефект, свързан с оформянето в туристите
на представи за страната като дестинация с ниски
цени, обусловени от ниското качество.
Участието на България в европейския туристически пазар е под 1%. Влошени са позициите на
страната на руския и украинския пазар и на пазарите на другите старни на ОНД, а действащият визов режим с тези страни се явява допълнително
препятствие. Все още не могат да се възстановят
позициите на пазарите на Полша, Чехия, Словакия,
Унгария и др. страни от Централна и Източна Европа
и броят на туристите от тези страни е незадоволителен. Недостатъчно внимание се отделя на пазари като Сърбия и Черна гора, Испания, страните
от Близкия изток и др.
За осъществяване на фирмен растеж се изисква способност за адаптиране и промяна, знания
за пазарните и технологични промени извън фир-
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мата, ефективно използване на фирмените ресурси и успешното им комбиниране с ресурсите и възможностите на външната среда. Ако бариерите за
растеж не бъдат преодолени, независимо колко е
ефективна фирмата, тя би останала със сравнително ограничена икономическа значимост.
Основните тенденции в развитието на туроператорските фирми в България са повлияни преди
всичко от следните фактори:
• стремеж към непрекъснато увеличаване на
обхвата на дейността;
• засилена конкуренция;
• преливане на капитали от други сектори на
икономиката към туризма.
Когато темповете за растеж на пазара са сравнително високи и е налице повишено търсене като
първоначален стимул за растеж, отделните фирми без особени проблеми постигат абсолютен
растеж. При забавяне на общия ръст, конкуренцията се изостря и в този случай, оцеляването и растежът на отделните участници се оказва изключително трудна задача. Необходимо условие за продължителен растеж или задържане на растежа е
готовността на собственика/ мениджъра, както и
на персонала за справяне с новите изисквания и
предизвикателства.
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ABSTRACT
The main objective of the paper is a brief analysis of the current issues concerning the development of the touroperator companies in Bulgaria. Tour-operators are mediators that connect the end-customers with the real suppliers of
goods and services in tourism. Their development is deeply related with the situation of the tourism market in Bulgaria.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРИСТОПОТОК В БЪЛГАРИЯ
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Прилага се методологията на Box-Jenkins за прогнозиране на чуждестранния туристопоток. Разглеждат се
етапите на построяване на сезонни интегрирани модели на авторегресия и плъзгащи се средни (SARIMA).
Разработени са и са верифицирани прогнози за посещенията на чужденци в България без преминалите транзит,
посещенията на чужденци в България с цел туризъм и почивка и реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон на основата на SARIMA модели.
Ключови думи: туризъм, прогнозиран, SARIMA модели
Key words: tourism, forecasting, SARIMA models

Високата степен на динамика и турбулентност
в туристическата индустрия изисква не просто постоянна адаптивност , но и една по-активна позиция
на туристическите предприятия относно промените.
Те трябва не просто да ги следват и да се опитат
да се нагодят към тях, за да оцелеят и да продължат да съществуват, а и да предугаждат промените и предприемат изпреварващи ги действия. Това
е възможно само с помощта на ефективно планиране на основата на адекватни прогнози за туристическото търсене и тенденциите в развитието на
туристическата индустрия.
Слабият интерес на организациите към регулярно следене на пазарната конюнктура и пасивността към динамично развиващите се тенденции
в туристическата индустрия е главна причина за слабото им представяне. Те обикновено са следствие
както на липсата на познания и умения да прилагат освен традиционните така и сложни и комплексни методи за прогнозиране, които дават по-надеждни резултати особено в контекста на големи или
множество промени така и на това, че необходимата информация за този анализ или не е лесно
достъпна или въобще не е налична. Това обуславя
ролята и значението на националните и световни
туристически организации да осигурят широк спектър от информация относно минало и текущо представяне на дестинациите и да предвижда бъдещите тенденции, с което да помогнат на организациите в туристическата индустрия и свързаните с нея.
Прогнозирането има водеща роля и при вземането
на важни инвестиционни решения. Очакваната възвръщаемост на инвестициите не би се постигнала
ако не е достатъчно туристическото търсене.
Надеждните прогнози са необходими и на органите на държавната и местна власт. Инвестирането в

инфраструктурни обекти като летища, ЖП линии,
магистрали и др. изискват дългосрочната им финансова ангажираност. Вземането на такова отговорно решение за изразходване на публични финанси може да стане само при надеждна прогноза
за достатъчно благоприятно развитие на туризма,
гарантиращо тяхната възвръщаемост. Информацията за търсенето на туристическите продукти и
услуги, притежаваните икономическа, социална и
културна структура и природните условия са определящи при вземането на решение какъв тип туризъм ще се предлага в региона. Подходящият избор
на типа туризъм, който ще се внедри в разнообразната местна икономика ще осигури стабилно
развитите на общността. Адекватната прогноза на
туристическото търсене ще помогне да се оцени
относителната важност на туризма като сектор от
икономиката и да се формулира подходяща средно и дългосрочна стратегия за неговото развитие.
Изпълнението й ще определи доколко е добра правителствената макроикономическа политика.
За прогнозирането на туристопотока се използват широка гама от статистически методи. При
избора на подходящ метод трябва да се вземат
предвид някои типични характеристики на динамичните редове, с които се представя туристопотокасилно изразени сезонни колебания и в повечето случаи тенденция, било тя стохастична и/или детерминистична. Общоприет метод за анализ на динамичен ред, който показва определена тенденция, а също така сезонни колебания, е разлагането му на
три компонента1: тренд, сезонен компонент и случаен компонент. Трендът се описва чрез полином
от избрана степен, а сезонният компонент чрез редове на Фурие. След това прогнозата се прави като се използват избраните вече функции. Според

1 Във “Forecasting economic time series” авторите Granger и Newbold посочват на стр.34, че при разлагането на някои макроикономически променливи се добавя и цикличен компонент, който представя бизнес цикъл
(по- голям от 12 месеца). Но това не е особено добър начин за представяне на бизнес циклите, понеже те нямат
точно определен период.

Прогнозиране на чуждестранния туристопоток в ...

Box и Jenkins този подход за прогнозиране често
води до изключително заблуждаващи резултати [1].
Друг, по- модерен подход сочи,че трендът, сезонният и случайният компонент трябва да бъдат включени едновременно в един модел, който описва възможно най- добре поведението на разглеждания динамичен ред [2]. Модедели, предлагащи такива възможности са сезонните интегрирани модели на авторегресия и плъзгащи се средни. В доклада се разглеждат етапите на построяване на тези модели и
емпиричното им приложение при прогнозиране на
чуждестранния туристопоток.
1. Етапи при построяването на сезонни интегрирани модели на авторегресия и плъзгащи се
средни
Методологията, предложена от Box и Jenkins
[1], наблягаща на извличането на информация от
динамичните редове, е често използвана процедура за генериране на прогнози. При прилагането й
за формиране на прогнози за туристопотока, ние
приемаме, че той е корелиран или с миналите си
стойности (авторегресионен компонент- AR) или с
минали шокове (компонент на плъзгащи се средни- MA) или и с двете. Следователно може да бъде
описан чрез ARMA(p, q) модел2 . В случай, че разглежданият ред не е стационарен, а интегриран от
ред d3 , тогава динамиката му може да бъде моделирана чрез ARIMA(p,d,q) модел. При работа с данни по месеци или тримесечия с изразени сезонни
колебания възниква необходимост от отразяването им в модела. Сезонността може да бъде представена като се генерализират ARIMA моделите. В
резултат се получават SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
модели.
Общият вид на мултипликативен ARIMA модел с отразена в него сезонност е следния:

;
s = 12 - при месечни данни;
Разглежданият модел е от ред (p, d, q) x
(P,D,Q).
Построяването на един модел преминава през
следните стъпки: идентификация, оценка на параметрите и диагностична проверка.
На етапа на идентификация на разглеждания
модел целта е да се определят подходящи стойности за d, D, p, P, q и Q. Процедурата на идентификация преминава през две стъпки. Първо се определя коя разлика трябва да се намери, така че редът
да стане стационарен. Това се постига чрез прилагане на операторите 1 - B и 1 - Bs, дотогава докато
коефициентите на автокорелация, изчислени за
реда, образуван от съответните разлики, започнат
да намаляват бързо при по- високите лагове.
Освен неформалните методи са създадени и
множество формални процедури за определяне на
реда на несезонна интегрираност d и реда на сезонна интегрираност D.
За определяне реда на интегрираност d широко се прилага процедурата предложена от Dickey
и Fuller [2]. При нея се тества първоначално
срещу

и
степен p и q;
Ф(B5) и

- полиноми на B, съответно от

Θ( B s ) - полиноми на Bs, съответно от

степен P и Q;

. Ако нулевата

хипотеза не може да бъде отхвърлена при избраното от изследователя равнище на значимост се
продължава с тест при който

: при али така докато

тернативна хипотеза

при някой от тестовете се отхвърли нулевата хипотеза и се приеме алтернативната.
Последователността от тестове започва с експериментиране на регресионен модел от типа:
,

, (1)
където:
yt - разглеждания динамичен ред (евентуално
след приложена трансформация, напр. логаритмична);
at- процес от типа бял шум;
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дела

(2)

който се получава след преобразуване на мо(3)

при което
е означено с . Параметрите
на модел 3 не могат да бъдат оценени чрез метода на най-малките квадрати (МНМК), понеже
. Затова вместо да се тест-

съгласно
ва в него дали

ρ =1

се проверява в модел 2 нуле-

;
2 p- поряък на авторегресионния компонент, q- порядък на компонента на плъзгащи се средни
3 По дефиниция3 един нестационарен динамичен ред yt, който може да бъде превърнат в стационарен след
намиране на d-тите последователни разлики, се приема, че е интегриран от ред d, което се записва като

.
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H 0 :δ = 0 ⇔ yt ~ I (1) (т.е. дина-

вата хипотеза

мичният ред yt е интегриран от ред 1) срещу алтернативната (т.е. динамичният ред yt е стационарен). Dickey и Fuller доказват, че разпределението на t статистиката, която се изчислява като частно на оценката на параметъра δ и стандартната
му грешка значимо се различава от t- разпределение на Student. Наричат го разпределение и табулират стойностите му.
Ако се установи наличие на автокорелация в
остатъчния компонент

на модел 2 се прилага

разширения тест на Dickey-Fuller (ADF тест), при
който в регресионните модели се добавят като факторни променливи лагови променливи на зависимата променлива. Например модел 2 добива вида:
k

Δyt = δ yt −1 + ∑ α j Δyt − j + ε t
j =1

(4)

Dickey и Fuller освен това разглеждат и
случаите, при които в моделите се включват свободен член, времето като факторна променлива или
сезонни фиктивни променливи и табулират критични стойности за тези случаи.
При тестващата процедура, предположена от
Dickey-Fuller ако нулевата хипотеза на първия етап
на теста не може да бъде отхвърлена, тестът
продължава, като се използват вторите разлики и
т.н. докато се стигне до отхвърляне на H0 и приемане на H1.
Формален подход за определяне на реда на
сезонна интегрираност предлагат Dickey, Hasza и
Fuller. Процедурата за приложението на DHF теста
е следната [3]:
1. Експериментира се следният помощен
модел:
p

Δ s yt = ∑ α i Δ s yt −i + et
i =1

където

(5)

Δ s yt = yt − yt − s .

2. Параметрите ма модела, оценени по
МНМК, се използват за конструиране на нова променлива zt:
p

zt = yt − ∑ α i yt −i .
i =1

(6)

3. По МНМК се оценяват параметрите на
следния модел:
k

Δ s z t = β zt − s + ∑ β i Δ s yt −i + ε t .
i =1

(7)

В него могат да бъдат включени константа и
сезонни фиктивни променливи.
4. Като се използва t- критерия се проверява
хипотезата:
H0:

β = 0 ⇔ yt ~ SI s (0,1)

H1:

β < 0 ⇔ yt ~ SI s (0,0)

За целта се използват специално табулираните критични стойности за проверка за сезонна интегрираност за случаите на месечни или тримесечни
данни.
Ако нулевата хипотеза се отхвърли и се приеме алтернативната, това означава, че не е налична стохастична сезонност, която може да се отстрани след намиране на разликите

Δ s yt . В случая,

когато нулевата хипотеза не може да бъде отхвърлена, тестът продължава с експериментиране на
модела [2]:
k

ΔΔ s yt = δ Δ s yt −1 + ∑ δ i ΔΔ s yt −i + ε t , (8)
i =1

на основата на който се тества редът на несезонна интегрираност:
H0:

δ = 0 ⇔ yt ~ SI s (1,1)

H1:

δ < 0 ⇔ yt ~ SI s (0,1)

Ако нулевата хипотеза отново не може да бъде отхвърлена, тестът продължава със следния
модел:
k

ΔΔΔ s yt = δ ΔΔ s yt −1 + ∑ δ i ΔΔΔ s yt −i + ε t ,(9)
i =1

в който се тества H0:
H1:

δ = 0 ⇔ yt ~ SI s (2,1)

δ < 0 ⇔ yt ~ SI s (1,1)

Тестът продължава до отхвърляне на нулевата хипотеза.
Недостатък на DHF теста е, че при него, според нулевата хипотеза, се проверява дали всички
корени на

Δ s yt са равни на единица срещу алтер-

нативната, че нито един от тях не е равен на единица.
На следващата стъпка при идентификация на
SARIMA моделите се определят стойностите на p,
P, q и Q. Това става въз основа на анализа на коефициентите на автокорелация и частните коефициенти на автокорелация, изчислени от реда

zt = (1 − B ) d (1 − B s ) D yt . За някои от често срещаните в практиката модели са разработени лесно приложими и разбираеми правила за идентификация: Популярен е и друг метод за определяне-
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то на броя на авторегресионните параметри и параметрите на плъзгащите се средни. Той се състои в следното [6]:
1) Определят се максимални стойности за p,
q, P и Q;
2) Изпробват се всички възможни модели получени от комбинациите между възможните
стойности на p, q, P и Q;
3) От тях се избира модел на базата на предварително определен критерий.
Има множество критерии, които биха могли
да се използват при избора на подходящия модел.
От тях особено популярен е информационния критерий на Akaike :

AIC( p, q ) = ln σˆ 2 + 2( p + q + P + Q )T −1 ,(10)
въпреки, че критерият, който има по-добри теоретични характеристики е на Schwarz:

BIC( p, q ) = ln σˆ 2 + ( p + q + P + Q )T −1 ln T , (11)
И в двата случая се избира модел, който минимизира стойността на критерия.
Проблеми при прилагането на този подход възникват при избора на максималните стойности на
p, q, P и Q, понеже няма създадена формална процедура за това.
Параметрите на SARIMA моделите могат да
бъдат оценени по метода на максималното правдоподобие. Той се основава на максимизация на функциите на максималното правдоподобие, произтичащи от предположението за Гаусово разпределение на иновациите аt . Ansley и Newbold доказват
чрез симулации, че преимуществата на метода на
максималното правдоподобие пред МНМК при
оценка на параметрите на сезонните модели са дори по-големи, отколкото при несезонните модели.
При проверката за адекватност на избрания
от нас SARIMA модел са възможни два подхода.
При единия се разглежда възможността за алтернативен модел с допълнителни параметри, а при
другия се прави проверка за наличие на автокорелация в остатъчния компонент. В действителност
двата подхода за проверка за адекватност на избрания модел произтичат един от друг. LM теста за
необходимост от m допълнителни несезонни параметри е еквивалентен на теста, основан на първите m коефициенти на автокорелация, изчислени от
остатъчния компонент. От своя страна теста за m
допълнителни сезонни параметри е еквивалентен
на теста, основан на коефициентите на автокорелация на остатъчния компонент при лагове s, 2s,…,
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ms. В добавка Hosking4 доказва, че теста на Box и
Ljung (известен като тест “куфар”) може да бъде
изведен като LM тест.
При втория подход за проверка за адекватност
на избрания от нас модел се разглеждат коефициентите на автокорелация, изчислени за остатъчния
компонент ât . Ако те са извън границите ± 2 Т ,
то можем да твърдим с 5% риск за грешка, че коефициентите на автокорелация от съответния лаг
са статистически значими. Като допълнение към
разглеждането поотделно на коефициентите на
автокорелация, можем да ги изследваме заедно като приложим теста на Box и Ljung. Необходимо е
да се изчисли т.нар. статистика “куфар”
M

Q = Т (Т + 2) ∑ (Т − τ ) −1rτ2 ( aˆ ) ,
τ =1

където

(12)

rτ (aˆ ) - коефициент на автокорелация

от лаг τ .
Ако тя е по-голяма по стойност от теоретичната характеристика

(от таблица на

разпределение при степени на свобода M-p-qP-Q), то се отхвърля хипотезата за адекватност на
модела. Резултатът от този тест явно зависи от броя
на коефициентите на автокорелация M. Препоръчва
се M да не бъде по-малко от 10 и обикновено не
превишава 20.
Чрез тези тестове не само се проверява адекватността на модела, но и в случая когато не е адекватен въз основа на тях може да се реши как той
да бъде модифициран.
Процесът на идентификация, оценяване и диагностична проверка продължава докато се стигне
до удовлетворителен модел (модел, който да отговаря на избраните критерии). Въз основа на този
модел впоследствие се разработват прогнозите.
2. Прогнозиране на чуждестранния туристопоток в България чрез SARIMA модели
Обемът на чуждестранния туристопоток се установява чрез показатели за броя на туристите5 ,
посетили страната и броя на реализираните от тях
нощувки в средствата за подслон. В направеното
изследване не се разглежда общия брой на
туристите, а се анализира тази част от тях, която е
основен потребител на туристически услуги. Затова
първоначално от общия брой на туристите са изва-

4 LM-тест- Lagrange multiplier test
5 Международен турист е всяко лице, което в продължение на 24 и повече часа се намира временно в друга
страна и живее извън постоянното си местожителство.
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дени транзитно преминаващите и се разглежда показателя “посещения на чужденци в България, без
транзитно преминаващите”, а след това обхватът
е стеснен още повече като се разглеждат само тази част от тях, която е декларирала, че целта на
посещението е туризъм и почивка. Анализът се реализира на основата на данни по месеци за тези
показатели за периода 1995-2006 г. за посещенията и 1995-2005 г.- за нощувките.

Изчислените коефициенти на автокорелация
за изследваните динамични редове показват бавно
затихване и пикови стойности при лаг 12 и кратните му. Това е основание да предположим, че динамичните редове за туристопотока не са
стационарни. За да определим реда на сезонна и
несезонна интегрираност са приложени формалните тестващи процедури на Dickey и Fuller (АDF
тест) и на Dickey, Hasza и Fuller (DHF тест).

Таблица 1 Резултати от ADF теста с включени константа и сезонни фиктивни променливи6 ,
приложен за натуралните логаритми7 на изследваните динамични редове

H 1 : y t ~ I( 0 )

H 0 : Δy t ~ I(1)
H 1 : Δy t ~ I(0)

k

5

4

tемп.

-1.03

-8.56

k

5

4

tемп.

-0.96

-9.18

k

4

5

tемп.

-0.25

-8.50

H 0 : y t ~ I (1)

Изследвани редове
Посещения на чужденци в България,
без транзитно преминаващите
Посещения на чужденци в България с
цел туризъм и почивка

Реализирани нощувки от чужденци в
заведенията за настаняване

Резултатите от приложението на разширения
тест на Dickey-Fuller за изследваните динамични
редове (табл. 1) показва, че те са интегрирани от
ред 1. На първия етап нулевата хипотеза

H 0 : yt ~ I (1) не може да бъде отхвърлена при

α = 0,05 , защото temp>-2,88. На втория етап нулевата хипотеза
приема

H 0 : Δyt ~ I (1) се отхвърля и се
алтернативната

H 1 : Δyt ~ I (0) ⇔ yt ~ I (1) с риск з грешка

α = 0,05 , защото temp<-2,88. След определянето
на реда d на несезонна интегрираност е необходимо да се установи и реда D на сезонна интегрираност. За целта се прилага DHFтеста (табл. 2).
Резултати от DHF теста с включени константа и сезонни фиктивни променливи, приложен за
натуралните логаритми8 на изследваните променливи

На първия етап нулевата хипотеза за сезонна
интегрираност от ред 1 не може да бъде отхвърлена при α = 0,05 и за трите разглеждани динамични реда. Затова се преминава към следващия етап
на теста, при който се проверява дали първите сезонни разлики са интегрирани от ред 1, т.е. дали е
необходимо след изчисляване на сезонните разлики да се изчислят и несезонни първи разлики, за да
се получи стационарен динамичен ред. На втория
етап на теста нулевата хипотеза

H 0 : yt ~ SI s (1,1)

се отхвърля в полза на алтернативната

H 1 : yt ~ SI s (0,1) , според която изчисляването на
първите сезонни разлики е достатъчно за постигане на стационарност за разглежданите динамични
редове. На пръв поглед изглежда, че се получават
противоречиви резултати от ADF и DHF теста, защото първият показва, че реда на несезонна интегрираност d=1, а според втория d=0.Обяснение на

6 Критичната стойност при е α = 0,05 -2,88.
7 логаритмичната трансформация се прилага с цел отстраняване нестационарността по отношение на
дисперсията
8 логаритмичната трансформация се прилага с цел отстраняване нестационарността по отношение на
дисперсията
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Таблица 2 Резултати от DHF теста с включени константа и сезонни фиктивни променливи, приложен
за натуралните логаритми на изследваните променливи

Хипотези

h

H 0 : y t ~ SI s (0,1)

Посещения на чужденци в
България, без транзитно
преминаващите

H1 : y t ~ SIs (0,0)
H 0 : y t ~ SIs (1,1)
H1 : y t ~ SIs (0,1)
H 0 : y t ~ SI s (0,1)

Посещения на чужденци в
България с цел туризъм и
почивка

H1 : y t ~ SIs (0,0)
H 0 : y t ~ SIs (1,1)
H1 : y t ~ SIs (0,1)
H 0 : y t ~ SIs (0,1)

H1 : y t ~ SIs (0,0)

Реализирани нощувки от
чужденци в заведенията за
настаняване

H 0 : y t ~ SIs (1,1)
H1 : y t ~ SIs (0,1)

това “противоречие” дава следното разлагане:

[

Емпирични
характеристики

k

][

][

1

1,79

-1.81

-

2

-6,75

-1,98

3

0

1,75

-1.81

-

2

-7,16

-1,98

3

0

1,45

-1.81

-

0

-4,91

-1,98

][

]

][

][

]

3 + i)B / 2 1− ( 3 − i)B / 2 1+ ( 3 + i)B / 2 1 − ( 3 − i)B / 2 1 − ( 3 + i)B / 2 1+ ( 3 − i)B / 2

Първият множител показва, че изчисляването
на първата сезонна разлика отстранява и стохастичната тенденция, т.е. ако реда на несезонна интегрираност е 1, не е необходимо да се изчислява
допълнително

ΔΔ12 yt , за да се получи стациона-

рен динамичен ред. Затова ще бъдат експериментирани SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)12 при d=0и D=1, т.е.
ще работим с първите сезонни разлики

Δ12 yt , из-

числени за натуралните логаритми на посещенията на чужденци в България без преминалите
транзит, посещенията на чужденци в България с
цел туризъм и почивка и реализираните нощувки
от чужденци в средствата за подслон.
На основата на изчислените коефициенти на
автокорелация и частни коефициенти на автокорелация за

][

α = 0,05

5

1 − B12 = (1 − B)(1 + B)(1− iB)(1+ iB) 1 + ( 3 + i)B / 2 1 + ( 3 − i)B / 2

[1− (

Критични
стойности при

Δ12 yt се определя, че стойносттите на p,

q, P и Q не превишават 2. Експериментирани са
SARIMA модели със всички възможни комбинации
на стойностите на p, q, P и Q. Оценката на параметрите се извършва по метода на максималното
правдоподобие. За всеки от експериментираните

модели се извършва проверка за статистическа значимост на параметрите и проверка за статистическа
значимост на коефициентите на автокорелация. В
таблица 3 са представени тези от експериментираните модели, за които е установено, че са
адекватни. За всеки от тях са представени стойностите критериите на Akaike и Schwarz и емпиричната и теоретичната характеристики на теста на Box
и Ljung. За всички модели от таблицата емпиричната характеристики на теста на Box и Ljung, изчислена за първите 20 коефициента на автокорелация не превишава теоретичната при α = 0,05 ,
т.е хипотезата за отсъствие на автокорелация в остатъчния компонент на модела не може да бъде
отхвърлена. Следователно диагностичната проверка
показва, че тези модели са адекватни. От тях като
най-подходящ за прогнозиране ще бъде предпочетен модела с най-ниска стойност на критериите на
Akaike и Schwarz. За посещенията на чужденци в
България без преминалите транзит- това е моделът SARIMA (1,0,0)(0,1,1), за посещенията на чужденци в България с цел туризъм и почивка- SARIMA
(1,0,0)(1,1,0) и реализираните нощувки от чужден-
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ци в средствата за подслон SARIMA (1,0,0)(1,1,0).
В таблица 4 са са представени прогнозите въз ос-

нова на тези модели за 20079 г. по месеци.

Таблица 3 Експериментирани SARIMA (p,0,q)(P,1,Q)12 модели, които е установено, че са адекватни

Посещения на
чужденци в
България без
преминалите
транзит
Посещения на
чужденци в
България с цел
туризъм и
почивка
Реализирани
нощувки от
чужденци в
средствата за
подслон

p

q

P

Q

AIC

BIC

Q(20)

2
χ 20
−( p+ q + P + Q ); 0,05

1

0

1

0

-3,511

-3,446

25,1

28,9

1

0

0

1

-3,533

-3,467

22,3

28,9

1

0

1

0

-3,332

-3,266

18,5

28,9

1

0

0

1

-3,323

-3,258

20,4

28,9

1

0

0

0

-3,682

-3,636

26,8

30,1

1

0

1

0

-3,705

-3,635

22,3

28,9

1

0

0

1

-3,703

-3,633

22,7

28,9

Таблица 4 Прогнози за чуждестранния туристопоток за 2007 г. на основата на избраните SARIMA
модели (хил.)

Месеци

Посещения на чужденци в
Посещения на чужденци в
Реализирани нощувки от
България без преминалите
България с цел туризъм и
чужденци в средствата за
транзит
почивка
подслон
песимис оптимис
песимис оптимисти
песимис оптимис
усреднен
усреднен
усреднен
тичен
тичен
тичен
чен
тичен
тичен
вариант
вариант
вариант
вариант вариант
вариант
вариант
вариант вариант
252
191
332
199
147
270
227
154
336
I
225
161
314
166
115
239
207
137
312
II
259
181
371
196
133
289
200
131
304
III
273
189
395
213
144
317
180
118
274
IV
414
285
602
344
231
513
895
585
1370
V
644
442
938
593
397
886
2208
1442
3380
VI
912
625
1331
865
579
1292
3076
2008
4712
VII
871
597
1272
828
554
1237
3210
2095
4917
VIII
565
387
825
508
340
760
2167
1414
3319
IX
333
228
486
258
172
385
413
269
632
X
265
182
387
193
129
289
114
74
174
XI
306
210
447
244
163
364
147
96
225
XII
Прогнозата за реализираните нощувки от чужденци е на основата на данни за периода 19952005 г. и прогнозата за 2007 г. представлява прогноза за 24 месеца напред, затова доверителните

интервали са толкова широки. За другите два показателя посещенията на чужденци без преминалите
транзит и тези с цел туризъм и почивка, хоризонта
на прогнозата е 12 месеца. Според прогнозата за

9 Прогнозата за реализираните нощувки от чужденци е на основата на данни за периода 1995-2005 г. и
прогнозата за 2007 г. представлява прогноза за 24 месеца напред.

Прогнозиране на чуждестранния туристопоток в ...

чуждестранния туристопоток за 2007 г. се очаква
нарастване спрямо предходната година.
С цел верифициране на прогнозите въз основа на избраните модели е направена прогноза за
2006 г. за посещенията на чужденци без преминалите транзит и тези с цел туризъм и почивка при
условие, че параметрите на моделите са оценени
на основата на данни за периода 1995-2005 г. За
реализираните нощувки от чужденци верификацията на прогнозата е за 2005 г. поради липса на
публикувани данни за 2006 г. (табл. 5). За да преценим дали получените грешки на прогнозата са в
допустими граници ще направим сравнение с тези,
които представя Markidakis [5]. При изследване,
проведено от него на основата на 111 динамични
редове е установено, че средната процентна грешка при прогнозиране за един период напред в моделите на Box-Jenkins е 14,7%, а при хоризонт на
прогнозата 12 – 24,3%. При верификацията на прог-
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нозите за туристопотока (таблица 4) резултатите
показват, че средната процентна грешка при прогноза за 12 месеца и при трите показателя е от 2 до
4 пъти по-ниска от получената при изследването
на 111 реда- 24,3%. За посещенията на чужденци
без преминалите транзит (за 2006 г.) тя е 5,28%,
за посещенията на чужденци с цел туризъм и почивка (за 2006 г.) – 6.53% и за реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон (за
2005 г.) – едва 4,41%. Това е показателно за точността на прогнозата. От факта, че относителната
грешка при прогнозите за реализираните нощувки
от чужденци в средствата за подслон (за 2005 г.)
са отрицателни т.е. прогнозната стойност е по-висока от фактическата за дванадесетте месеца без
март, когато те са равни, можем да направим извод,
че има забавяне в темпа на нарастване на туристическото търсене.

Месеци

Таблица 5 Верификация на прогнозите за чуждестранния туристопоток на основата на избраните
SARIMA модели (хил.)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Посещения на чужденци в
България без преминалите
транзит (2006 г.)

Посещения на чужденци в
България с цел туризъм и
почивка (2006 г.)

Реализирани нощувки от
чужденци в средствата за
подслон (2005 г.)

усреднен
вариант на
прогнозата
хил.

фактичес
ка
стойност
хил.

процентна
грешка

усреднен
вариант на
прогнозата
хил.

фактичес
ка
стойност
хил.

процентна
грешка

усреднен
вариант на
прогнозата
хил.

фактичес
ка
стойност
хил.

процентна
грешка

212
194
233
260
397
593
844
810
544
330
243
269

214
201
237
252
389
638
915
871
551
311
262
318

0,9
3,5
1,7
-3,2
-2,1
7,1
7,8
7,0
1,3
-6,1
7,3
15,4

159
150
181
204
334
529
783
756
482
269
186
218

156
147
172
192
314
567
840
803
477
237
198
261

-1,9
-2,0
-5,2
-6,3
-6,4
6,7
6,8
5,9
-1,0
-13,5
6,1
16,5

211
194
185
167
841
2066
2873
3009
2025
385
107
138

209
184
185
164
786
1965
2758
2839
1935
370
101
128

-1,0
-5,4
0,0
-1,8
-7,0
-5,1
-4,2
-6,0
-4,7
-4,1
-5,9
-7,8

Прилагането на методологията на Box-Jenkins
за прогнозиране на чуждестранния туристопоток,
както показа верификацията на прогнозите, дава
добри резултати. Това обаче изцяло зави от прецизното предварително изучаване на характеристиките на изучаваните динамични редове и стриктно следване на етапите при разработването на
моделите. Недостатък на тези модели е, че те не

са предназначени за разработване на дългосрочни
прогнози. С разширяване хоризонта на прогнозата
грешките нарастват и доверителните интервали на
прогнозата стават твъде широки.
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FORECASTING INTERNATIONAL TOURIST FLOW TO BULGARIA
1

Gergana Zhelyazkova 1, Slaveya Zhelyazkova 2
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Bulgaria,
2
University of Economics - Varna, Bulgaria

ABSTRACT
Box-Jenkins methodology is applied to forecasting international tourist flow. The phases of building seasonal
autoregressive integrated moving average models (SARIMA) are discussed. Forecasts using SARIMA models are made
and verified for arrivals of visitors to Bulgaria from abroad less passing in transit, arrivals of visitors to Bulgaria from
abroad with the purpose of tourism and vacation and nights spent by foreigners in accommodation establishments.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗЪМ – В ТЪРСЕНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
ВЗАИМОВРЪЗКИ
Мария Станкова
Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград
Туризмът и отдихът се възприемат като измерител на свободното време, докато рекреацията е термин,
който обхваща дейностите, осъществявани в него.
Туризмът е отличителна форма за рекреация, включваща престой извън дома, често на далечно разстояние
с цел развлечения, бизнес и пр. Разнообразието от форми на туризъм е голямо. Основните класификации се
основават на критерии като избор на дестинация, компоненти на туристическата система, пазар, цел на посещение,
пропътувано разстояние, произход на туристите и пр.
Географията на туризма като научно направление фокусира върху три ключови концепции. Разясняването
на взаимодействията, съществуващи между компонентите на туристическата система е фундаментално за
географията на туризма и може да бъде постигнато чрез извеждане на факторите, въздействащи върху движението
на туристопотоците и тяхното измерване.
Ключови думи: туризъм, отдих, рекреация, география
Key words: tourism, leisure, recreation, geography

What exactly is meant by the terms leisure,
recreation and tourism and how are they related?
Leisure is often seen as a measure of time and usually
means the time left over after work, sleep and
personal and household chores have been completed
(Figure 1). In other words, leisure time is free time
for individuals to spend as they please. This does,
however, introduce the problem of whether all free
time is leisure. A good example of this dilemma is
whether the unemployed feet that their free time is
in fact “enforced” leisure, or whether volunteers at
a sporting event see their activity as “serious leisure”.
This has led to the view that leisure is as much an
attitude of mind as a measure of time, and that an
element of “choice” has to be involved. Of course,
these relationships have changed over time – the
Industrial Revolution for example brought about a
sharp contrast between the workplace and the leisure
environment, whereas in pre-industrial societies the
pace of life is attuned to the rhythm of the seasons
rather than ‘clock time’.
Recreation is normally taken to mean the variety
of activities undertaken during leisure time (Figure
1). Basically, recreation refreshes a person’s strength
and spirit and can include activities as diverse as
watching television to holidaying abroad. We can
make a useful distinction between physical recreation
including sport, and other leisure pursuits that include
the arts, cultural activities and entertainment
(Boniface, B., C. Cooper, 2005).
If we accept that leisure is a measure of time
and that recreation embraces the activities
undertaken during that time, that tourism is simply
one type of recreation activity. It is, however, more
difficult to disentangle the meanings of the terms

recreation and tourism in practice. Perhaps the most
helpful way to think about the difference is to
envisage a spectrum with, at one end, recreation
based either at home or close to home, and the
opposite end recreational travel where some distance
is involved and overnight accommodation may be
needed. This is based on the time required for the
activity and the distance traveled, and it places
tourism firmly at one extreme of the recreation
activity continuum (Figure 1). The idea of a spectrum
is helpful as, for example, it allows us to consider
the role of same-day visitors or excursionists. These
travelers are increasingly a consideration in the
geography of tourism-they visit for less than 24 hours
and do not stay overnight. In other words, they utilize
all tourism facilities except accommodation, and put
pressure on the host community and the environment
(Stankova, 2003).
Clearly, tourism is a distinctive from of
recreation and demands separate consideration. In
particular, from the geographical point of view,
tourism is just one form of ‘temporary of leisure
mobility’, and in defining tourism it is therefore
important to distinguish it from other types of travel.
International debate as to the definition of tourism
still continues, and there are many different
interpretations (Leiper, 1979). There are two ways
to approach the problem:
We can define tourism from the demand side,
i.e. the person who is the tourist. This approach is
well developed and pointed in the following definition
of tourism: ‘The activities of person traveling to and
staying in places outside their usual environment for
not more than one consecutive year for leisure,
business and other purposes’. The definition raises a
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Leisure time

Work time
Leisure -The time available to an individual
when work, sleep and other basic needs have
been met

Recreation – pursuit engaged upon during leisure
time

The recreation activity continuum
Home based
recreation –
reading, gardening,
watching tv,

Daily leisure –
visiting theatres
or restaurants,
sports, etc.

Day trips –
visiting
attractions,
picnicking, etc.

socializing, etc.

Tourism – temporary
movement to destinations
outside normal home and
work place, the activities
undertaken during the say,
and the facilities created to
cater for their needs

Business
travel

Geographical range

home

local

regional

national

international

Source: Boniface, B., C. Cooper, 2005

Figure 1. Leisure, recreation and tourism
number of issues:
• What is a person’s usual environment?
• The inclusion of ‘business’ and ‘other’ purposes
of visit demands that we conceive of tourism more
widely than simply as a recreation pursuit.
• Certain types of traveler are excluded from
the definition. Of course, tourism itself is only one
part of the spectrum of travel, which ranges from
daily travel to work or for shopping to migration,
where the traveler intends to take up permanent or
long-term residence in another area.
We can also define the tourism sector from a
supply side point of view. Here the difficulty lies in
disentangling tourism businesses and jobs from the
rest of the economy. After 20 years of debate, the
accepted approach is the Tourism Satellite Account
(TSA), adopted by United Nations in 2000. The TSA
measures the demand for goods and services
generated by visitors to a destination. It allows
tourism to be compared with other economics sectors
by calculating its contribution to investment,
consumption, employment, the gross domestic
product (GDP) and taxation.
Geography and tourism
When we study the geography of travel and
tourism, three key concepts need to be considered:

• spatial scale
• the geographical components of the tourism
system
• spatial interaction between the components
of the tourism system.
Geographers study the spatial expression of
tourism as a human activity, focusing on both touristgenerating and tourist-receiving areas as well as the
links between them (Mill,R.C. and Morrison, A.,
1992). This study can be undertaken at a variety of
scales, ranging from the world distribution or climatic
zones, trough the regional assessment of tourism
resources, to the local landscapes of resorts. The
issue of scale has become important in the global
versus local debate. As the tourism sector embraces
the tools of globalization – such as the forging of a
global airline alliances – we must never forget that
the tourism product is delivered at the local scale,
often by local people and within a local cultural
context.
The idea of scale has been used to organize the
material presented in this book because at each
different scale a distinctive perspective upon, and
insight into, tourism is gained. Simply, as a more
detailed explanation is required, attention is drawn
to increasingly smaller parts of the problem. This idea
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of scale, or geographical magnitude, keeps in focus
the area being dealt with, and can be likened to
increasing or decreasing the magnification on a
microscope or the scale of a map. Flows of leisure
tourism in Europe provide a good example of the
importance of scale. At the international scale the
dominant flow of tourists is north to south, but at
the regional scale a variety of other patterns emerge,
such as travel between cities, or out of cities to the
coast and countryside, whilst at the local scale we
can consider day-trip patterns, with people traveling
relatively short distances from their accommodation
to attractions in the holiday area.
From a geographical point of view tourism
consists of three major components which are: first,
the places of origin of tourists, or generating areas;
second, the tourists destinations themselves, or
receiving areas, and finally, the routes traveled
between these two sets of locations, or transit routes
(Leiper, 1979). These components are set within
differing economics, environmental and social
contexts (Figure 2):
• Tourist-generating areas represent the homes
of tourists, where journeys begin and end. The key
issues to examine in tourist generating areas are the
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features that stimulate demand for tourism and will
include the geographical location an area as well as
its socioeconomic and demographic characteristics.
These areas represent the main tourist markets in
the world and, naturally enough, the major marketing
functions of the tourist industry are found here (such
as tour operation, travel retailing).
• Tourist-receiving areas attract tourists to stay
temporarily and will have features and attractions
that may not be found in the generating areas. The
tourist industry located in this area will comprise the
attractions, accommodations, retailing and service
functions, entertainment and recreation facilities.
Tourist destination areas are the most important part
of the tourism system, not only attracting the tourist
and thus energizing the system, but also where the
impacts of tourism occur and therefore where the
sustainable planning and management of tourism is
so important.
• Transit routes link these two types of areas
and are a key element in the system as their
effectiveness and characteristics shape the volume
and direction of tourist flows. Such routes represent
the transport component of the tourist industry.

The Tourist industry

Tourist
generating
regions

Departuring
tourists
Transit
routes

Tourists
arriving
and staying

tourist
destination
regions

Returning
tourists

The broader environment: physical, cultural, social,
economic, political, technological

Source: Leiper, 1979

Figure 2. The tourism system

The differing contexts within which the tourism
is set pervade the characteristics of each component.
For example, a tourism system in a developing
country is likely to have a generating component more
dominated by domestic travel than would be the case
in a developed country. The external environment
also affects the tourism system in terms of a range

of issues – such as terrorism and security, and the
need for all components to develop crisis and risk
management plans. It is this connection with the real
world that makes the geography of travel and tourism
such an exciting and vibrant area to study.
While the study of geography of tourism should
include the three components identified above, there
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is a danger that, in conveniently dissecting tourism
into its component parts, the all-important
interrelationships are lost. The consideration of tourist
flows between regions is therefore fundamental to
the geography of tourism and allows the components
of tourism to be viewed as a total system rather than
a series of disconnected parts. An understanding of
tourist flows is critical for managing the environmental and social impacts of tourism, securing the
commercial viability of the tourism industry and for
planning new developments.
Tourist flows are a form of spatial interaction
between two areas, with the destination are
containing a surplus of a commodity (tourist attractions, for example) and the generating area having a
deficit, or demand for that commodity. In fact, it is
possible to detect regular patterns of tourist flows.
They do not occur randomly but follow certain rules
and are influenced by a variety of push and pull
factors.
The push factors are mainly concerned with the
stage of economic development in the generating
area and will include such factors as levels of
affluence, mobility and holiday entitlement. Often,
too, an advanced stage of economic development
will not only give the population the means to engage
in tourism but the pressures of life will provide the
‘push’ to do so. An unfavorable climate will also
provide a strong impetus to travel. Pull factors include
accessibility, and the attractions and amenities of
the destination area. The relative cost of the visit is
also important, as is the effectiveness of marketing
and promotion.
The flows, or interaction, between places are
highly complex and are influenced by a wide variety
of interrelated variables. A number of attempts have
been made to explain the factors that affect tourist
flows and to provide rules governing the magnitude
of flows between regions. An early attempt was by
Williams and Zelinsky (1970), who selected 14
countries that had relatively stable tourist flows over
a few years and which accounted for the bulk of the
world’s tourist traffic. They identified a number of
factors that helped to explain these flows. These
included:
• distances between countries (the greater the
distance, the smaller the volume of flow)
• international connectivity (shared business or
cultural ties between countries)
• the general attractiveness of a country for
another
A second means of explaining the tourist flows
is offered by the gravity model, based on two main
factors that influence flows. The first of these are
the push and pull factor which generate flows, and

the gravity model states that the larger the ‘mass’
(population) of country ‘A’ or country ‘B’, the greater
the flow between them (Matley, I.M., 1976). The
second factor, known as the friction of distance,
refers to the cost (in time and money) of longer
journeys, and this acts to restrain flows between the
country of origin and more distant destinations.
Other, more complex, multivariate models based
on travel itineraries can also be used to explain tourist
flows. Four common types can be identified:
• point to point – ‘there and back’ trips
• point to point with an added touring circuit
focused on one point
•a circular tour
• hub and spoke itineraries
As tourism has become more prominent,
national governments and international organizations
have introduced the measurement of both
international and domestic flows. There are three main
reasons why tourism statistics are important statistics are required to evaluate the magnitude of
tourist flows and to monitor any change(this allows
projections of future flows to be made and the
identification of market trends), statistics act as base
of hard fact to allow tourism planners and developers
to operate effectively and plan for the future of
tourism, both the public and private sectors use the
statistics as a basis for their marketing. There are
three main categories of tourism statistics
(www.wto.sat.org):
• Statistics of volume give the number of tourists
leaving an area or visiting a destination in a given
period of time and provide a basic count of the volume
of tourist traffic. Volume statistics also include the
length of stay of visitors at their destinations. A
variety of methods are available to measure tourist
flows. For volume statistics, tourists can be counted
as they enter or leave a country and immigration
control will often provide this information. Obviously
this is relatively straightforward for international
flows, but much more problematical for domestic
tourism. For destination areas, an alternative method
is to enumerate tourists at their accommodation by
the use of registration cards. This method is only
effective with legal enforcement and normally omits
visitors staying in private houses of ‘VFR’ tourists –
those visiting (and staying with) friends or relatives.
Statistics of domestic tourism volume may be
obtained by national travel surveys or destination
survey. National travel surveys involve interviewing
a representative sample of the population in their own
homes. Questions are asked on the nature and extent
of travel over a past period and the results not only
provide statistics on the volume of domestic tourism
but also may include expenditure and the character

География и туризъм – в търсене на ...

of the flows. Examples of national travel surveys
include the UK Tourism Survey (UKTS) and the
German Reisenanalyse. In destination surveys, visitors
to a tourist area, specific site, or attraction are
questioned to establish the volume, value and
characteristics of traffic to the area or site.
• The second category of statistics is that of
tourist characteristics. While statistics of volume are
a measure of the quantity of tourist flows, this second
category measure the quantity of the flow and will
include information on types of tourist (such as
gender, age, socioeconomic group) and their behavior
(such a structure of the trip, attitudes to the
destination). It is not uncommon for statistics of
tourist characteristics and volume to be collected
together. Surveys of tourist characteristics have
evolved from straightforward questioning, which
gives basic factual information (for example, the age
profile of visitors), to surveys that now concentrate
on questions designed to assist the marketing and
management of a destination, or to solve a particular
problem. Statistics of tourist characteristics are
obtained in a variety of ways. Additional questions
can be added to accommodation registration cards,
or border checks, but more commonly a sample of
travelers is asked a series of questions about
themselves, their trip, opinions of the destination, etc.
(An example of this approach is the UK International
Passenger Survey (IPS) which measures the volume
and value as well as the characteristics of UK inbound
and outbound tourism.)
• The third type is expenditure statistics. Tourist
flows are not simply movements of people, but they
also have an important economic significance for the
tourist system. Quite simply, tourism represents a
flow of money that is earned in one place and spent
in another. To make comparisons easier, expenditure
is usually expressed in SUS rather than national
currency. Measurement of tourist expenditure can
be obtained by asking tourists directly how much they
have spent on their holiday, or indirectly by asking
the hoteliers and other suppliers of tourist services
for estimates of tourist spending. For international
expenditure statistics, bank records of foreign
currency exchange may be used as another indirect
method.
Despite the variety of methods available to
measure tourist flows, it is not easy to produce
accurate tourist statistics. In the first place, the
tourist has to be distinguished from other travelers
(e.g. returning residents) and, while internationally
agreed definitions of tourists do exists, they are not
yet consistently applied throughout the world. At the
same time, until recently there has been no real
attempt to coordinate international surveys. To add
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to these problems, survey methods change over the
years, ever within single countries, and comparisons
of result from year to year are difficult. A further
problem is that surveys count ’events’, not ‘people’
so that a tourist, who visits a country twice in a year,
will be counted as two arrivals. Those on touring
holidays may be counted as separate arrivals in
various destinations and will inflate the overall visitor
arrival figures. The relaxation of border controls,
especially within groups of trading countries – such
as the European Union (EU) – compounds the tourist
statistician’s problem and makes it difficult to
enumerate tourists.
Forms of tourism
The geographical components of tourism, allied
to the idea of scale and tourist flows, combine to
create a wide variety of different forms of tourism,
which we can categorize according to:
• type of destination
• the characteristics of the tourism system
• the market
• the distance traveled
Tourism can be classified according to the type
of destination visited. Here, from a geographical point
view, an important distinction is that between
international (comprises those who travel to a country
other than that in which they normally live) and
domestic tourism (embrace those traveling within their
own country). International tourism can be thought
of as inbound tourism – non-residents traveling in a
given country or outbound tourism – involving
residents traveling of a particular country traveling
abroad to other countries.
International tourist have to cross national
borders and way well have to use another currency
and encounter a different language. Clearly, the size
of a country is important here. Larger countries are
more likely to have a variety of tourist attractions
and resorts and, quite simply, the greater physical
distances may deter international tourism. This is
exemplified by the volumes of domestic tourism in
the USA (almost 90 per cent of all tourism) compared
to the Netherlands (around 50 per cent). Increasingly,
too, the distinction between these two forms of
tourism is diminishing as movement between
countries becomes less restricted.
Concern for the environmental impact of
tourism has focused attention on ways of classifying
tourists along a continuum ranging from explorers,
with virtually no impact, to mass tourists where the
impact may be considerable.
The characteristics of the tourism system
Here, we can consider forms of tourism based
largely on the destination visited, but also where the
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destination visited will influence the other components
of the tourism system – the market with its motivations to travel, and the means of transport used. In
other words, the tourism product determines the
nature of the tourism system. For example: rural
tourism, urban tourism, spa tourism, heritage tourism,
cultural tourism, sport tourism, ecotourism.
A further basis for classifying forms of tourism
relates to the market itself. This can be in terms of
the purpose of visit of the tourist:
• Holiday tourism is perhaps the most commonly
understood form, where the purpose of the visit is
leisure and recreation. Holiday tourism can be divided
into the “sun sea and sand” type, where good weather
and beach-related activities are important, or the
“touring, sightseeing and culture” type where new
destinations and different lifestyles are sought. Short
breaks lasting up to three nights are usually
distinguished from longer holidays for marketing
purposes.
• Common-interest tourism comprises those
traveling with a purpose common to those visited an
the destination (such as visiting friends and relatives,
religion, health or education reasons). Common
interest tourist – especially – may make little or no
demand upon accommodation or other tourist
facilities at the destination.
• Business and professional tourism makes up
the final purpose of visit category. Included among
business tourists are those attending trade fairs and
conferences or participating in incentive travel
schemes. The inclusion of business travel complicates
the simple idea of tourism being just another
recreational activity. Clearly, business travel is not
regarded as port a person’s leisure time and cannot
be thought as recreation. Yet, because business
travelers do use the same facilities as hose traveling
for pleasure and they are not permanent employees
or residents of the host destination, they must be
included in any definition of tourists. The business
traveler, unlike the holidaymaker, is highly
constrained in terms of where and when to travel.
A further market-based approach is to consider
segments. Here there are two aspects:
• The nature of the tourists themselves, such
as - youth tourism, grey or “third age” tourism –
geared specifically to older travelers, gay tourism
• The type of travel arrangement purchased,
such as - an inclusive tour, where two or more
components of the trip are purchased together and
one price is paid, independent travel arrangements,
where the traveler purchases the various elements
of the trip separately, tailor-made travel, which is a
combination of the two and increasingly common due
to the use of the Internet to purchase travel.

• Distance traveled - here there are distinctions
that are important in terms of aircraft operations and
for matketing:
- long-haul tourism is generally taken to mean
journeys of over 3000 kilometres
- medium-haul tourism means journeys of
between 1000 and 3000 kilomtres
- short-haul tourism comprises journeys of less
than 1000 kilometres.
Finally, in categorizing tourism it is important
not to lose sight of the geographical components of
the system. The areas generating demand, the
destinations chosen and the transit routes used will
be influenced in different ways by particular forms
of tourism.
Summary
Leisure has come to be accepted as a measure
of free time, while recreation is seen as the activities
undertaken during that time. Tourism is a distinctive
form of recreation, including a stay away from home,
often involving long distance travel and encompassing
travel for business of other purposes.
The geography of travel and tourism focuses
on three key concepts. First, tourism consist consists
of three main geographical components; the touristgenerating areas, the tourist-receiving areas and
transit routes. Second, from a geographical point of
view, tourism can be considered from a number of
scales, from the world scale, to the regional and local
scales, depending upon the level of detail required.
Finally, the spatial interaction that is generated
between the components of the tourism system, and
at different scales, is conceived of as tourist flows.
Understanding of these flows is fundamental to the
geography of tourism and can be achieved by
considering the push and pull factors that give rise
to these flows, and how they can be measured.
Different forms of tourism can be distinguished,
based upon the destination chosen, components of
the tourism system, the market, purpose of visit, the
distance traveled and, not least, the nature of the
tourists themselves.
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ABSTRACT
Leisure has come to be accepted as a measure of free time, while recreation is seen as the activities undertaken
during that time. Tourism is a distinctive form recreation, including a stay away of home, often involving long distance
travel and encompassing travel for business or other purposes.
The geography of travel and tourism focuses on three key concepts. Understanding the interaction that is generated
between the components of the tourist system is fundamental to the geography of tourism and can be achieved by
considering the push and pull factors that give rise to the tourist flows and how they can be measured.
Different forms of tourism can be distinguished, based upon the destination chosen, components of the tourism
system, the market, purpose of visit, the distance traveled and, not least, the nature of the tourists themselves.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ В
БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР У НАС
Бончо Митев
Икономически университет – Варна
Едно от средствата за осигуряване на устойчиво развитие в болничния сектор в България е формирането на
стратегически съюзи. Целта на настоящата публикация е да се обоснове необходимостта и да се изведат предпоставките за създаване на стратегически алианси в болничния сектор у нас. Разгледани са няколко основни
направления на сътрудничество на болниците както с други болници или лечебни заведения, така и с организации извън сферата на здравеопазването.
Ключови думи: стратегически алианс, болници
Key words: strategic alliance, hospitals

Въведение
Устойчивостта е признак на всяка система,
който характеризира нейната стабилност в обкръжаващата я среда. По отношение на здравната система и нейната мисия устойчивостта означава адекватно развитие спрямо потребностите на хората при
социално приемливо изразходване на ресурсите на
обществото (Попов, 2005).
Устойчивостта на здравната система зависи
от нейните възможности за приспособяване към
измененията във вътрешната й среда и външните
условия. Развиващите се пазарните отношения, засилващата се конкуренция между лечебните
заведения, като елементи на системата на здравеопазване у нас, както и динамичното развитие на
пазара на здравни услуги пораждат необходимостта от използване на нови стратегически инструменти за реализиране на устойчиво развитие.
Лечебните заведения, в това число и болниците търсят начини за ограничаване на заплахите, произтичащи от неопределеността на средата. В тази връзка стратегическият алианс предоставя възможности на болниците да си осигурят критични за развитието си ресурси в подобен нестабилен пазар.
Целта на настоящата публикация е да се обоснове необходимостта и изведат предпоставките за
създаване на стратегически алианси в болничния
сектор у нас.
1. Стратегическите алианси в болничния
сектор: обща характеристика
Въз основа на различните интерпретации на
понятието можем да предложим следното работно
определение: стратегическият алианс е форма на
сътрудничество между независими организации за
постигане на общи цели, на основата на взаимната изгода и доверие. То обхваща широк спектър от
взаимоотношения – от неформалните споразумения, напр. между изпълнители и подизпълнители в строителната индустрия, формиращи т. нар.

“квази-фирми” (Eccles, 1981) до смесени предприятия и мрежи, свързващи множество различни
компании, напр. в компютърната индустрия (Dess,
Rasheed, McLaughlin and Priem, 1995). Сътрудничество между фирмите се осъществява само в
определени дейности или операции, от които могат да извлекат изгода всички партньори. Това
означава, че понякога за фирмата е изгодно да залага на съвместното осъществяване на дадена
дейност, а в други случаи – да разчита на собствените си конкурентни предимства. Партньорските
взаимоотношения се развиват на базата на собственото поле на компетентност на всяка организация,
като благодарение на сътрудничеството фирмата
се концентрира върху отличителните си компетенции, знания и умения, и се възползва от ефективността на другите в техните сфери на компетентност.
За участниците в стратегически алианси могат да се откроят редица предимства на сътрудничеството, някои от които се изразяват във:
• възможност за пренасочване на внимание,
усилия и ресурси от сферата на съвместна дейност
към самостоятелно осъществяваните дейности;
• възможност за специализация в определена
област или дейност, в която организацията притежава изявени конкурентни предимства в сравнение
с останалите участници на пазара;
• ”освобождаване” на организацията от операции или дейности, извън основният й предмет на
дейност, чрез сътрудничество с партньор, притежаващ необходимите опит и умения да ги развива;
Стратегическите алианси в болничния сектор
са съюзи, съглашения за коопериране между две
или повече независими организации, поне едната
от които е болница (публична или частна), за достигане на определени стратегически цели. Такъв
съюз може да има с организации, които са много
далеч в сферата си на дейност от тази на болницата, или в близки и дори във взаимнодопълващи
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се области.
В специализираната литература се описват
различни видове стратегическите алианси в болничния сектор, като най-общо те намират израз в:
- сътрудничество между конкуриращи се болници на местния пазар (Luke and Olden, 1995);
- договорни споразумения между лекари и
болници (Murphy and Harding, 1994);
- мрежи, в които участват доставчици на медицински услуги и осигурители (Longest, 1990);
- споразумения за аутсорсинг за определени
дейности между болници и доставчици.
У нас преобладават стратегическите алианси
от хоризонтален тип (Зафирова, 2001г.). Партньорството при тях се осъществява между болници в един и същ стадий на болничната услуга (доставка на медикаменти, стерилизация, диагностика,
лечение, долекуване и т.н.). То може да има както
формален, така и неформален характер. Формалното сътрудничество се основава на сключени договори между болници, напр. за съвместно използване на скъпоструваща техника (лазер, химиотерапия, ехограф и др.), лаборатории или вътреболнични аптеки. Неформалното сътрудничество се изгражда на основата на доверието между партньорите, но без да се пренебрегва взаимната им изгода.
Така в някои болници се извършват при необходимост консулти със специалисти от университетски болници в името на общото благо. Или се прехвърлят спешни случаи на пациенти, които впоследствие са проявили и други заболявания, които не
могат да бъдат диагностицирани и лекувани в приемната болница.
През последните години в болничния сектор у
нас все по-широко приложение намират споразуменията за аутсорсинг, които се сключват между
болници и външни доставчици на услуги. Масова
практика е използването на външни фирми за организиране на храненето на болните, прането и
почистването, както и охраната на болничните сгради. По този начин се икономисват финансови ресурси чрез заместване на труд с капитал и се засилва контролът върху спомагателните дейности.
Все още у нас са слабо развити алиансите
между болници и осигурители, поради монополното положение на Националната здравноосигурителна каса и липсата на здравноосигурителен пазар.
В момента съществуват 13 доброволни здравноосигурителни дружества в България, които са лицензирани и контролирани от Комисията по финансов надзор. По закон те могат да създават собствени лечебни заведения (частни), но на практика
ограничават дейността си до развиване на такива
за извънболнична помощ (амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ, меди-
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цински центрове). Нормативно, те би трябвало да
доплащат дейности извън основния пакет медицински услуги на НЗОК, но на практика такива дейности почти не съществуват. Затова те извършват заместващо здравно осигуряване в извънболничната
помощ и допълващо в болничната. Клиентите им
на практика губят правата си на личен лекар, които
им дават задължителните вноски, защото фондовете предлагат директно услугите на лекари
специалисти. Частните здравни фондове предлагат списък с лечебни заведения и лекари, като заплащат оказаната помощ на техните клиенти.
Наложените ограничения върху дейността на частните осигурителни фондове, в полза на НЗОК прави невъзможно създаването на взаимноизгодни партньорски отношения между тях и болниците.
2. Необходимост от създаването на стратегически алианси в болничния сектор у нас
През последните години се наблюдават и някои трайни тенденции, характерни за сферата на
здравеопазването, довели до осъзнатата вече потребност от колаборация между лечебните заведения, в това число и болниците (Luke, R., el., 1998;
Мутафова, Е. и др., 2005):
• нарастващите изисквания на потребителите
на здравни услуги и повишената здравна култура
на населението;
• увеличаването на средната продължителност на живота и стареенето на населението, в резултат на което се увеличава броят на пациентите
с множество заболявания;
• специализацията на медицинската практика
и професионализацията на медицинските грижи;
• промените в нормативната уредба и реформите в здравните системи (централизация и децентрализация в управлението, здравно осигуряване,
право на избор на лекар и лечебно заведение, равнопоставеност и т.н.);
• увеличаване на хроничните и инфекциозни
заболявания и породеният във връзка с тях стремеж към здравословен начин на живот, изместване на фокуса към профилактика и превенция и др.
От гледна точка на анализа на макросредата
и нейното въздействие върху системата на здравеопазване у нас могат да се изведат следните основни проблеми, които пряко кореспондират с необходимостта от създаване на стратегически алианси в болничния сектор у нас, а именно:
• Дефицит на публичен финансов ресурс;
• Неудовлетвореност на потребителите на медицински услуги;
• Недостатъчен управленски капацитет и неефективна здравна инфраструктура;
• Несъвместимост на интересите на осигуре-
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ните, осигурителите и доставчиците на здравни услуги ;
• Недостиг на медицински персонал в болниците (МФ, 2004 г.)
Тези проблеми оказват негативно въздействие на микрониво, т.е. върху състоянието на лечебните заведения и тяхното нормално функциониране. За справяне с някои от тях е необходимо тясно сътрудничество в определени области и създаване на стратегически съюзи.
Посочените промени във външната среда
превръщат алиансите в подходяща стратегическа
насока за развитието на болниците. Предимствата
им са свързани основно с неутрализиране на непредвидените въздействия на изменящата се външна среда, оползотворяване на благоприятните
възможности, предоставени от средата, трансфер
на знания и ноу-хау. От икономическа гледна точка алиансите водят до намаляване на рисковете и
разходите при навлизане на нови пазари, по-пълно
използване на съществуващия капацитет и реализиране на икономии от мащаба. На функционално
ниво те улесняват координацията в и между организациите, водят до изграждане на доверие, реципрочност в отношенията и взаимна обвързаност (Rao
& Reddy, 1999).
Необходимостта от формиране на стратегически алианси в болничния сектор у нас се поражда от най-силно въздействащите фактори на външната среда, в която функционират болниците. Два
са основните фактора какво в сферата на здравеопазването, така и останалите индустрии – състоянието на конкуренцията в отрасъла и развитието
на технологиите (Kanter, 1994, Vyas, Shelburn,
Rogers, 1995).
През последните години болниците у нас действат в засилена конкурентна среда, която се създаде от една страна с появата на частни лечебни
заведения, а от друга – с възможността пациентите свободно да избират болница за своето лечение.
Тъй като финансирането им е обвързано с преминалите и лекувани болни (основно за публичните
болници), то конкурентната борба за привличане на
пациенти изисква инвестиции за повишаване качеството на предоставяните здравни услуги. Същевременно конкуренция съществува и при привличане
на квалифициран персонал. Очаква се проблемът
с недостигът на медицински персонал в болниците
у нас да се задълбочава и занапред поради ниското заплащане на техния труд и възможността за
реализация в чужбина, особено след приемането
на страната ни в Европейския Съюз. Засилващият
се конкурентен натиск кара болниците да търсят
начини за ограничаване на разходите, подобряване
на качеството на продуктите и услугите и да фор-

мулират адекватни стратегии за поведение и конкурентоспособност на тези пазари. В този смисъл
стратегическите алианси могат да се използват като
инструмент за формиране на конкурентни предимства и за затвърждаване на пазарната позиция на
болницата.
Развитието на медицинската техника и технологии поставя сериозно предизвикателство пред
лечебните заведения. От една страна то е свързано с конкурентноспособността и възможностите за
навлизане на нови пазари. От друга страна, обаче,
повишава разходите както на отделните организации, така и на системата като цяло. Именно поради тази причина необходимите технологични,
информационни, човешки и други ресурси често
се осигуряват при по-ниски разходи и рискове чрез
колаборация с други организации, дори и конкурентни.
3. Предпоставки за създаването на стратегически алианси в болничния сектор у нас
Реализирането на предимствата, свързани с
използването на стратегическите алианси в болничния сектор предполага осигуряване на необходимите условия за тяхното създаване и функциониране. Тези условия се отнасят както за външната среда (напр.приемане на редица нармативни
актове), така и за вътрешната среда на болниците
(организационно-управленски промени във вътреболничната дейност, които опосредстват осъществяването на партньорски взаимоотношения).
В новата стратегия на Министерството на здравеопазването у нас за периода 2006 – 2012 г., която предстои да влезе за обсъждане и приемане в
Министерския съвет като стратегическа цел е заложено преструктурирането и оптимизирането на
дейността на болниците. Един от начините за това
е развитието на публично-частното партньорство,
целящо постигане на по-голяма ефективност в управлението на здравния сектор. Очаква се тясното
сътрудничество с частния сектор да даде реална
възможност за комплексно развитие в системата
на здравеопазване поради ограничените възможности на държавния и общинските бюджети и по
този начин да се посрещнат по-добре предизвикателствата в областта на здравеопазването.
Реализирането на подобен род стратегически
алианси между публични болници и частния сектор може да се осъществи чрез различни типове
публично-частни партньорства (проектиране,
строителство, концесиониране на обекти или
дейности, договор за управление или експлоатация
на съществуващи активи). За тази цел е необходимо да се изработи законодателство, което да подпомогне създаването на такива алианси и да сти-

Необходимост от създаване на стратегически алианси в ...

мулира включването в тях както на местни, така и
на чуждестранни партньори.
Същевременно е необходимо държавата да
създаде механизъм за защита интересите на пациентите. Например, правителството може да предаде мениджмънта на публична болница на частния сектор, но да запази известен контрол. Също
така то може да продаде част от активите й, като
запази властта да назначава членове на управителния съвет на новата единица. Друга възможност е
да се предвидят предпазни клаузи, свързани с достъпа на пациенти, предлагани услуги и др., при концесиониране на болници, отделни техни клиники или
дейности.
Осъществяването на задълбочена и предварително обмислена подготовка на параметрите по
създаване на стратегически алианси в болничния
сектор от подобен род неизменно ще доведе до постигане на заложените в Стратегията очаквани резултати, а именно:
• Ефективност и най-добро съотношение между резултат и вложени средства;
• Комплексни услуги в областта на болничната помощ без ангажиране на средства от държавния бюджет;
• Освободен финансов ресурс от държавата
или болницата, който може да бъде пренасочен за
използване на други приоритетни дейности.
За да се разшири използването на аутсорсингът в болничната сфера е необходимо да се приложи подход, който разглежда болницата като съвкупност от стратегически бизнес единици, действащи в рамките на една организация. Частичното
аутсорсване означава концептуално преобразуване на болницата в холдинг, който притежава и управлява множество дейности. Трябва да се разграничат същинските и несъщинските функции и дейности в болницата. Същинските определят конкурентното предимство на болницата. Останалите са
стандартни услуги, предлагани на пазара, които са
подходящи за осъществяване на аутсорсинг. Задължително е болницата да предвиди в договора защитни клаузи и механизъм за контрол върху
дейността на външните изпълнители.
Съществуването на ефективно функциониращи стратегически алианси между болници и осигурители предполага създаването на реално действащ здравноосигурителен пазар у нас. За да се създаде такъв е необходимо да се премахне монопола на НЗОК, което ще доведе до появата на множество равнопоставени участници. Конкуренцията
между тях ще се води за привличане на повече осигурени лица. В ролята си на финансиращи институции, те ще са предпочитан партньор за болниците
за създаване на алианс, което ще допринесе за
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предлагането на по-качествени болнични услуги.
Формирането на стратегически алианси с участието на болници изисква създаване на необходимите условия вътре в самата болница. За тази цел
могат да се предприемат редица мероприятия, като разясняване на очакваните ползи и възможните
заплахи от партньорските взаимоотношения сред
медицинския персонал с цел ограничаване на опортюнистично поведение, изграждане на екип от мениджъри и специалисти за работа по подготовката,
създаването и функционирането на алианса, както
и за координиране на съвместната дейност и
др.под.
Заключение и изводи
В резултат на направените изследвания е обоснована необходимостта от създаване на стратегически алианси в болничния сектор у нас. Разгледани
са някои възможни форми на проявление на стратегически алианси с участието на болници. Посочени са основните предпоставки за създаване на подобен род взаимоотношения както между болници,
така и между болници и организации, извън сферата на здравеопазването.
Изводите, които могат да бъдат направени в
процеса на постигане на посочените резултати, се
свеждат до следните по-важни:
- Съществува осъзната потребност от създаване на стратегически алианси в болничния сектор,
както от страна на мениджмърите на болници, така и от страна на политиците, формиращи здравната политика в страната.
- Потребността от формиране на стратегически алианси с участието на болници произтича от
новите пазарни условия, в които функционира системата на здравеопазване у нас.
- Преобладаващите направления за развитие
на партньорски отношения в болничната сфера у
нас са от хоризонтален тип (между болници и/или
лечебни заведения) и имат формален характер.
- Широко се използват споразуменията за аутсорсинг между болници и външни изпълнители на
услуги, като все още не е обхванат целия набор от
възможни дейности, подходящи за аутсорсиране
(например информационното осигуряване).
- Създаването на реално работещ здравноосигурителен пазар у нас е условие за ползотворно
сътрудничество между болници и осигурители.
- Приоритетно ще се развива публично-частното партньорство в болничния сектор, с цел освобождаване на финансов ресурс от държавата и общините и по-ефективно управление на болниците.
За неговото реализиране е необходимо създаването на подходяща нормативна база и механизъм за
контрол от страна на държавата.
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NECESSITY OF FORMATION OF STRATEGIC ALLIANCES IN BULGARIAN
HOSPITAL SECTOR
Boncho Mitev
University of Economics – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The formation of strategic alliances in hospital sector in Bulgaria is a mean for realization of its sustainable
development. The paper’s aim is to prove the necessity and to analyze the prerequisites for creating hospital strategic
alliances in our country. Some tendencies for cooperation among hospitals and with no-healthcare organizations are
shown.
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УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЛАЦИЯТА ПОТРЕБНОСТИ – ТЪРСЕНЕ НА
ЗДРАВНИ УСЛУГИ
Цвета Зафирова, Радмил Николов
Икономически университет - Варна
В пазара на здравни услуги потребностите не винаги се превръщат в търсене. Целта на публикацията е да
се изведат факторите, които влияят върху този процес и причините за него. Разработен е концептуален модел за
релацията потребности – търсене на здравни услуги. Посочени са направленията за подобряване на устойчивостта на тази връзка.
Ключови думи: здравни потребности, търсене на здравни услуги, пазар на здравните услуги
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Въведение
При разработването на стратегии за развитие
на различни лечебни заведения, на областни центрове по здравеопазване и на Министерството на
здравеопазването, е необходимо да се направи
стратегически анализ на факторите, влияещи върху здравните потребности на населението. Причината за този извод е, че те отразяват търсенето в
пазара на здравни услуги, с което трябва да се съобразяваме при разработване на стратегиите.
През 1999 г. въз основа на задълбочени проучвания и прогнозиране на здравните потребности
на населението бяха разработени от Министерството на здравеопазването и националната и областните здравни карти. В тях е направен опит да бъдат решени проблемите с вида и броя на леглата
на болниците, които задължително трябва да има
във всеки регион и в цялата страна. Освен това е
акцентирано и на доболничната помощ – броя на
общопрактикуващите лекари и на специалистите
от различните класове болести са посочени също
общо и по региони. Фиксираните цифри се основават както на прогнозата за здравните потребности,
така и на здравните приоритети в регионите и демографските процеси в тях.
Здравните карти ще се актуализират периодически. Чрез тях ще се осъществява част от държавното регулиране на пазара на здравни услуги.
Сега, с влизането на България в ЕС, се налага тяхното спешно актуализиране, тъй като се наблюдава излишък от болници за активно лечение и на
специалисти, а в същото време съществува недостиг на болници за долекуване и рехабилитация и
дислокация на общопрактикуващи лекари. Поради
тази причина се налага и задълбочено проучване
на търсенето на здравни услуги.
Това, че част от здравните потребности не се
удовлетворяват поради различни причини - лоша
здравна култура, ниска платежоспособност, използуване на алтернативно лечение, религиозни и др.

предразсъдъци и т.н., не е основание да ги изключваме от цялата система. Те са следствие предимно на турбулентната външна среда и на негативната промяна на някои от факторите в нея. В резултат на това се извършва пренасочване на здравните потребности от медицинското към немедицинското обслужване и по този начин те не се превръщат в търсене.
Понякога потребността от медицинско обслужване се удовлетворява от заместители на здравните услуги (фитотерапия, екстрасенси, врачки, баячки и др.), а в други случаи – не се търси никаква
помощ. Поради това ще изследваме влиянието на
факторите върху цялата съвкупност от здравни
потребности, независимо от това дали те ще прераснат или не в търсене на здравни услуги.
Целта на публикацията е да определи устойчивостта на релацията здравни потребности – търсене на здравни услуги и да се идентифицират специфичните фактори, които влияят върху здравните
потребности на населението като се изведат показателите за изследването им.
1. Фактори и определящите ги показатели,
които оказват влияние върху здравните потребности
Основните параметри на функционирането и
развитието на лечебното заведение зависят от търсенето на здравни услуги в обслужвания регион.
Неговото проучване в приложен аспект ще е насочено към намиране на най-подходящия инструментариум за тази цел. Той ще служи на управленската практика в здравната система.
В определянето на търсенето на здравни услуги важно място заемат здравните потребности.
Те показват накъде трябва да се насочат усилията
на държавата и обществото в опазване на най-ценното човешко благо – здравето. Здравните потребности представляват потребността от подобрение
на здравето посредством лечение. Това ни задължава да ги отделим от останалите фактори във
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външната среда и да им обърнем по-голямо внимание, тъй като без търсене на здравни услуги, въпреки че то е случайно явление във времето, не би
могло да има предлагане, т.е. не биха съществували лечебни заведения.
От социалната медицина е известно, че търсенето на здравни услуги може да се проучва чрез
следните три способа:
А) Изследване тенденциите в показателите за
здравното състояние на населението.
Б) Анализ на обращаемостта на здравната помощ чрез показателите брой преминали болни за
болниците и брой прегледи и манипулации за доболничната помощ;
В) Изучаване чрез анкетни проучвания желанието на индивида да посещава определено лечебно заведение.
Необходимо е да се отбележи по отношение
на първия подход, че здравното състояние не е
единственият фактор, който влияе върху търсенето на здравни услуги. Би могло да се направи допълнение в тази насока, като се уточнят останалите фактори, както и определящите ги показатели.
Изследванията, както и различни анкетни
проучвания, показват, че основните фактори и определящите ги показатели, които формират потенциалните здравни потребности и голяма част от които се превръщат в търсене на здравни услуги, са:
- Демографското състояние на населението,
характеризиращо се най-добре с показателите:
раждаемост, смъртност, детска смъртност, естествен прираст, миграция, население в извънтрудоспособна възраст.
- Здравното състояние на населението, изразяващо се чрез здравния статус на населението и
стила му на живот. Те се определят от
показателите: очаквана продължителност на
живота, очаквана продължителност на живота в добро здраве, пушачи, употребяващи алкохол, лица със
затлъстяване и наднормено тегло, лица с ниска физическа активност.
- Жизненото равнище (стандарт на живота),
включващо показатели като: реални доходи на населението, реална работна заплата, структурата на
разходите на човек от населението, разходите за
здравеопазване в общите разходи на домакинство,
достатъчност на доходите, индекс на средногодишните цени на дребно, темп на нарастване на БВП,
потребление, покупателна способност на населението, удовлетворение и очаквания за жизненото
равнище.
- Безработицата и заетостта, изразена чрез
показателите брой работещи, брой безработни и
относителен дял на безработните. Проблемите й
са свързани с дългосрочната безработица, която

се отразява върху здравословното състояние на индивидите като стрес и има траен психологичен
ефект. Това налага изследването й в национален
аспект и особено в региона, обслужван от съответното лечебно заведение.
- Разположението и осигуреността с ресурси
на здравната мрежа, отдалечеността от най-близкото лечебно заведение и осигуреността му с квалифициран медицински персонал, медикаменти,
апаратура за диагностика и лечение и др. Невъзможността за бързо реагиране при различни симптоми на заболявания е една от основните причини
за късната диагностика и лечение на потребителите на здравни услуги.
- Насилието и престъпността (криминогенна
обстановка), определена чрез броя регистрирани
престъпления и осъдени за престъпления. Те депресират индивидите и водят до редица заболявания,
свързани с психическото състояние на индивидите
и различни телесни травми, които се отразяват безвъзвратно на органите на човешкото тяло.
- Етническият състав, определен чрез относителния дял на ромското население в обслужвания
регион. Изследвайки здравните потребности в региони с преобладаващо смесено население, лечебните заведения трябва да се съобразяват с техните
проблеми, предпочитания, култура и традиционни
заболявания.
- Екологичната обстановка, определена от зоната на екологично замърсяване на региона, който
обслужва лечебното заведение, и с всички последици, характерни за него - промишлени отпадъци,
радиация, дефицит на вода и др. Във всекидневното съзнание на хората екологията заема по-заден
план, но тя е пряко свързана със здравословното
състояние на хората. Намира отражение в бъдещето на здравето им и води до раждането на увредено поколение.
Някои от тези фактори са изведени и се потвърждават в изследванията и публикациите на много
наши и чужди автори – Ст. Маркова, Хр. Малешков,
Е. Делчева, В. Борисов, Хр. Грива, О. Могучая, Е.
Berkowitz, Т. Jones, M. Prowle, J. Artels и др.
2. Причини за липсата на устойчивост в релацията здравни потребности – търсене на здравни услуги
Една от най-съществените заплахи в здравната система в България е използването на субститути на здравните услуги. Най-голямо внимание заслужават тези, които са с по-ниски за потребителите цени. Към заместителите на здравни услуги или
т.нар. ортодоксална медицина, можем да отнесем
телепатната комуникация, фитотерапията, акупунктурата, биоенерготерапията, екстрасенсното лечение, рефлексологията, хомеопатията и др. В Европа
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са познати около 73 алтернативни терапии. Според
последните изисквания на Министерството на здравеопазването са необходими документи за официална регистрация, правила за практикуване, ефективни за всички процедури, приет механизъм за
санкции. Това ще ограничи засилилото се напоследък желание у населението към посещението на
различни самозвани “лекари” – врачки, баячки,
билкари, екстрасенси и лечители, които умеят да
лекуват всичко.
Случаите с психотерапевтите, които имат възможност за злоупотреба с разсъдъка, често се споменава като област, в която има нужда от въвеждане на ограничения. Не са единични случаите на
самолечение или отказ от лечение на хора, принадлежащи към различни секти и религиозни
общности, вярващи в свръхсили или обрекли живота си на тях. Всички те получават медицинска помощ едва когато има опасност за живота им и много
често тези случаи са с фатален изход. Дори и такава дейност като акупунктурата, ако се прилага
неправилно, може да доведе до увреждания за цял
живот или тежки кожни заболявания при замърсени игли.
Причината за вярата и предпочитанията в тези методи на лечение е ниската здравна култура
на населението и липсата на морал в тези “лечители”. Безспорно някои от тях притежават феноменални способности, но те са много малко на брой
и са официално регистрирани. Медицинската етика изисква от всички алтернативни лечители непрактикуване на съответната терапия без клинично
доказване на резултатите от техните експерименти.
И тъй като пациентите не носят никаква отговорност за използуването на алтернативната медицина – тя е на доброволна основа, ще продължава да
се увеличава интересът към нея. Друга причина за
тази тенденция са ниските доходи на населението,
което пречи за навременните диагностика и медицинско лечение.
За да не продължава негативната тенденция е
необходимо изграждането на Център за алтернативна медицина в България, където да могат да
практикуват тези специалисти, които имат успешни резултати в нея, и то съвместно с лекари. Така
ще се повиши и ефектът от нея.
Това, че част от здравните потребности не се
удовлетворяват поради посочените причини - лоша
здравна култура, ниска платежоспособност, използуване на алтернативно лечение, религиозни и др.
предразсъдъци и т.н., не е основание да ги изключваме от модела при определяне търсенето на здравни услуги (фиг.1).
Те са следствие предимно на турбулентната
външна среда и негативната промяна на някои от
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факторите в нея, водеща до пренасочване на потока на здравните потребности и по този начин те не
се превръщат в търсене.
Ролята и значението на резултатите от изследването на факторите, които влияят върху здравните потребности и определящите ги показатели,
се свеждат до използуването на информацията от
тях за търсенето на определени здравни услуги във
всеки регион, обслужван от лечебното заведение.
Естествено тези резултати са необходими и
за конкурентния анализ при различните изследвания при търсенето и избора на нови стратегии от
ръководствата на лечебните заведения, както и за
разработването на здравни карти.
Заключение
Основните изводи, които могат да се направят в резултат на това разделение на потока на
здравните потребности във връзка с релацията
здравни потребности – търсене на здравни услуги,
са:
- търсенето или потребностите от здравни услуги може да бъдат задоволени и извън лечебното
заведение;
- търсенето на здравни услуги може да се определи чрез влиянието на различни фактори и
показателите, които ги определят, с помощта на
различни методи – социално-хигиенни изследвания,
скринингови проучвания, статистически,
математически, икономико-математически, евристични и др.;
- не винаги търсенето е по-малко или равно
на предлагането, което води до създаването на
т.нар. “списък на чакащите”, като някои от пациентите са принудени да чакат или да търсят заместители на здравните услуги;
- спешните случаи на търсене се удовлетворяват веднага;
- предлагането на здравни услуги може да се
разглежда и като зависимо от капацитета на ресурсите и/или от ефективното им използуване;
- необходимо е да се търси баланс между търсенето и предлагането;
- предлагането би могло да се определи чрез
няколко подхода, но винаги свързани с търсенето
на здравни услуги.
Оценката на специфичните фактори, които влияят на здравните потребности на населението показва, че в бъдеще търсенето на здравни услуги ще
се увеличават. Изводите от тяхното действие могат да помогнат на различни органи и организации
в разработването както на стратегиите им, така и
на социалната политика. Тенденциите в изследваните показатели показват, че здравословното състояние на населението в България ще се влошава.
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Фигура 1. Влиянието на факторите върху релацията здравните потребности - търсене на здравни
услуги
Ще се увеличат заболяванията, които са резултат
на стреса и депресиите от безработицата и престъпността, на лошата хигиена на етносите у нас,
на тежката екологична обстановка, на ниската
здравна култура на населението.
Стратегиите на правителството в областта на
здравеопазването, социалните дейности и други
области, свързани със здравето на хората, трябва
да се насочат към отстраняване на негативните тенденции в действието на специфичните фактори, а

именно:
- намаляване на безработицата;
- ограничаване на престъпността;
- приобщаване на различни етноси към обществения живот и подобряване на статуса им;
- подобряване на екологичната обстановка,
особено в някои региони на страната;
- повишаване здравната култура на населението.
Тези насоки трябва да станат стратегически

Устойчивост на релацията потребности – търсене на ...

приоритети на много национални органи и организации за подобряване здравето на нацията.
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SUSTAINABILITY OF NEEDS – DEMAND RELATION OF HEALTH
SERVICES
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ABSTRACT
The needs in the market of health services don’t always turn into demand. The paper’s aim is to represent the
factors that influence on that process and its motives. A conceptual model was made for the relation needs – demand
of health services. The trends for improvement of its sustainability are shown.
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АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
В ПРОЦЕС НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС
Антон Маринов, Тодорка Атанасова, Надка Костадинова, Румен Отузбиров,
Георги Желязков
Тракийски университет - Стара Загора
В настоящата статия е направен анализ на нормативната база на социалното осигуряване в РБългария тристълбовия модел на пенсионна система, принципите и практиките на социално осигуряване в Европейския
съюз – регламенти: 1408/71 и 574/72. Посочени са мерките за улесняване на координацията и прилагането на
различните европейски социално осигурителни системи. Направен е анализ на фондовете на обществено осигуряване и социалните рискове, за които можем да се осигуряваме. Извършен е сравнителен анализ между страни
- членки на ЕС и РБългария по определени критерии – осигурителен стаж, относителен дял на осигурителната
тежест, пенсионна възраст и др. Предложени са насоките за подобряване на политиката по общественото осигуряване на база европейската нормативна система. Отразени и анализирани са приходите и разходите по фондове
на социалното осигуряване. Направен е преглед на допълнителното социално осигуряване - допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно осигуряване.
Ключови думи: анализ, социално осигуряване, политика, социални рискове, практика, нормативна база,
социалноосигурителни фондове.
Key words - analysis, social insurance, policy, social risks, practice, legislation, social insurance funds

Въведение
България е една от първите асоциирани страни, които проведоха радикална реформа в социалното осигуряване. Изградена беше финансово балансирана и стабилна система за социално осигуряване с административен капацитет, който се базира върху модел на пенсионно осигуряване с три
стълба.
Целта на настоящата разработка е да се анализира организацията и изграждането на нормативната база на социалното осигуряване в процеса на
присъединяване на Република България към Европейския съюз.
Обект на изследването е осигурителната
система, нейните принципи за изграждане и фукциониране в РБългария и ЕС, тяхното съпоставяне.
Методите, които се използвани при проучването и анализа на настоящата проблематика са системен подход и системен анализ, синтез, експертни оценки, сравнение, проучване на нормативни,
поднормативни документи и актове, др.
Анализ на нормативна база на социалното
осигуряване в Република България
Кодексът за социално осигуряване е нормативната база, определяща модерната осигурителна система. България е третата източноевропейска страна, след Унгария и Полша, в която успешно
се развива тристълбовата пенсионна система.
Кодексът за задължително обществено осигуряване влезнал в сила от 01.01.2000 г. урежда

задължителното обществено осигуряване, което
включва държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително обществено осигуряване. През 2003 г. към него се прибавя нормативната база на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и допълнителното доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификацияи и се преименува в Кодекс за социално
осигуряване (КСО). От тогава системата на социално осигуряване в България се развива и усъвършенства: изгради се разходопокривната система
за социално осигуряване и се развиват капиталови
схеми за пенсионно осигуряване - допълнителното
задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
Набирането на финансови средства по фондовете на ДОО е основано на осигурителни вноски
от осигурителите и лични осигурителни вноски от
осигурените лица, като се управлява от Националния осигурителен институт /НОИ/. Вноските за
здравно осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване се събират от НОИ,
макар те да се администрират от други институции.
Със създаването на фонд “Обществено осигуряване” като самостоятелен, за осъществяване
на държавното обществено осигуряване1 бюджетът за ДОО се отделя от Държавния бюджет. По
този начин се прилага самoфинансиране, основаващо се на разходопокривния принцип. Според него събирането и изразходването на средствата за
осъществяване на държавното обществено осигу-

1 Закон за фонд “Обществено осигуряване”- ДВ 104/ 1995 г.
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ряване се извършва със собствени средства - осигурителни вноски и целеви трансфери от републиканския бюджет (за определени видове социални
плащания) и др.
С Кодекса за социално осигуряване се прави
важна стъпка в по-нататъшното фондово обособяване на средствата на ДОО. Първоначално се обособиха три самостоятелни осигурителни фонда:
“Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест” и “Общо заболяване и майчинство”. Те се
основат на сходността на осигурените, социалните рискове и целите, за които се натрупват и разходват средствата от осигурителни вноски2 . С измененията на Кодекса за социално осигуряване
влезнал в сила от 01.01.2002 г. се усъвършенства фондовата организация на ДОО, като се създадот два нови фонда: фонд “Безработица” - за изплащане на обезщетенията за социалния риск безработица и фонд “Пенсии, несвързани с трудовата
дейност” - за пенсиите, които се финансират от
републиканския бюджет. От 01.01.2005 г. функционира и трети фонд “Гарантиране вземанията на
работници и служители”. Кодексът за социално осигуряване има за цел да урежда обществените
отношения, свързани с Държавното обществено
осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионарна болест, майчинство, безработица и старост.
Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски включва всички възнаграждения от трудова дейност. Осигурителният доход в неговия минимален и максимален размер се определя от
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване. За 2006 г. минималният размер на
осигурителния доход е 220 лв, а максималният 1400 лв, определен за различните квалификационни групи професии и основни икономически
дейности. Осигурителната тежест се разпределя
между осигурители и осигурени за 2006 г. в съотношение 65:35 процента, като до 2009 г. трябва
да достигне 50:50. Лицата, осигурени за всички социални рискове имат право на: парични обезщетения за временна нетрудоспособност, поради общо
заболяване, трудова злополука и професионална
болест, за санаториално лечение, гледане на болен член от семейството, при трудоустрояване, при
бременност и раждане, при отглеждане на малко
дете, парични помощи за инвалидност. А когато
няма основание за пенсия, помощи за профилактика и рехабилитация. При безработица на осигу-
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рените лица се изплаща обезщетение, съобразно
осигурителния стаж и възраст.
Допълнителното социално осигуряване:3
Допълнителното социално осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и
фондове за допълнително доброволно осигуряване
за безработица или професионална квалификация.
Те се учредяват и управляват от лицензирани, по
реда на КСО пенсионно-осигурителни дружества.
Държавата осъществява ефективно регулиране и
контрол върху дейността на тези дружества, с цел
защита на интересите на осигурените лица и
пенсионерите.
Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, лицата
родени след 31.12.1959 г. Работещи при първа и
втора категория труд, задължително се осигуряват
в професионален пенсионен фонд, за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване е следният: за
универсален пенсионен фонд вноската е 4% с тенденция достигане до 5% през 2007 г.; за професионален пенсионен фонд: 12% за лицата, работещи при първа категория труд и 7% за работещите при условията на втора категория труд. Вноските
за универсалните фондове се разпределят между
осигурители и осигурени в съотношение равно на
вноските за държавно обществено осигуряване.
Вноските за професионалните пенсионни фондове
са изцяло за сметка на осигурителите.
Земеделските производители и тютюнопроизводители в РБългария, които упражняват само производствена дейност, се осигуряват върху осигурителен доход, който не е по-малък от 25% от минималния месечен размер на осигурителния доход.
Дължимите авансово осигурителни вноски, както
минимамалния и максималния месечен размер се
определят със ЗБДОО за съответната година. Те
не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност за разлика от другите
видове дейности (10-то число следваш месеца за
осигуряване) и могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31.03. на годината, следваща
календарната година, за която се отнасят. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат
от фондове за подпомагане на земеделските производители по ред, определен от МС. Вземанията

2 чл.18, чл.21 и 26 от КСО.
3 То включва: допълнително задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт; допълнително
доброволно пенсионно осигуряване при старост и смърт;допълнително доброволно осигуряване за за безработица и/или професионална квалификация.
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за невнесени осигурителни вноски за държавното
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители
се събират с лихва, в размер на основния лихвен
процент на БНБ за периода, като за другите дейности е 20 пункта по-висок.
Приходите във фондовете за 2003 г. са
2953,6 млн.лв. при план 3017,1 млн.лв., или изпълнението е 97,8%. Най-съществено значение от
тях имат приходите от осигурителни вноски 2907 млн.лв. Голям е делът на приходите от оси-

гурителни вноски за сметка на работодателите за
работници и служители - 2106 млн.лв. Съществено
значение имат и приходите от лични вноски, възлизащи на 565,2 млн.лв, както и вноските от самоосигуряващи се лица 142,89 млн.лв.
Приходите от ревизионни актове за начети, глоби и административни наказания възлизат на
128 млн. лв. Неизпълнението на общите приходи
е с 2,11%, равняващо се на 63,5 млн. лв. се дължи основно на неизпълнение на приходите от осигурителни вноски с 48,8 млн. лв. и от сумите от
ревизионни актове - 14,5 млн. лв.

Таблица 1. Сравнителен анализ между другите страни-членки на ЕС и РБългария
Страни

Люксембург

Норвегия

Размер на
пенсията
за месец

Вноски

Стълбове
осиг. стаж

Работещо
население/
пенсонери
осиг. тежест

65 г. м/ж

Мин. размер 1023 евро
с месечни индексации

Работник 1/3
Работодател 1/3
Държава 1/3
Държавна субсидия

1.Общ - 40 год. стаж
2.Допълнителен от
работодатели - 40 год.
стаж
3.Доброволно (частно)
във връзка с дан. с-ма

Н.д.
Осиг.тежест
общо 24%

67 г. м/ж

Мин. размер 9906 евро
+ допълнителна
пенсия до 20190 евро
+ добавки с год.
индексация от 1 май

Работници, самоосиг. 7,8%(10.7%)
Работодатели - 14,1-0% в
зависимост от региона и
12,5% за на 16 пъти базов
доход
Пенсионери - 3%
Държавна субсидия

1.Общ - мин. 40 год.
2.Допълнителни
професионални
пенсионни схеми - мин
30 г.

6,6:1 (16%)
Осиг.тежест
22,9 общо
14,1-0(12,5)%:
7,8(10,7)
Под 2517 евро
няма осиг.

Работник Работодател
Държавна субсидия

1.Общ - 40 год. стаж
2.Доброволен - 16%
върху 1-4 МРЗ, лични
вноски за тези който не
са в общия
3. Социална който не са
в горните две от
държавни приходи, соц
пенсия фиксирана сума

6,6:1 (16%)
Осиг.тежест
34,75% -общо
23,75%:11%
щатни раб.
пълен доход
25,4% и 32%
нещатни раб.
11 нива на
осиг. доход

Пенсионна
възраст

65 г. м/ж

Мин. размер на
пенсията –
65-100% от МРЗ в
зависимост от осиг.
период

64 г. м/ж

Мин. размер 628 евро
Макс. размер 1256
евро
13 пъти в годината +
втори стъб
индивидуално

Работник Работодател
Държавна субсидия

Испания

65 г. м/ж

Мин. размер 454 евро семейни,
385 евро несемейни
Макс. размер 1953
евро

Работник Работодател
Държавна субсидия

България

63 г.мъже
60 г. жени

Мин. размер 43 евро
Макс. размер 230 евро

Работник Работодател
Държавна субсидия

Португалия

Лихтенщайн

1.Задължителен - 44
год. стаж
2.ДЗПО от
работодатели - за
работн. с год. доход над
15075 евро
3.Доброволен (частен) –
лични вноски във
връзка с дан. с-ма
1.Задължителен - 35
год. стаж
2.Допълнителен от
работодатели
3.Доброволен(частно)
във връзка с дан. с-ма
1.Задължителен 37 год. стаж м,
32 год. стаж ж.
2.Допълнителен
задължително от
работници и/или само
работодатели
3.Доброволно (частно)
във връзка с дан. с-ма

2,05:1 (33%)
Н.д.

Н.д.
Осиг.тежест
37,9% -общо
31,3%:6,4%

1,09:1 (46%)
Осиг.тежест
37,10% -общо
24,68%;12,42%
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Разходите по фондовете на ДОО за 2003 г.
възлизат на 3861.8 млн.лв., при планирани
3955.0 млн.лв. - изпълнение на 97,64%. Налице
е икономия от 93,2 млн. лв. Най-голям е делът на
разходите за пенсии 3159,3 млн.лв или 81,1 % от
всички разходи и са повече с 3,21% повече от
планираните. Следващи по значимост разходи са
тези за социални помощи и обезщетения 655,3 млн. лв. при планирани 778,5 млн. лв. като
е реализирана икономия от 123 млн. лв. Това се
дължи главно на по-ниските разходи за обезщетения за безработица и помощи по Закона за семейни помощи за деца.
От сравняване на данните, посочени в таблица 1 могат да се направят следните изводи:
1. България е единствената страна от анализираните с различна пенсионна възраст за мъже и
жени и с най-ниска от анализираните – от 60 до 63
при средна 65 год. за останалите.
2. У нас с 10 пъти е по-ниска мининималната
пенсия спрямо анализираните европейски страни.
3. В страната ни вноските за социалното осигуряване са с най-висока осигурителна тежест по
всички линиии – общо работодатели, работници, няма диференциация между по-силно и по-слабо развите райони, както и липсва съучастие на държавата при вноските, като не става въпрос за държавната субсидия, а за равностоен партьор при определяне на вноските.
4. Осигурителният стаж е с най-нисъкия праг
от 37 - 32 год. при среден 40 год. за останалите.
5. Законодателството като нормативна база е
добре изградено с ясни правила, но с висока осигурителна тежест.
6. Съотношението работещи към пенсионери държи „първото” място, като по този начин системата е блокирана за каквито и да е възможни решения, за подобряване на жизнения стандарт на
българските пенсионери по линия на самата система.
С цел хармонизация на нашето законодателство с това на ЕС и повишаване на жизнения стандарт на гражданите у нас препоръчваме в бъдеще
постепенно да се преодолеят някой от описаните
по-горе различия.
Насоки за подобряване на политиката по обществено осигуряване при присъединяване към
Европейския съюз
Независимо от обхвата на кодекса за социално осигуряване остава невъзможността на осигурителната маса да формира необходимия размер
нормални социални плащания - пенсии, обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност
и майчинство. Този проблем зависи от равнището
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на събираемост на вноските, така и от демографския проблем - застаряване на населението. Първите стъпки за решаване на проблема вече се направиха с увеличаване на трудоспособната възраст.
Населението в трудоспособна възраст в края на
2003г. е 58,6% от цялото население, а в 2004 г. 4 872 хил. човека, което достига 61,6%. В сравнение с предходната година масата на трудоспособните е нарастнала с 35 хил.човека, което зависи и
от осигурителните вноски.
За да се уеднакви и подобри политиката по
обществено осигуряване се налага да се направят
няколко съществени промени:
• да се повиши събираемостта на осигурителните вноски без да се увеличава осигурителната
тежест;
• постепенно да се увеличават размерите на
пенсиите, в съответствие с реалното поскъпване
на живота. Тук се включва и изоставането до момента на пенсиите. Това налага не само да се индексират с процента на инфлация, а да се осъвременят за да гарантират достойното съществуване
на тези граждани;
• да се увеличи размерът на обезщетенията
при бременност, раждане и отглеждане на малко
дете и месечните добавки за деца;
• да се създадат условия за по-висока социална сигурност.
Главните пътища за постигане на горепосочените предложения според нас са:
• Завишаване на контрола по приходите на
средствата от фондовете на общественото
(задължителното) осигуряване чрез органите на
НАП, за да се повиши събираемостта;
• Прицизиране на контрола върху разходите
на средствата от фондовете на общественото (задължителното) осигуряване чрез органите на НОИ
по линия на законосъобразността;
• Контролиране спазването на трудовото законодателство, като едно от средствата за снижаване дела на “сивата икономика” и завишаване размера на санкциите при допуснати нарушения;
• Засилване на международното сътрудничество на осигурителните институции с органите на
държавати-членки от ЕС с цел зачитане и запазване на осигурителните права на гражданите от ЕС.
В средата на 2002 г. РБългария затвори преговорна Глава 2 “Свободно движение на хора”. Част
от проблемите, които тя засяга, се отнасят до гарантирането на социалните права на българските
граждани, пребиваващи в чужбина. Ключови елементи на международните договори в областта на
общественото осигуряване са нормите, които гарантират непрекъснатост на социалната закрила
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на лицата, свободно придвижващи се на територията на ЕС и държавите от Европейското икономическо пространство. Регламентите са част от европейското право и правният им ранг изисква директно да бъдат прилагани в държавите членки на
ЕС, т.е. с преимущество над националното законодателство. Тези нормативни актове автоматично
стават част от законодателството на всяка държава-членка, без да е необходима парламентарна
намеса, за да се включат във вътрешното законодателство на всяка една от тях.
Два са основните европейски регламенти, които имат непосрествено отношение към координацията на националните осигурителни системи в ЕС
: Регламент 1408/71 и този за неговото приложение - 574/72. Те съдържат уеднаквени критерии за
определяне на приложимото законодателство, като в основните случаи се приема, че спрямо гражданина се прилага законодателството на държавата,
където лицето работи независимо от неговото
местоживеене. В случай когато Регламентът следва да се тълкува в контекста на свободното движение на хора, т.е. в случай на съмнение, трябва да
се взема решение в полза на работника –мигрант.
В този връзка понятието “свободно движение
на хора” следва да се разбира в широк смисъл:
Регламентът се прилага за всички работници в
трансгранична ситуация, независимо дали са се
преместили за постоянно или не, включително за
пограничните работници. В приложното поле на
Регламента попада дори работник, който не променя трудовата си заетост, но заминава в чужбина,
например на почивка. Приложното поле на координационния регламент е дотолкова, доколкото националното законодателство гарантира юридически
приложимо субективно право на съответното
обезщетение. Координационният регламент не е
приложим за обезщетения (в областта на социалното подпомагане), които се отпускат по усмотрение и въз основа на индивидуална преценка. С това този многостранен акт замени съществуващите двустранни спогодби в областта на социалната
сигурност, които държавите-членки сключваха помежду си. Сега разпоредбите на ЕС за общественото осигуряване са основани на четири принципа:
• Подчиненост само на едно законодателсто
- така в областта на социалната защита се избягва
двойното осигуряване на гражданите от ЕС;
• Равенство в третирането - при своето свободно придвижване гражданите на страните-членки на ЕС имат равностойни права и задължения навсякъде в Общността;
• Запазване на придобитите осигурителни
права, дори когато работникът или пенсионерът жи-

вее в друга държава-членка;
• Запазване на права в процес на придобиване.
Координацията на системите за социално осигуряване има за цел да осигури постоянно обществено осигуряване на хората, които пътуват през държаните граници в търсене на работа. Тя се провежда във всички основни клонове на общественото
осигуряване, отнасящи се до обещетения при общо заболяване, майчинство, инвалидност, старост
и т.н. на основата на социални регламенти, някой
от тях:
• Обезщетенията за болест и майчинство:
Принципът гласи, че паричните обезщетения
за болест винаги се изплащат съобразно законодателството на държавата, в която се осигуряваш
независимо къде живееш или временно пребиваваш. Националното законодателство на някои страни предвижда изплащане на възнаграждение за
първите няколко дни или седмици от периода на
нетрудоспособност. Тези суми се считат за парично обезщетение по болест.
Обезщетенията за болест в натура са медицинската помощ и услугите в рамките на задължителното здравно осигуряване. Основното правило
е, че обезщетенията за болест в натура се отпускат според законодателството на държавата по местоживеене или местопребиваване, все едно че сте
осигурени в нея. Разходите по обезщетенията в натура се покриват от държавата, където се осигурява. Ако страната, в която живее човек е различна
от тази, в която е осигурен, той се задължава да се
регистрира в здравноосигурителната институция по
местоживеене, както и членовете на семейството
му. В случай, че временно се пребивава в държава,
в която човек нчма осигуряване, ще имате право
на цялата необходима помощ. Без значение дали
той е в чужбина като турист, студент, командирован работник или пенсионер или на работа, посещение при роднини. Преди да се напусне държавата, където се е осигурявал, трябва да се снабди
с документ, необходим за получаване на съответната медицинска помощ. В противен случай се налага да се заплащат разходите по лечението и чак
след връщане в държавата да поискате възстановяване на разходите.
• Медицинско обслужване в чужбина с цел получаване на специално лечение:
При определени обстоятелства всеки има право на медицинска помощ в друга държава-членка,
като разноските се поемат от страната, в която е
осигурен или живеете човек. За целта той трябва
да се снабди с предварително разрешение от своята осигурителна институция. Израз на това е изготвения формуляр E 112.
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• Обезщетенията за трудови злополуки или
професионални болести:
Правилото гласи, че паричните обезщетения
за трудова злополука и професионална болест винаги се изплащат съобразно законодателството на
държавата, в която се осигуряваме, независимо от
това къде живеем или временно пребиваваме. Тук
е възможно паричните обезщетения и обезщетенията в натура да се изплатят и чрез институциите
по местоживеене или местопребиваване за сметка на институцията на страната, в която е направено осигуряването, но това не касае размера. Дори
и да се претърпи злополука при пътувате извън
страната на осигуряване, всеки има право на парични и обезщетения в натура.
• Инвалидност:
Схемите за инвалидност на държавите-членки на ЕС бележат съществени различия, които могат да бъдат разделени на две големи групи: а) в
зависимост сумата на пенсията за инвалидност ограничена от продължителността на осигурителния период преди инвалидизирането и б) в зависимост дали има осигуряване към датата на настъпване на инвалидността. Особеното тук е, че ако
малко преди тази дата работещият спре да работи,
той няма право на пенсия за инвалидност. Но преди да придобиете право на обезщетение за инвалидност, ако същият се е осигурявал в повече от
една държава, съществуват няколко възможности
- ще получите две или три отделни пенсии за
инвалидност.
• Пенсиите за старост:
Когато човек работи в повече от една страна
членка на ЕС осигурителните вноски няма да се
прехвърлят в друга страна, нито ще бъдат изплатени, когато вече не се осигурява във въпросната
страна. При навършване на пенсионна възраст ще
се изплаща пенсия за старост от всяка държава,
където работещият е осигуряван за срок най-малко една година. Така, че ако осигуреният е работил
в две държави, когато навършите годините за
пенсия, ще получите две отделни пенсии за старост.
Тук няма да има загуба на вноски, натрупаните права са защитени и всяка държава ще изплаща пенсия, която е пропорционална на периодите на
осигуряване. Възрастта за пенсиониране е тази, която е записана в националното законодателство, в
която е положен труда - обикновено 65 г. Обичайна
практика е бенефициентите на пенсии да получават семейни обезщетения от страната, която изплаща пенсията им. В случай, че бенефициентите
отговарят на изискванията за получаване на две или
повече пенсии, обикновено имат право на семейно
обезщетение от страната, където се предоставя
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най-висок размер. Като цяло правилата на ЕС, които се отнасят за наследствените пенсии са същите, както и при пенсиите за инвалидност и старост,
те са: за пенсия за вдовец или вдовица и пенсия за
сираци. При смърт, държавата към съответната датата отговаря за изплащането на полагащата се
помощ.
• Обезщетения за безработица:
Правилата на ЕС по отношение на обезщетенията за безработица са много стриктни при изплащане на обезщетения за безработица в друга
страна. Там те могат да се изплащат единствено
за периода на търсене на работа, но не повече от 3
месеца. Ако в рамките на този срок не се намери
работа, то се получават обезщетения за безработица в страната, където за последен път човекът е
имали трудово правоотношение, но при условие,
че се върнете преди изтичането на тримесечния
период. Право на тримесечно обезщетение за безработица в друга европейска страна едно лице има
само веднъж между две трудови правоотношения.
След като загубите работата си вие сте длъжни да
бъдете на разположение на бюрата по труда в
страната, където ви се изплаща обезщетението за
безработица, за период от минимум 4 седмици. В
срок от 7 дни след заминаването, вие сте длъжни
да се регистрирате в бюрата по труда в страната, в
която сте пристигнали да търсите работа.
• Семейни обезщетения:
Според Регламент 1408/71 се обезсилват семейните обезщетения в националното законодателство. Работниците-мигранти (безработни лица,
пенсионери и сираци), които са осигурени в дадена държава-членка, имат право на семейни обезщетения за децата си, живеещи в друга държавачленка. С оглед на тези разпоредби, трябва да се
прави разликата между термините “семейни обезщетения” и “семейни помощи”. Във всички държави-членки на ЕС съществуват семейни обезщетения за деца, но начинът на отпускане и размерът
им сериозно се различават. Ако членовете на вашето семейство живеят в страната, където вие сте
осигурени като наето или самостоятелно заето
лице, винаги тази страна отговаря за изплащането
на семейните обезщетения. Вие имате право на
абсолютно същите обезщетения както и гражданите на тази страна. Ако членовете на едно семейство не живеят в страната, където са се осигурявали се прилага приципа всеки „има право на същите обезщетения като гражданите на тази страна”.
Пенсионерите обикновено получават семейни обезщетения от страната, която изплаща пенсията, но
тези от тях, които имат право на две или повече
пенсии, обикновено имат право на семейно обез-
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щетение от страната с по-високи ставки.
Някой специални правила, основани на Регламент 1408/71 за определени категории лица, техните права и задългения, които имат значение за
българските граждани след влизането ни в ЕС:
• Пограничен работник е наето или самонаето лице, упражняващо дейност на територията на
една държава-членка и пребивава на територията
на друга държава-членка, в която по правило се завръща всеки ден или поне веднъж седмично. Като
пограничен работник всеки има право на същата
социална защита, съгласно правилата на ЕС, както другите категории лица. В случай,, че човек остане без работа(трудовото правоотношение е
прекратено), ще получите обезщетения само по законодателството на страната, където живее независимо, че е работил и плащал вноските си в друга
държава-членка.
• Сезонни работници са лица, наети за сезонна работа извън страната по местоживеене за период не по-дълъг от осем месеца. В качеството си
на сезонен работник, всеки има същите права и
задължения, произтичащи от правилата на ЕС за
социално осигуряване както и другите категории
работещи. В частност при осигуряване в страната,
в която се работи в рамките на съответния сезон.
Тримесечният период на изплащане на обезщетение за безработица се ограничава до оставащия период от сезона, за който е нает един човек.
• Командированите работници са лица, които
по принцип са наети в една държава, но временно
са изпратени от работодателя си да работят в друга.
Максималният период за командироване е 12 месеца, а в изключителни случаи той може да бъде
удължен до 24 месеца. Като командирован работник всеки продължава да се осигурява в страната,
в която има трудово правоотношение. В случай, че
се промени местоживеенето може да се ползват
всички здравни обезщетения, предоставяни от тази
страна, както и да се кандидатства за обезщетения за безработица там. В същото време се запазва правото на семейни обезщетения от страната,
където продължава да се осигурява лицето, без значение къде живее.
• Всички туристи и студенти имат право на
всички необходими обезщетения за здравна помощ
в страната на временен престой при същите
условия, които важат за всички граждани на съответната страна. В случай, че са забравили да вземат Европейската здравноосигурителна карта от
страната, в която живеят се налага заплащане на

извършеното медицинско обслужване дори и когато се касае за неотложна помощ. След завръщане
се представя фактура на здравноосигурителната
институция и разходи ще бъдат възстановени съобразно тарифите за възстановяване на разходи
на страната, където е получено здравното обслужване.
Заключение
От направения по-горе анализ можем да се
направят следните по-важни обобщения:
• Изграденият тристълбов модел в страната
ни ще улесни координацията с различните европейски социалноосигурителни схеми.
• Действащите в страните-членки на ЕС правни норми за прилагане на схемите за социално осигуряване на наетите и самонаети лица и членовете
на техните семейства, както и процедурите за прилагането им от 01.01.2007 г. са директно приложими и в България.
• Това съдейства за свободното движение на
български граждани в другите европейски страни,
а така също привличане на техни граждани на
работа, обучение, туризъм у нас. По този начин
ще се създадат още по-благоприятни условия за
намаляване на безработицата, внедряване на нови
технологии в стопанската дейност и повишаване
на нейната конкурентноспособност, развитие на инфраструктурата и телекомуникациите, туризма и
др.
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ABSTRACT
In the present article an analysis of the legislation concerning the social insurance in Republic of Bulgaria is made:
three-pillar model of pension system and the main principles and practices of social insurance in the European Union regulations - 1408/71 and - 574/72. The measures for facilitation of the co-ordination and applying the different
european social-insurance systems are shown. The directions for improving the policy of the social insurance on the
base of european practices are pointed out. An analysis of the state social insurance funds is made as well as for the
social risks which are covered. The comparative analysis between EU member states and Bulgaria is made, based on
certain criteria. Directions, based on the European legislation, for improving the social insurance policy are suggested.
The incomes and outcomes of the social insurance funds are analyzed and shown. Short review of the additional social
insurance is made - additional obligatory pension insurance and additional voluntary insurance.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В КОНКУРЕНТНА СРЕДА
Цанка Златева
Технически Университет – Габрово
Настоящата статия предлага обобщена рамка за анализ на човешкия капитал, комбинирайки постиженията
в три различни изследователски области – управление на знанието, интелектуален капитал и стратегическо
управление на човешките ресурси. Поставяйки едно до друго две измерения – стойност и уникалност – в нея се
анализират различните форми на проявление на организационния човешки капитал. Описват се различните
практики по управление на човешките ресурси в конкурентна среда.
Ключови думи: човешки капитал, управление на човешки ресурси, конкурентоспособност, управление на
знанието.
Key words: human capital, human resources management, competition, knowledge management.

Организациите са изградени от хора и се управляват от хора. Без хората, организациите не могат да съществуват. Всъщност, предизвикателството, възможността, а също и неуспехът за създаване и функциониране на организациите, много често зависят от свързани с човека проблеми, които
възникват в хода на работата. Не рядко причина за
тези проблеми е грешното вярване, че всички хора
са еднакви и могат да бъдат управлявани по един и
същ начин. Всеки човек е различен от останалите.
Невъзможно е да се открият поне двама души, които да бъдат напълно идентични един на друг. Дори
в една и съща физическа категория хората са различни – някои са емоционални, експанзивни, други
въздържани, по-интелигентни и не чак толкова
интелигентни, някои предпочитат работа на открито,
а други на закрито, в екип или индивидуално и т.н.
Тези различия пораждат необходимостта от внимание към всеки един поотделно, за да може да
се максимизира неговият потенциал, а от там да
се максимизира ефективността на организацията,
а от там и обществото като цяло може да оползотвори по най-добрия начин своите човешки ресурси.
Служителите и организациите, които те представляват, ще постигнат максимални резултати когато
съвпадат целите на персонала и целите на техните
организации. Може би в трудовия живот преди 20
– 30 години е било по-лесно да се постигне подобно съвпадение, отколкото днес, тъй като нормите
и ценностите в обществото вече са коренно променени. Нуждата за себеизявяване е в самите нас
и ние трябва да разберем добре това, за да усъвършенстваме практиките и процедурите по управление на човешките ресурси.
Хората, които търсят себеизява, приемат трудно факта, че има подмяна на ценностите и че те
трябва да направят избор и компромис между продуктивността на технологичното общество и качеството на живота. В повечето случаи, те искат и двете.
Те се стремят дълго време да постигнат тази себе-

изява, борейки се за материалното си благополучие.
Също така, те търсят себеизявата и в неосезаеми,
нематериални неща – творческа способност, свобода, автономия, удоволствие, ангажираност и участие, взаимност, приключение, жизненост, мотивация и грижовност. И ако етиката преди изискваше
себеотричане, сега има етика, която не отказва
нищо. В една подобна конкурентна и силно динамична бизнес среда като решаващ и ключов фактор се проявява знанието. То е предмет на много
изследвания и разработки, дори в последните години вече се наложиха термини като „общество на
знанието”, „икономика на знанието”, „управление
на знанието” и др. ( За подробности вж. 3, 4, 5,6,7).
По традиция стратегиите на организациите се
изграждаха върху фактори, предимно материални,
които изглеждат по-стабилни и относително по-малко променливи (технологии на продуктите и
процесите, защитени пазарни пространства, търговски марки, достъп до финансови и други) за разлика от трудните за контролиране и предсказване
човешки ресурси. През последните години на ХХ и
началото на ХХІ век ситуацията коренно се промени – ролята на човешките ресурси при формирането на стратегиите нарасна и вече излиза на преден план. Човешките ресурси са носители и акумулатори на знания и умения, които постепенно
променят обществото и бизнес средата.
Настоящата предприемаческа среда се характеризира с пазарна глобализация, висока конкурентност, изравняване на технологичните нива и
бързо навлизане на нови високи технологии, особено в областта на комуникациите и информационните системи, поради което при изравнените
възможности, материалните активи вече не могат
да осигурят гарантирано конкурентно предимство.
Това налага мениджърите да се съсредоточат в нематериалните активи, какъвто е интелектуалният
капитал. На тази база човешкият ресурс или капитал се превръща в силно конкурентно предимство
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за всяка една организация, особено за тези, които
функционират в сферата на знанието като информационни и софтуерни услуги. Конкурентното предимство все повече зависи от „ноу хау въплътено
в хората”. Знанията, уменията и способностите на
сътрудниците са едни от най-значителните подновими и възобновителни ресурси за всяка компания.
При равни други условия, те отличават една организация от друга, един пазарен лидер от друг и т.н.
. Затова стратегическото управление на интелектуалния потенциал и на човешки капитал придобиват първостепенно значение.
Целта на настоящата статия е да представи
рамка за анализ на човешкия капитал в организацията и да се очертаят тенденциите в неговото
развитие. След задълбочено проучване на литература по стратегическо управление на човешките ресурси (2, 3, 4, 5, 8) могат в обощен вид да се очертават три перспективи в тяхното развитие. Комбинирани по подходящ начин те могат да послужат за
основа на анализа на човешкия капитал и за очертаване на тенденциите в неговото развитие:
• Перспектива № 1 - Управление на знанието.
• Перспектива № 2 – Интелектуален капитал.
• Перспектива № 3 – Стратегическо управление на човешките ресурси.
Теорията за организацията, базирана на ресурсите, разкрива начина, по който организационните
ресурси се прилагат и комбинират, както и причините, които определят постигането на стабилно конкурентно предимство и естеството и произходът
на приходите, генерирани от организационните
ресурси.
Според тази теория, организацията се разглежда като натрупване на разнообразни и уникални по своя характер ресурси. Тези ресурси се определят като различни видове активи, чрез които
фирмата има възможност да създава и прилага в
своята дейност стратегии за повишаване на производителността и ефективността, както и осигуряване на конкурентоспособност.
Организационните ресурси могат да бъдат източник на стабилно конкурентно предимство ако отговарят на определени изисквания и притежават
следните характеристики (Диърикс и Кул, 1989):
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• Да бъдат редки, ценни, без заместители и
трудни за имитация;
• Да не могат да бъдат комерсиализирани,
тъй като се развиват и натрупват в организацията;
• Да притежават вътрешен характер и социална комплексност;
• Да произлизат от организационни умения и
обучение;
• Да бъдат силно обвързани с организацията,
с висок компонент на неподвижност;
• Развитието им да е зависимо от процесите
в организацията, тоест да се обуславя от нивата на
обучение, вложените инвестиции, акции и предишни дейности.
Въпреки многото си разновидности и широкоспектърното си приложение, организационното
знание притежава всички гореизброени характеристики. То се проявява като научно и практическо,
обективно и базирано на опита, процедурно, обединено, мигриращо и внедрено, кодирано. Най-често
използваната типология на организационното знание е тази, която разграничава знанието, придобито от опита и знанието, придобито чрез съзнателен
и продължителен процес на обучение.
Придобитото чрез опита знание има изключително субективен характер и е форма на знание,
която е добре позната на всички. Съществува усещането, че то се придобива от „само себе си” като
неотменна и неразделна част от новата дейност,
която трябва да се извършва и която се различава
съществено от тази, която сме осъществявали до
момента.
Знанието, придобито чрез съзнателен и продължителен процес на обучение е обективно и се
предава чрез официален, систематичен език и освен познатата от училище и университета форма,
може да има формата на различни компютърни
програми, патенти и всякакъв друг вид информация.
Придобитото чрез опита знание не бива да се
разглежда като независимо и напълно отделно от
съзнателно придобитото знание, поради факта, че
във всички форми на знанието има елемент на придобиване на опит.
Съществените разлики в типологията на двата вида знание са представени в Таблица 1.

Таблица 1. Типология на видовете знание

Знание, придобито чрез
опита (субективно)

Знание, придобито чрез
обучение (обективно)

Знание от опит

Рационално знание

Симултативност

Последователност

Практика

Теория
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Освен съзнателно натрупваното знание в
организацията, не малка част принадлежи и на
знанието, натрупано чрез опита, който се акумулира в продължение на ежедневната работа. Създаването на този вид знание е резултат от продължителната дейност на организацията. Това е опитът,
който работниците придобиват при изпълнение на
възложените им задачи, обменят помежду си или
предават един на друг в осъществяване на приемствеността. Този опит е познат още като „мрежа на
споделеното знание”.
Управлението на знанието има стратегическо
значение и е ключов елемент за постигане и поддържане на конкурентно предимство. „Концепцията
за управление на знанието се дефинира като необходимото идентифициране на категории на знанието за подкрепа на глобалната фирмена стратегия,
оценката на настоящото състояние на фирменото
управление на знанието и трансформирането на
настоящата база знания в нова, силна база за
знания, запълвайки всички налични пролуки”(4).
„Знанието се превръща в основополагащия
фактор на растежа в съвременната икономика –
по-важен за икономическото развитие от природните дадености, физическия капитал и човешкия
труд”(3). Според Питър Дракър (7) хората на интелектуалния труд се превръщат в доминираща група в обществото, базирано на знанието и осигуряват основната част от богатството на съответната
страна. Следователно за икономиките на знанието
инвестициите в интелектуален капитал са приоритетни пред натрупването на физически капитал. От
тук идва и основната тенденция на най-развитите
съвременни икономики да изнасят все по-голяма
част от физическия труд и капитал зад граница, за
да освободят ресурси за максимални инвестиции в
интелектуален капитал.
Според друга дефиниция за управление на
знанието, то е сбор от процеси, който позволява на
знанието да бъде оползотворявано като ключов фактор за добавянето и генерирането на стойност.
Освен процесите на създаване, придобиване и трансфер на знание, Гарвин включва и отражението на
това ново знание върху организационното поведение.
От тук произлиза и необходимостта управлението на знанието да се развива не само в рамките на организациите, но и между самите организации. Тази идея е не само атрактивна, но и изключително полезна, защото това би означавало да се
споделя акумулираното знание между бизнес
партньори, доставчици, клиенти, посредници и
консултанти.
Управлението на знанието може да се разглежда в два аспекта – стратегическо и оперативно.

Оперативното управление на знанието се базира
на компютърни технологии, за да събира,
обработва, организира и разпространява информация от и към персонала на организацията.
Стратегическото управление на знанието е
комплексен процес, който обвързва организационното знание с:
• разработването на организационни структури, които подпомагат натрупването и подобряването на знанието;
• с фирмената стратегия и политика;
• с подготовката и развитието на професионалисти в знанието;
• с повишаване на фирмената култура.
Една от трудните задачи в стратегическото управление на знанието е организацията да обвърже
финансовите резултати с резултатите от организационното знание. За прецизното изпълнение на
тази задача е необходимо предприетите инициативи в управлението на знанието и тяхната основна
цел да бъдат допълвани и доразвивани с аспекти
от другите цели на организацията. В този смисъл е
необходимо да се оцени ефективността на целите
в инициативите за управление на знанието и ползите от тези инициативи, които най-често са непреки.
Като всеки процес, управлението на знанието
преминава през няколко етапа. Целите, заложени
в организационната стратегия за управление на знанието могат да бъдат структурирани в четири етапа,
които представляват процеса на управление на
знанието:
1. Откриване и натрупване на знанието.
2. Обработка, систематизиране и осигуряване на стойност на събраното знание.
3. Трансфер и прилагане на знанието в дейността на организацията.
4. Организиране на практики и механизми за
целево и многократно използване на натрупаното
знание, както за отделни сътрудници, така и за различни функционални отдели и структури на организацията.
За осъществяването на тези цели е необходимо създаването и използването на инструментариум за управление на знанието, обикновено състоящ се от технологии, които доразвиват и задълбочават знанието и благоприятстват акумулирането,
кодирането и трансфера на този нематериален
актив. Направените изследвания показват, че тези
технологии категорично подобряват процесите на
знанието в организациите. За отбелязване е и факта,
че не всички инструменти за управление на знанието използват съвременните информационни
технологии, нещо повече – някои от тях дори не са
компютъризирани.
Според Родригес (1997), инструментите за уп-

Управление на знанието в конкурентна среда

равление на знанието могат да се класифицират в
три категории:
1. Инструменти, предназначени за непрекъснато акумулиране на знание. Този процес е ключов елемент за дългосрочната жизнеспособност на
организацията, както и за гарантиране на нейната
конкурентоспособност, поради факта, че тук се създават нови идеи, възприемат се и се внедряват нови модели, синтезират се разделени дейности, разработват се нови планове, стратегии и процеси.
2. Инструменти, които се прилагат за кодиране на знанието и имплантирането му в използваните от организацията технологии и методи на работа,
тъй като знанието е нематериален актив и само по
себе си, в изолирана форма не би могло да добави
стойност. Резултатите от знанието трябва да бъдат достъпни и да се предоставят на разположение за използване във и извън организацията. Тези
инструменти способстват предоставянето на достъп до знанието и възможността да бъде осъществен трансфер на това знание.
3. Инструментите, които се използват за споделяне на знанието, се сблъскват с три основни
трудности:
• Времева дистанция:
- Историческа, свързана с организационната
памет;
- Настояща, произтичаща от трудността да се
координират няколко дейности, за да има достатъчно общо време за осъществяване на взаимовръзката.
• Физическа и пространствена дистанция.
• Социална дистанция, включваща йерархични, функционални и културни разлики, които ограничават и затрудняват взаимното разбирателство.
Тези инструменти, разработени от Боинг и Пепси

Уникалност

Квадрант 1

Кола позволяват да се постигнат следните цели –
превръщане на корпоративните планове в ясни и
достъпни идеи за всички сътрудници, или разбиването им на цели и дейности, които дават допълнителен импулс на организационния успех; и откриване на диалог в месеците след тяхното прилагане.
Стратегическото управление на човешките ресурси възприема тезата, че не всички съществуващи знания и умения са стратегически, поради което възниква необходимостта да се определи кои
форми на човешкия капитал съществуват в организацията и кои от тях биха могли да бъдат източник на конкурентно предимство. Стратегическият
потенциал на човешкия капитал в организацията
притежава две измерения – стойност и уникалност.
Теорията за организацията, базирана на ресурсите, приема, че ресурсите са ценни, когато позволяват повишаването на ефективността, капитализирането на възможностите и неутрализирането
на евентуалните заплахи. В контекста на стратегическото управление създаването на стойност се базира на увеличаването на съотношението на печалбите от клиенти в сравнение с направените
разходи.
Значението на човешкия капитал е в пряка зависимост от степента, до която допринася за създаването на конкурентна диференциация. Доказано
е, че фирмите притежават конкурентно предимство тогава, когато разполагат с ресурси, специфични и уникални за фирмата, които не могат да бъдат набавени или копирани от конкурентите.
От тук следва и тезата, че докато се запазва
и увеличава уникалното естество на човешкия
капитал, организациите имат стимул да инвестират ресурси в своето управление с цел да понижат
рисковете и да капитализират продуктивния си
потенциал.

Квадрант 3

Идиосинкретично знание

Квадрант 2
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Ключово знание

Квадрант 4

Спомагателно знание

Задължително знание

Стратегическа стойност

Източник: адаптирано от Снел, Лепак и Юндт (1999), (4)

Фигура 1. Матрица на знанието и форми на човешки капитал.
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При съпоставянето на измеренията уникалност и стратегическа стойност се получава матрица (фигура 1), която може да се разглежда като
концептуална рамка за класифициране на различните видове човешки капитал, които могат да бъдат разграничени в една организация.
Тази рамка дава възможност да се открият
нови методи и подходи за управление на различните форми на човешкия капитал, за да се максимизира приносът му към организацията. Изграждането
на една събирателна система за управление на човешките ресурси в цялата компания според тази
матрица е невъзможно, откъдето се налага изискването да се изградят няколко различни системи
за управление на човешките ресурси, за да се управлява всеки вид човешки капитал.
Квадрант 1 (висока уникалност, ниска стратегическа стойност) представлява човешки капитал
със силна уникалност, но не особено полезен в създаването на стойност за клиента. Тази форма на
човешки капитал е потенциален източник на конкурентно предимство, тъй като е ресурс специфичен
за фирмата. Същественият проблем тук е как организацията трябва да развие стратегическата
стойност на този човешки капитал, като в същото
време се стреми да запази неговата уникалност.
Квадрант 2 от матрицата (ниска уникалност,
ниска стратегическа стойност) представя спомагателния човешки капитал в лицето на знанието на
работниците, което нито е съществено при създаването на стойност за клиента, нито е особено специфично за организацията. Обикновено тази форма на човешки капитал се генерира като резултат
от фирмената дейност. Най-често в литературата
като правилен подход за управлението на спомагателния човешки капитал се препоръчва да се деинвестира в работниците, тъй като това са сътрудници с малко или без умения, които не представляват източник на конкурентно предимство и се предлага автоматизиране на това знание или замяната
му с технологии. Друга възможна алтернатива е
ако пазарите на спомагателен човешки капитал са
ефективни, фирмите да намалят административните разходи като наемат приходящи или сезонни
работници. Това би позволило да се съкратят разходите за труд, да се увеличи гъвкавостта и да се
фокусират инвестициите върху развитието на човешки капитал с добър потенциал за изграждане
на конкурентно предимство.
Квадрант 3 (висока уникалност, висока стратегическа стойност) представя стойностен и уникален човешки капитал, който дава стратегически
ползи, които надвишават бюрократичните разходи,
свързани с неговото развитие и прилагане.
Организациите имат стимул да развиват и ин-

вестират вътрешно в този човешки капитал, за да
максимизират потенциала му за създаване на
стойност и диференциращите му характеристики.
За да направят това, организациите могат да приложат системи на човешки ресурси базирани на
ангажираност, които се фокусират върху вътрешното развитие на умения и дългосрочни връзки. тези системи включват практики по човешките ресурси като решения на личен състав по-скоро за потенциала на работниците (напр. познавателна способност, дарби), отколкото разглеждане на настоящите знания и умения, цялостно обучение за развиване на уникални или специфични за фирмата
умения, програми за социализация, обогатяване на
длъжността и многофункционални пътеки за професионално развитие, които насърчават работниците да развиват идиосинкретично знание. В същото време, могат да се използват системи за заплащане базирани на уменията и оценки на развитието на представянето, за да се улесни развитието
на знание и компетенции специфични за фирмата.
Квадрант 4 (ниска уникалност, висока стратегическа стойност) представя ценен, но не специфичен или уникален за организацията човешки капитал и работниците са свободни, до някаква
степен, да продават таланта си там, където ще получат най-висока печалба. Поради това текучество
теорията за човешкия капитал предполага, че организациите няма да имат желание да инвестират в
този вид човешки капитал. Вместо това, организациите може да разчитат на селективни процеси за
наемане на работа, за да идентифицират потенциални работници с подходящите умения за генериране на незабавна продуктивност. Организациятанаемател просто плаща пазарната цена (или повисока) за тези работници и се възползва от ценните им качества незабавно.
Там където общия човешки капитал може да
се трансформира в специфичен за организацията
човешки капитал инвестициите в развитието на специализирани умения могат да имат стратегическа
стойност.
За да се подобрят координацията и сътрудничеството между формите на интелектуален
капитал, организациите трябва да разработят системи за човешки ресурси, базирани на съдействие,
за да подкрепят развитието на странични връзки,
обменни програми, групови награди, изграждане на
екипи, ротация и много други.
В заключение, организациите трябва да обръщат внимание и на другите форми на знание: социален и организационен капитал. Необходими са
изследвания за това как могат различните комбинации от знания (т.е. човешко, социално и организационно) да доведат до конкурентно предимство.

Управление на знанието в конкурентна среда

Трябва да се вземе предвид, че в новата икономика организациите се конкурират в комплексни и динамични области, така че стойността и уникалността на дадена фирмена база знания може да се
измести, когато конкурентите развиват по-нови конкурентни стратегии. Като резултат задачата за управлението на една фирмена база знания допълнително се усложнява.
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ABSTRACT
The present article submit a frame for human capital analysis, combining achievements in three different research
areas – knowledge management, intellectual capital and human resources strategic management. Two dimensions are
placed – value and unique, that analyze different forms of organizational human capital. Different human resources
management practices in competitive environment are described.
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МОТИВАЦИОННИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ТРУДА
Диляна Янева
Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград
През последните десетилетия въпросите за мотивацията са от изключително актуално естество.Човекът
като носител на възможностите за успех на организацията застава в центъра на управлението на все повече
компании. Ето защо организациите, които обръщат внимание на специфичните нужди на своя персонал, винаги
се радват на лоялни и мотивирани служители. За постигането на по-висока ефективност на труда, в която и да
е организация, следва да се познават факторите, които определят поведението на човека в процеса на труда, за
да се намерят начините за въздействие върху индивида или групата в този процес. За да може мотивацията на
отделните сътрудници да бъде насочена в посока повишаване ефективността на труда, на първо място – трябва
да се изучат на факторите /общи и непосредствени/, и на второ да се създаде система за мотивиране.
Ключови думи: мотивация, мотивационни модели, мотивационни фактори, теории, показатели, производителност на труда
Key words: motivation, motivating factors, motivating models, theories, indices, labour productivity

Трудовата мотивация на българина е много
ниска. Това се дължи на лошите икономически, социални и дори културни условия в България.
Икономически погледнато нивото на средната работната заплата е много под минимума. Оттам
следва понижената мотивация и дори нейната липса – работниците намаляват своята трудова интензивност, за да я застопорят на ниво „за толкова възнаграждение – толкова труд”. Проблемите не идват само от възнаграждението – липсата на ефективна управленска система води до неизпълнение
на служебните задължения и „изправяне срещу системата”. Корупцията несъмнено е един от най-наболелите проблеми на „нашето време”. Липсата
на обратна връзка и контрол обезсилва мениджърите, които се въртят в един омагьосан кръг,
без да успеят да разберат нуждите на персонала,
да изградят една ефективна мотивационна система.
Неправилното управление на мотивацията в
една организация може да доведе до демотивация
/апатия и дори съпротива/. Всеки мениджър е
наясно, че хората работят ефективно с целия потенциал на възможностите си, само когато се отъждествяват с организацията – когато техните цели
са в унисон с управленските. Когато служителят
не получава ясни задачи, липсва подкрепа от мениджъра при добре свършената работа, не се разбира с колегите си, това може да доведе до спадане на инициативността му и да го демотивира.
Симптомите на липсата на мотивация са текучество на персонала, чести отсъствия от работа,
закъснения, ниско качество и количество на работата и липса на интерес към нея. При появата на
тези симптоми, мениджърите трябва да проучат кои
са факторите- мотиватори, бариерите пред тях и в
последствие да изградят ефективна система за мо-

тивиране на заетите.
Факторите за повишаване ефективността на
труда са движещите сили на производството. Това
са работната сила, средствата и предметите на
труда, технологията и организацията на труда.
Всички тези фактори трябва да действат комплексно, за да се повиши ефективността на труда,
но безспорно факторът, без който това би било
невъзможно, е човешкият. Повишаването на производителността на труда се постига чрез хората,
чрез влагането на целия им духовен и физически
потенциал за своето и фирменото благоденствие.
Ефективността на човешкия ресурс е сбор от
три величини: способности, пригодност /адаптивност/ и мотивация. За да свърши добре работата
си, дадения служител, освен че трябва да притежава необходимите качества и умения, той трябва да
успее да се адаптира към спецификата на работата и да бъде емоционално ангажиран с нейното
ефективно изпълнение.
Мотивационните фактори са „тези въздействия на социалния субект на общата икономическа
и социална среда, както и на средата в предприятието или организацията върху работниците и
служителите, които определят тяхната мотивация
в трудовия процес, тяхното желание за постигането на дадена цел.”/Шопов, Управление на
персонала, 1995, с.116/.
Мотивационните фактори се разделят на три
групи – личностни, общи и непосредствени. Факторите, свързани с личностните характеристики на
заетите са онези потребности и интереси, които са
свързани с човешкия характер, качества и умения.
Характера на служителя определя неговото трудово поведение, активност и ангажираност. Познавайки личността и неговите способности и интереси,

Мотивационни фактори за повишаване ...

добрият мениджър лесно би повлиял на целенасоченото поведение на конкретен работник.
Към общите спадат равнището на задоволеност на човешките потребности и влиянието на обкръжаващат среда върху служителя. Човешките
потребности като мотивационен фактор са пряко
свързани с трудовата активност на служителите.
За да се задоволят по-големите потребности на работниците и техните семейства, трябва да се получават по-високи доходи, т.е. трудовата активност
би следвало да е по-висока. Ето защо мениджърите не трябва да ограничават този фактор, за да не
ограничат постъпленията на фирмата като цяло.
Непосредствените мотивационни фактори са
тези, свързани с отношението и въздействието на
мениджъра и организационната среда върху персонала: работна заплата и възнаграждения, власт
и делегиране, признание и санкции, и пр.
Непосредствените мотивационни фактори са
именно тези, които в управленската теория се свързват с понятията „трудова изява”, „трудова ангажираност” и „удовлетвореност”. Тези фактори се явяват същинската трудова мотивация и са мостът
между усилията, които служителите отдават в работата си и удовлетворението, което получават от
това. На този етап говорим вече не просто за задоволяване на някаква физиологическа човешка
потребност, ами за удовлетворяване и припокриването на неговите лични с комплекса от нужди на
семейството и на организацията му. Удовлетворението от труда в литературата най-често се свързва с позитивното, благоприятното и ефективно отношение към работата от страна на заетите. Удовлетворението в трудовия процес е някакъв вид
отношение, то не трябва да се изчерпва единствено с отношението към труда, свързано с разбиране и следване целите на организацията, спазване
на фирмената политика и етика и пр. Към всичко
това трябва да се прибави резултата от труда, а
именно удовлетворението от задоволяване на материалните и духовните потребности на служителя.
Мотивационните фактори, влияещи върху
удовлетворението от труда, могат да се подразделят на няколко вида.
Външномотивационните фактори, както подсказва и наименованието им, са свързани с външните мотивационни стимули – работната заплата,
допълнителните възнаграждения, сигурността на
работното място и условията на труд.
Факторите, свързани със отговорността, делегирането, компетентността, умението да се вземат
навременни и ефективни решения, се наричат вътрешномотивационни.
Оперативно-управленските фактори са тези,
отнасящи се до отношенията ръководител – подчи-
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нен. Не едно изследване доказва повишеното задоволство от труда при добри, колегиални взаимоотношения, базирани на принципите на разбирателството, доверието, делегирането и дори приятелството.
Четвъртия вид мотивационни фактори се отнасят до отношенията на служителите с техните
колеги. Вече разгледахме проблема, за това че всеки човек се нуждае от комуникация с околните. Тук
става въпрос за удовлетворението от неформалните отношения със заетите – разбирателството в
екипа. В тези взаимоотношения често лидерите способстват подобряването на фирмения климат и
сплотяването на колектива.
Мотивационните фактори, отнасящи се до възможността за развитие също не са за пренебрегване. Към тях спадат условията, които предоставя
фирмата на служителите си за квалификация и
преквалификация, различни образователни курсове /за компютърна грамотност или езикови такива/
и пр. Тези фактори оставят у заетите чувство за
значимост. Служителите разбират, че са ценни за
фирмата, че тя ще направи всичко възможно, те
да се развиват и да бъдат пълноценни.
Факторите на успеха съчетават възможностите за растеж и самоизява. Тези фактори в повечето мотивационни теории и модели, са с най-голяма тежест. Заетите във всяка една организация
трябва да са убедени, че усилията им ще бъдат
възнаградени и когато дадат всичко от себе си ще
заемат полагащият им се пост.
На практика, няма единно разбиране и приложение на идеите за мотивация. Съществуват множество мотивационни теории, които най-общо се
свеждат до две групи - съдържателни и процесни.
Нито една теория не би могла да се приложи в своя
чист вид поради сложната човешка психика и взаимоотношения. Познавайки обаче разнообразието
от теории и възгледи за мотивацията, мениджърът
в дадена организацията, би могъл лесно да изгради своя собствена система от правила и въздействия върху поведението на подчинените си.
Съдържателните теории се ръководят от принципа за незадоволените потребности. Потребностите за отделните индивиди имат различна тежест.
Конкретна потребност се задоволява по различни
начини и може да доведе до постигане на няколко
положителни резултата за всеки отделен индивид.
Например по-високата длъжност води до по-висока работна заплата и свидетелства за по-добра себереализация.
По-късно теориите за мотивационния процес
акцентират не върху самите потребности, а върху
психологичните процеси протичащи при мотивацията на служителя, очакванията от резултатите на
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неговата дейност, както и отношенията на справедливост. Тази група теории обикновено се определя
като по-полезна за практическото управление на
човешките ресурси, тъй като е в основата на прилаганите мотивационни техники и стилове на управление в организационните структури.
Разгледахме основните групи мотивационни
теории и техните характеристики, тъй като те са
отправна точка за съвременното значение на мотивационните фактори и удовлетворението от труда.
Обвързванто на заплащането с трудовата активност и изпълнението на работата е една от найважните мотивационни техники, въпреки че много
мотивационни теории и модели омаловажават неговата роля. Работната заплата и другите нефинансови възнаграждения не задоволяват само материално служителите и техните семейства. Възнагражденията са пряко свързани с чувството за справедливост /теория на Адамс за справедливостта/.
Парите биват добър мотиватор, само ако служителите осъзнават, че единствено доброто изпълнение на работата е средство за получаването им.
Работната заплата мотивира, тъй като служителят
изпитва чувството, че е полезен на организацията.
За него високата заплата означава висока оценка
от ръководителя към извършената работа, признание и уважение, а следователно и възможност за
израстване във фирмата.
Нефинансовити награди също трябва да се вземат под внимание при изграждането на мотивационната система в предприятието. Преференциите
при осигуряването на служителите и превъзмогването на проблемите с отпуските са само част от
техниките, на които залагат мениджърите ползващи Японския модел на управление – теорията „Z”.
Проектирането на длъжностите ще рече ротация, обогатяване и разширяване на длъжностите.
Всички тези параметри взети заедно разнообразяват „сивото ежедневие” на работното място. Увеличаването и разнообразяването на задълженията
на служителите, автономността на изпълнението
й и обратната връзка според Херцберг и неговата
„двуфакторна теория” - ”цели да подобри едновременно и ефективността при изпълнението на задачите, и удовлетворението на хората, които ги изпълняват, посредством включването в длъжностите на
тези хора по един доста конкретен начин на поголямо поле за лични постижения и признание от
страна на другите, повече предизвикателства и
отговорност, както и повече възможности за индивидуален напредък и растеж.”
Влошеното качество на комуникациите и липсата на обратна връзка за изпълнението на задачите са основните бариери в почти всяко едно про-

учване за нивото на трудова мотивация. Обратната
връзка е съществен проблем в мотивационната
система. Ето защо мениджърът трябва да комуникира с подчинените си, но не просто да говори с
тях, а да следи за изпълнение на работата и постигнатите резултати, да дава конкретни и ясни
задачи, да изслушва и разбира служителите, да не
пести похвалите и възнагражденията за добре свършена работа.
Лошият фирмен климат, разгледан от гледна
точка на формалните и неформалните отношения,
също би могъл да демотивира служителя. Делегирането на права, похвалите и разбирателството в
трудовия колектив създава у служителите, така нужното и за фирмата, чувство за принадлежност и
значимост.
Предоставянето на възможности за развитие
се изразява във възможността на заетите за квалификация и преквалификация, участие в различни
образователни курсове. Служителят осъзнава, че
е ценен за организацията, че тя се стреми на всяка
цена да го задържи и да го направи „перфектен”.
Възможността за растеж във всички мотивационни теории е фактора с ключово значение за
персонала.
Поставянето на ясни и постижими цели мотивира хората, като по този начин се предявяват повисоки изисквания към персонала.
С участието на работниците и служителите в
разпределението на печалбата се цели идентификацията на персонала с интересите и просперитета на предприятието.
Към съвременните мотивационни фактори за
повишавате на трудовата ефективност спадат също техниките за преодоляване на бюрократизма,
стереотипите в ръководството и пропуските в организационната структура, субективизмът в планирането и прогнозирането на човешките ресурси, изграждане на експериментални екипи, увеличаването
на правомощията и др.
Всеки мениджър трябва да разработи мотивационен профил на персонала – способ за установяване нивото на мотивация и за идентифициране на лимитиращите фактори-бариери пред
мотивацията. Познавайки мотивиращите фактори,
мениджърите биха предотвратили тяхното негативно действие и биха го насочили в посока благоприятна за организацията като цяло. За целта на мотивационното проучване, най-често се изготвя анкета,
на базата на проучени мотивационни теории и
модели, която дава представа за доминантността
на конкретни фактори-мотиватори и равнището на
задоволеност на потребностите им. Резултатите от
мотивационният профил на персонала позволява
усилията и действията на мениджърите да се на-
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сочат към конкретните проблеми, свързани с
мотивацията, и по този начин да се подобрят резултатите от трудовата дейност.
Анализът на мотивационния профил на неформални групи от персонала дава възможност за
използване на положителен опит от по-добрите към
останалите групи от персонала. Рутината в мотивационните техники допринася за по-лесното и
ефективно приобщаване на частните към общите
интереси. Въпреки това трябва да се вземат под
внимание индивидуалните и длъжностните различия на заетите, т.е. мотивационните профили на
производствените работници не биха били сравними с тези на специалисти и мениджъри.
Разработването на мотивационни профили се
основава на метода на анкетирането.
Резултатите от анализа на мотивационните
профили дава информация на мениджърите за:
- диагностициране, изследване и превъзмогване на бариерите пред мотивацията на заетите
- разкриване на начини за повишаване равнището на мотивация на персонала и оттам на трудовата ефективност
- следене на динамиката на мотивационното
поведение както на целия персонал, така и на отделни негови звена и групи
- извличане на ползи от опита на звена, струк-
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тури или други организации, разработили такива мотивационни профили.
В съвременната икономическа литература се
появи термина „стратегическо импровизиране”, т.е.
развитие и обогатяване на стратегическото планиране. В управлението на човешките ресурси и по-конкретно що се отнася до въпроса за трудовата мотивация, стратегическото импровизиране също може да се приложи. Това могат да бъдат всички новаторски идеи и техники, осъществени от мениджъра, с цел да накара служителя да осъществи
организационните цели. Първото условие обаче е
мениджърът да осъзнае, че мотивационните фактори са тези въздествия на общата икономическа
и организационна среда, които определят мотивацията в трудовия процес, а следователно и ефективността му.
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ABSTRACT
During the past years motivation is a question of present interest. Person, as a herald of organization’ success, is
ever more in the centre of company’s management. That is why the organizations paying attention to specific needs of
their personnel, are always pleased with loyal and motivated employees. To achieve more labour efficacy any company
should have knowledge of factors which determine human behavior in the course of work to devise a means of doing
influence upon individual or group. To direct personnel’s motivation to raise the productivity of labour, firstly – factors
/general and indirect/ should be examined and secondly – motivation system should be originated.
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Увод
Човечеството се сблъсква все повече с изострящите се противоречия между своите растящи потребности и неспособността на биосферата да ги
осигури без да се разруши.В резултат на това социално-икономическото развитие се превръща в ускорено движение към глобална екокатастрофа. При
това под заплаха се намира не само задоволяването на жизнените и материалните потребности и
интереси на бъдещите поколения, но и самата възможност за тяхното съществуване. Възниква идеята това противоречие да се разреши по пътя на
цивилизованото развитие, което не разрушава своята природна среда, гарантира на човечеството възможност за съществуване и по-нататъшно непрекъснато, управляемо и устойчиво развитие. Това
определя и целта на нашия доклад, изследване на
факторите, дефиниращи жизнеустойчивостта на човешкия ресурс, съобразно концепцията за устойчиво развитие.
Понятие за устойчиво развитие
Изходна теза на нашето изследване е определянето на разбирането за устойчиво развитие. И
макар по темата публикациите и обществените дискусии да ангажират не един и двама изследователи,
темата е колкото позната, толкова и необятна.
Една ретроспекция на обществено-икономическото развитие сочи, че в основата на първата
промишлена революция стоят въглищата и желязото, на втората – нефта и електричеството, на третата – електрониката. Отличителна черта на четвъртата промишлената революция е интеграцията
между екология и икономика.
На фона на посоченото проблемите по опазване на околната среда придобиват първостепенно
значение. И въпреки че глобалните екологични проблеми дълго време не са тревожили човечеството,
защото не се е осъзнавала пълната опасност от
създаденото положение, днес ние все повече се
обръщаме към тях.Причината е както засилващите се глобалистични процеси, така и мисълта за

утрешните поколения и средата, в която те ще се
развиват.
Икономическите и екологичните връзки между страните се развиват бързо и се проявяват в няколко основни направления:
- засилване на икономическата зависимост –
това се случва вследствие на промишлената и научно-техническата революции, които откриват пътищата за формиране на единно световно стопанство (движение на стоки, труд и капитали);
- многопосочно въздействие върху околната
среда, вследствие на овладяване на ядрената
енергия, създаването на нови материали и достигането до Космоса.
От тук идеите за устойчиво развитие отговарят на обективните изисквания на нашето време и
могат с решаваща сила да повлияят на бъдещето
на страните, да изиграят важна роля в определянето на приоритетите в стратегията за социално-икономическото развитие на човечеството. Новата
стратегия за развитие на цивилизацията вече определя позицията на световната общественост – да
обедини усилията си в името на оцеляването на
човечеството и непрекъснатото развитие и съхранение на биосферата.
Изследването на проблемите за устойчиво развитие изисква отчитането не само на икономическите аспекти, но също така на екологичните и социалните аспекти на развитие. Още през 80-те години на миналия век проблемите за връзката между екологията и развитието са обсъждани особено
активно в работите на учени от изследователския
института “Worldwatch” в САЩ, и в частност от
неговия директор Л.Р. Браун. В средата на 70-те
години на миналия век широко се използва понятието “развитие без разрушение”, а на по-късен етап
това развитие се свързва с понятието “екоразвитие”.То се дефинира като екологично приемливо
развитие, т.е. развитие,имащо минимално негативно въздействие върху околната среда.
Конференцията на ООН ( юни,1992 г. в Риоде-Жанейро) по околна среда и развитие използва
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определението за устойчиво развитие, публикувано в книгата “Нашето общо бъдеще”, където: “устойчивото развитие – това е такова развитие, което
удовлетворява потребностите на настоящето време,
но не подлага под заплаха способността на бъдещите поколения да удовлетворят своите собствени
потребности” [1]. По-късно тези представи се конкретизират така: “подобряването на качеството на
живот на хората трябва да се осигури доколкото е
възможно в границите на стопанската емкост на
биосферата, чието превишаване води до разрушаване на естествения биотичен механизъм на регулиране на околната среда и нейните глобални изменения” [2].
Видно е,че необходимостта от коренна промяна на моделите на развитие на човечеството и
дори способите на жизнена дейност на всеки отделен човек е крайно належаща. Провеждането на кардинални за цялата човешка история цивилизационни трансформации, които да осигурят съществуването на човечеството е обективна необходимост.
Но стратегия за устойчивото развитие е невъзможно да се създаде, изхождайки само от традиционните общо човешки представи и ценности,
от стереотипите на мислене. Тя изисква изработване на нови научни и световно приложими подходи,
които да съответстват не само на съвременните
реалности, но и да предполагат перспективите на
развитие на третото хилядолетие.
В съответствие с това понятието устойчиво
развитие може да се определи чрез два основни
признака за това такова развитие - антропоцентриски и биосфероцентриски. Под антропоцентричен признак в широк смисъл се разбира оцеляването на човечеството (страните) и способността
(възможността) за неговото по-нататъшно непрекъснато (устойчиво) развитие, за да могат бъдещите поколения да имат не по-малки възможности
в сравнение с нас самите, да удовлетворяват своите потребности в природните условия и екологичните условия на Земята и Космоса . Биосфероцентричния (в общия случай - екологичен) признак
е свързан със съхранение на биосферата като естествена околна среда на живота на Земята и е
необходимо условие за нейното устойчиво развитие и естествена еволюция В книгата “Нашето общо бъдеще” се казва че: “стратегията на устойчивото развитие е насочена към достигане на хармония между хората и между обществото и природата” [1]. Това дава основание този принцип да се
дефинира и като принцип на коеволюцията на природата и обществото.
Следователно, когато говорим за устойчивото развитие, ние следва да го определяме като стратегия за социо-природното развитие, която осигу-
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рява живот и непрекъснат прогрес на обществото
без да разрушава околната среда и най-вече
биосферата.
Преходът към устойчиво развитие предполага поетапно възстановяване на естествените екосистеми до нива, които осигуряват устойчивост на
околната среда и при което се проявява реалната
възможност за осигуряване на удовлетворяване на
жизнените потребности на бъдещите поколения.
Формулирането на нова стратегия на развитие означава постепенно интегриране в единна самоорганизираща се система на икономическата, екологичната и социална сфера на дейности. В този
смисъл според нас устойчивото развитие предполага икономическа ефективност, биосферна съвместимост и социална справедливост при общо понижаване на антропогенното въздействие върху
биосферата. От тази гледна точка биосферата трябва да се разглежда не само като основен източник
на природни ресурси, а като фундамент, основа
на живота, съхранението на който трябва да бъде
най-важното условие за функциониране на социално-икономическата система и отделните й
елементи.
XXI век може да се окаже преломен в историята на нашата цивилизация, защото сега е моментът да се разреши главният въпрос: да бъде или да
не бъде не кой да е , а човечеството. Преходът към
устойчиво развитие ще позволи разрешаването му
и ще създаде възможността за бъдещото непрекъснато развитие на цивилизацията, но в много променена биосферна форма,понеже се създава
възможност, при която човекът няма да разрушава
околната среда и средата на своя живот.
Понастоящем в целия свят се разработва концепция за устойчивото развитие, която в научен план
да се превърне не само в теория, а и на практика в стратегия за устойчивото развитие. Пред световната общественост стои задачата да реализира тази стратегия за успешното си бъдеще.
Екологични ограничения и икономическо развитие
Съвременното обществено-икономическото
развитие е поставено в зависимост от две все пооткрояващи се ограничения. Едното се проявява в
ограничените възможности на околната среда да
приема, поглъща и преработва различните отпадъци и замърсявания. Второто е свързано с изчерпаемостта на невъзобновяващите се природни
ресурси.
На фона на посоченото, бързото развитие на
световната икономика от техногенен тип доведе до
възникването на глобалните екологични проблеми.
Всеки от тях предполага деградация на човешката
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цивилизация. Измежду тези проблеми с първостепенно значение са пустинният и парниковият ефект,
обезлесяването, почвената ерозия и пр. Осъзнаването на катастрофално наложеният тип икономическо развитие, изчерпаемостта и ограничеността на природните ресурси и взаимозависимостта
между всички еколого-икономически процеси на
планетата Земя, са важни причини за разработването на концепцията за устойчиво развитие. Изключително значение за екологизацията на световното
съзнание изигра докладът на Римския клуб (направени са важни изводи за забавяне на ръста и стабилизация на числеността на населението на планетата Земя).
В последните години се появяват и така наречените „екстремистки икономически концепции”[3],основаващи се на неспособността за радикални изменения в отношенията между икономика
и околна среда. Това води до проявата на тъй наречените „екоутопии”[4]. Основните им направления
са връщане към природата чрез прилагане на опростени технологии, отказ от научно-техническия
прогрес, приеман като разрушител на природата.
В голяма част от тях вниманието е насочено към
отделянето на нравственото съвършенство и духовните ценности. До голяма степен от гл.т. на типовете икономическо развитие екоутопиите се доближават до концепцията за устойчиво развитие. Но
те се различават от нея по начина на неговото
постигане.
Независимо от многообразието на определенията за устойчиво развитие (над 60), ние се придържаме към най-популярното, дадено в доклада
на комисията Брундланд. Според него устойчивото
развитие е това, което удовлетворява настоящите
потребности, без да поставя под заплаха способността на бъдещите поколения да удовлетворят своите потребности[5]. От тук могат да се обособят
следните критерии за устойчиво развитие. Те са
съобразени с класификацията на природните ресурси и динамиката на тяхното производство, като
еко-ограничители пред икономическото развитие:
• количеството на възобновяващите се природни ресурси (земи,гори) да не намалява в годините;
• възможно в най-голяма степен забавяне на
темповете на изчерпване на запасите на невъзобновимите природни ресурси (полезните изкопаеми)
и замяната им с други нелимитирани, алтернативни ресурси (слънце, вятър, морски приливи и т.н.),
имащи неограничени възможности;
• възможност за свеждане до минимум на отпадъците и замърсяването на околната среда чрез
внедряването на безотпадни и ресурсоспестяващи
технологии.

Съблюдаването на посочените еко-ограничители се явява закономерна предпоставка за опазването на околната среда за бъдещите поколения,
без да се допуска влошаване на екологичните условия на живот и заплаха от екологична криза и
осигуряване на тяхната жизнеустойчивост.
Жизнеустойчивост на човешките ресурси
Понятието за жизнеустойчивост на човешкия
капитал е пряко свързано със социалните последствия от екологичната криза. Най- сериозните
проблеми, свързани с това са продоволственият,
заболеваемостта на хората и миграцията[6].
Продоволственият проблем
В световен мащаб този проблем е един от найтрудно решимите. Той е в пряка връзка с демографския взрив. И макар за последните 50 години
числеността на недохранениете и гладуващите наполовина да е съкратена, значителна част от населението на света (преобладаващо от развиващите
се страни) изпитва остър дефицит от хранителни
продукти. Освен това не по-маловажен е проблемът за небалансираното хранене под нормите за
рационално хранене поради рязкото влошаване на
качеството на живот и занижено селскостопанско
производство. Причините са различни:
- преходът от централно-планова към пазарна икономика в страните от Централна и Източна
Европа;
- ниското ниво на икономическо развитие от
екстензивен тип в развиващите се страни;
- зачестилите унищожителни стихийни бедствия в различни точки на планетата;
-високото ниво на урбанизация;
- ограничеността на водните ресурси в световен мащаб.
Тенденциите в решаването на продоволствения проблем на човечеството са насочени към промяна на структурата на потреблението и качеството на продуктите и привеждане към реалния ръст
на потребностите от храна в страните с остър недостиг (от Азия, Латинска Америка, Африка,
Източна Европа).
Екологична криза и заболеваемост
Екологичният подход за оценка на резултатите от икономическата дейност на човечеството, насочен към неговата деградация, се свързва с границата между двете състояния на човек – здраве и
болест. Започва да се говори за така нареченото
„трето състояние”[7], в което по данни на социолозите се намират над 60 % от жителите на
планетата. Все повече хора стават по-чувствителни към инфекции и заболявания, резултат от занижената имунна система, пряк израз от недохран-
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ването, стреса, климатичните промени, нарушеното природно равновесие, замърсената околна
среда, нарушената ценностна система. Съкращава
се продължителността на живот, увеличава се делът на децата, родени с вродени заболявания. Едно
такова състояние, следствие от щетите, нанесени
на околната среда от производствената дейност на
човека, трудно може да се измери с икономическия показател брутен вътрешен продукт. Той не отчита дисбаланса в екосистемата на планетата. Но
това е с преки последици както за възпроизводството на човечеството, така и за националната сигурност на всяка страна и сигурността на един „нов
глобален икономически ред”[8].
Здравето на хората е основен и приоритетен
глобален проблем. При неговата оценка не бива да
се прави ограничение само до физиологичното
здраве. Като понятие здравето включва нравствено
(духовно) и психично здраве, при което се наблюдават същите проблеми и неблагополучия. В настоящия период на глобализация здравните проблеми не признават държавни и географски граници.
Свободното движение на хора, стоки и капитал от
и до всички краища на света прави възможно бързото разпространение на различните биологични
агенти, преносители на заболявания и до най-отдалечените региони.
През втората половина на ХХ век са постигнати много успехи в борбата с редица заболявания
: чума, холера, полиомиелит, жълта треска и др.
Въпреки това, все още много болести заплашват
здравето и живота на хората. Те понякога притежават наистина глобално разпространение. Първенство държат сърдечно-съдовите заболявания, от които средно годишно умират около 15 млн. души;
злокачествените образования; венерическите
болести; наркоманията; маларията. Още по-страшна опасност за човечеството представлява СПИН.
По последни данни до края на 2006 година 25 млн.
души са загинали от СПИН, а около 40 000 са
заразени.
Причинителите на инфекциозни заболявания
имат различна устойчивост в околната среда. Някои
са способни да живеят извън организма на човека
само няколко часа. Намирайки се във въздуха, водата или върху различни предмети, те бързо загиват. Други могат да живеят в околната среда от
няколко дни до няколко години, а за трети околната
среда е жизнената среда. Четвърта група паразитира в други организми (диви животни), които се
явяват място за тяхното съществуване и размножаване.
Често източник на заразяване се явява почвата,
където непрекъснато се намират причинителите на
ботулизма, газовата гангрена, някои гъбични заболя-
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вания. В организма на хората те попадат през рани,
с неизмити продукти за хранене и при нарушаване
на правилата на хигиената.
Болестотворните организми проникват в отпадните води, а след това и в подпочвените води и причиняват инфекциозни болести. Особено често се
замърсяват откритите водоеми. При въздушно-капкови инфекции заразяване протича чрез дихателните пътища, при издишване на въздух, съдържащ
болестотворни микроорганизми.
За разпадането на генома на човека свидетелстват данните за ръста на генетичните заболявания и най-често психичните и вродени нарушения.
Възможно е точно с това да е свързано и разпространението на алкохолизма и наркоманията; понижаването на имунния статус на човешкия организъм; възникването на нови болести. Това, което се
означава като “екологични болести” непосредствено се свързва със замърсяването на средата. То
може да се окаже върхът на един айсберг. Дълбоките механизми, водещи към разпадане на човешкия геном, са много опасни и коварни, но не видими до край на настоящия етап.
Хората изменят природните компоненти на
околната среда, от които зависят в най-голяма степен (въздух, почва, води, растителност, животински свят). При това най-активни центрове за въздействието на човека в нашата епоха са градовете, които са и основните центрове на социална и икономическа активност и са обществено необходими.
Задачите за запазване на околната среда в градовете и системите са своевременно и хигиенни, и
технологични, и сградостроителни. От това доколко ефективно ще бъдат решени въпросите на взаимодействието на града и природата, ще спечели
и самата природа, и човека като нейна съставна
част.
Градското население понастоящем е около
40% от населението на планетата, а темповете на
растеж на населението са около 1,5 – 2 пъти пониски от ръста на градското население. Кръговратът на веществата и енергията в градовете значително превъзхожда тези в селските райони. В резултат на това атмосферата в градовете съдържа
около 10 пъти повече аерозоли и 25 пъти повече
газове, което многократно увеличава рисковете от
възможни заболявания.
Различните биологични агенти и биотехнологиите могат да бъдат използвани за разработване
на нови агенти с увеличен потенциал.[9] Ограничаването и евентуалното използване на биологичното оръжие е голямо предизвикателство пред международната общност. Освен това границата между приложението на биологичното оръжие за военни цели и тероризма е твърде произволна и крехка.
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Рискът от прилагане на биологичното оръжие
ще бъде ограничен при строг контрол, юридическо
регламентиране на технологиите с двойно
приложение, отлична подготовка на медицинските
кадри, много добра информираност на обществеността за възможните опасности и непримиримост
към терористични прояви.
Миграция
Не на последно място, като израз на екологичната криза е и нарастващата миграция на населението.Тя може да се разглежда като вътрешна и
външна. Вътрешната е израз от демографския
взрив и е насочена от бедните селски райони на
една страна към градовете. Последствията от един
такъв процес са свързани с неимоверната концентрация на население, транспорт и промишлени
предприятия върху сравнително неголеми територии. В резултат на това се образуват антропогенни
ландшафти, които не отговарят на състоянието за
екологично равновесие, а по-скоро задълбочават
екологичните проблеми.
Външната миграция е свързана с глобалното
движение на хора по икономически причини, или
увеличаването на ръста на бежанците поради локални военни конфликти, или поради разширяването на границите на международния тероризъм.
Независимо от причините, външната миграция създава трудно разрешими ситуации в световен мащаб, последствията от които имат траен негативен
характер за всеобщия мир и безопасност на човечеството. Разрешаването и преодоляването им е
свързано с прилагането на нови политически, икономически и екологични подходи.
Заключение
В заключение, щрихирайки само някои от фак-

торите за жизнеустойчивост на човешкия капитал в
една устойчива социо-екосистема, ние сме далеч
от амбициите за всеобхватност на проблема. Но
ние сме категорични, че за всички поколения предоставянето на равни възможности за живот в устойчива среда е обективно необходимо и наше задължение . Обществото обаче, можа да се развива
устойчиво само в тези случаи, когато удовлетворява своите потребности не за сметка на бъдещите
поколения. Тази позиция трябва да бъде в основата
на всички анализи на настоящите и бъдещите екологични и икономически проблеми, а също и на тенденциите и конкретните пътища за решаването им.
Доколко то (обществото) осъзнава тази позиция бъдещето ще покаже. Но едно е ясно: ние трябва да
живеем сега по такъв начин, че да съхраним природата около нас и осигурим жизнеустойчивостта
на нашата планета Земя.
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This paper treats the social effect of the global crisis and the influence of the sustainable development on the life
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В съвремието ни се наблюдава сериозна теоретична полемика относно предимствата и недостатъците на
стратегическото планиране на човешките ресурси. Дискусионните аспекти акцентират върху един нов фокус в
разбирането на човешкия капитал и неговата роля в организацията. Именно този фокус е проектиран в иновационни стратегии, насърчаващи творческото мислене и разкриващи креативния потенциал на хората в организацията.
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Относно дискусията ,,за” и ,,против” стратегическото планиране на човешките ресурси
В съвремието ни въпросът за стратегическото планиране в сферата на управление на човешките ресурси се подлага на сериозно съмнение не
само от теоретична, но и от практико-приложна
гледна точка. В динамично развиващата се глобална фирмена среда, недостатъците на стратегическия подход търпят сериозни критики. В най-общ
план, проблемите се концептуализират в недостига на време за стратегически избори и решения,
йерархичността в отношенията като бариера за
стратегически подход, разминаването между планираното и постигнатото, липсата на единна визия
за стратегическите цели и пр. В резултат на това, в
чисто практически план, планирането във фирмения сектор по повод човешките ресурси има
периодичен, дори случаен характер, а този факт
от своя страна, влияе негативно върху процесите
на управление на човешкия капитал.
Според нас, основното противопоставяне в това отношение се корени не толкова в липсата на
стратегическа ориентация от страна на ръководителите, колкото до неприложението на иновативни
стратегии във фирменото управлението, които стратегии да бъдат адекватни на съвременните предизвикателства. Ето защо, целта на настоящата разработка е да се изследват и анализират иновативни стратегии за управлението на човешките ресурси, основани на конкретни стратегически модели,
като на тази база се изведат препоръки относно
приложението на стратегическото планиране в една съвременна организация.
Иновативни стратегии в управлението на човешките ресурси – основни направления
Базов модел в сферата на стратегическото управление на човешките ресурси е моделът на Гест.

Той се основава на разбирането, че основната цел
на управлението на човешките ресурси е да постигне максимално възможната ангажираност на
служителите в дългосрочен аспект, така че те:
• Да се идентифицират с целите на организацията, да се интегрират с нея;
• Да отдават своите потенциални сили за успеха на организацията.
При оценката на този модел за управление на
човешките ресурси се счита, че той позволява организацията да постигне желаните организационни
резултати, като се търсят онези дългосрочни форми и механизми за взаимодействие между ръководители и служители, които ще доведат до икономическа и социална ефективност, както и изпълнение на предварително съгласуваните цели (вж.
табл. 1)1 .
Така представеният теоретичен модел има пряко отношение към съвременното разбиране за
стратегическото управление на човешките ресурси – позволява да се идентифицират ключови взаимоотношения между ръководителя и неговият персонал в един дългосрочен, стратегически контекст.
Същевременно, този модел се нуждае от прецизиране на въпросите относно механизмите, които могат да подобрят екипната и мотивационната ефективност в една организация. Този въпрос е проучен
по-задълбочено от Н. Монджей, представител на
Института за управленски проучвания, Мумбай (вж.
табл. 2.).
Основните бариери, които могат да пречат при
осъществяване на процесите на иновативното стратегическо управление, са:
• “Цената на загубата е твърде висока, наградите от успеха – твърде ниски” – вътрешните
предприемачи трябва да имат ,,достатъчно пространство”да се провалят, защото провалът е аспект
от процеса, който насърчава риска;

1 Относно моделите за стратегическо планиране вж. по-подробно: Hedry, C. Human Resource Management
– a strategic approach to employment. Butterworth – Keinemaann Ltd., Oxford, 1995.; Huber, V. Personnel and
Human Resource Management, West Publishing CO, Minneapolis, 1993. Тук са анализирани само тези подходи,
които имат пряко отношение по конкретната тема на разработката.
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Таблица 1. Модел на Гест за стратегическо управление на човешките ресурси
Стратегия за управление на
Резултати от управлението
Организационни резултати
човешките ресурси
на човешките ресурси
Организационен дизайн
Качество
Изпълнение
Управление на промяната и
Разрешаване на проблеми и конфликти.
Стратегическа интеграция
развитието
Организационна промяна.
Набор, подбор, социализация
Съгласие и съпричастие
Иновации
Обучение, оценка, развитие
Гъвкавост и приспособяемост
Ефективност на разходите
Комуникации
Качество
Текучество
Източник: Кендал, Б. Упраявление на човешките ресурси, част II, TVU, London, Център за професионална
подготовка, София, 1990, с. 8-9.

Таблица 2. Изисквания при проектиране на процесите на стратегическото управление
на човешките ресурси
Наименование
Среда
Цел
Системен процес
Структура
Награди
Отношение към провалите

Характеристика
Фирмите трябва да се стремят да създадат отворена среда и култура, където
хората да експериментират с радикално ново мислене
Цел на организацията е да се създаде оценъчен модел за идеи, който да е
достъпен за служителите. Самият модел трябва да филтрира идеите.
Системният процес трябва да улеснява менторството, развитието и
внедряването на идеи; тези идеи, които носят ползи.
Организационната структура трябва да бъде достатъчно гъвкава, така че да
създава среда за развитие на динамизма.
Следва да се поощрява с награда проектното предприемачество
Провалите следва да се проучват и да се учи от тях. В процеса на вътрешно
предприемачество - те са неизбежни.

Източник: Monjee, N. Institute of Management Studies, Mumbai, http://avikdgreat.tripod.com/business/
intrapreneurship.pdf, рр. 1-42, 01.10.2006.

• “Вътрешното състояние на установената
система, в която никой не иска нищо да променя”
– в много случаи хората не желаят да променят
системата; ръководителите не рядко използват съществуващите системи, за да докажат, че те имат
верен отговор за всичко;
• “Йерархичността” – тя създава тесни, кариерни пътища и мислене, които ограничават креативността, дълбочината на самата йерархичност води
до трудности при вземане на решение за нещо
ново.
Въз основа на своите анализи, авторът обобщава: “В последните години, темата за иновативната стратегическа фирмена ориентация се концептуалзира, но малцина разбраха нейната дълбока
същност. Повечето смятат, че проблемът се отнася до предприемане на организационни действия,
с цел иновативност въз основа на организационни
поощрения и санкции. Основното схващане за съвременното стратегическо планиране обаче, е то да
развива предприемачески дух вътре в организацията, като по този начин позволява да се създава
и поддържа иновативната вътрешна атмосфера”2 .
Елементите на стратегическите фирмени
иновации, изследвани от Н. Монджей са допълнени и по-концептуално представени в следващия в

проучването ни теоретичен модел. Този модел
доказва, че основата на иновативното стратегическо планиране са предприемаческите механизми на
управление. Като новост в изследванията по
въпроса, Тэлман акцентира на проблема за собствеността, като съществен елемент в разбирането
относно иновативното фирмено планиране (вж.
фиг.1.).
Така представените теоретични модели не изчерпват иновативните подходи, приложими във фирмения сектор, но осветляват една част от механизмите, които могат да подобрят организацията по
управление на човешките ресурси в един дългосрочен, стратегически контекст. Безспорно, моделите акцентират на изграждането и утвърждаването на екипният дух, предприемаческата култура и
иновационната атмосфера, които са ключови характеристики за фирмен успех в конкурентна среда.
Заключение
Като сравнително нова практико-приложна област от знание, въпросът за иновативното стратегическо планиране е в една начална фаза, особено
що се отнася до българската бизнес действителност – необходими са задълбочени теоретико-при-

2 Monjee, N. Monjee, N. Institute of Management Studies, Mumbai, http://avikdgreat.tripod.com/business/
intrapreneurship.pdf, рр. 1-42, 01.10.2006.
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Иновативно планиране
Предприемачески дух

Основни
ценности:
-новаторство;
- динамизъм;
- развитие

Механизми на предприемаческо управление

Стимулиране на
творческото
мислене на
сътрудниците

Ресурси за
развитие на
предприемачеството

Култура на организацията:
създаване на условия за
разгръщане на творческия
потенциал

Възможност за
изграждане на
предприемаческа структура

Организационни форми на
взаимодействие, отчитащо общите
интереси на базовото предприятие и
основателите

Източник: Тэлман, Л.. Предприемаческое управление – зарубежньiй опит. Юнити, Москва, 2004. с. 97

Фиг.1. Елементи на вътрешното предприемачество
ложни изследвания и анализи по темата. Факт е
обаче, че стратегическият иновативен, предприемачески подход в управлението на хората от 80-те
години насам, дава своите резултати и печели позиции в редица развити икономики.
Въз основа на изложеното в разработката, можем да изведем следните обобщения (препоръки):
• Стратегическото управление на човешките
ресурси трябва да преследва цели – интеграция,
предприемчивост, творчество и независимост, които цели да са изведени като принципи за развитие
на човешкият капитал в организацията.
• Принципите на иновативното стратегическо
планиране трябва да бъдат работни механизми, основани на участието на хората в организацията и
оценяващи техният реален принос в постигането
на дългосрочни цели. Това е начинът да бъдат преодолени недостатъците на традиционното стратегическо планиране във фирмения сектор.
• Ключова цел в изграждането и приложението на предприемаческите стратегии във сферата

на човешкият капитал следва да бъде иновативността - основното стратегическо предимство на фирмите в глобална среда.
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ABSTRACT
In our times we find serious theoretical Discuss about advantages and disadvantages of human resource management.
Discursive approaches paid attention on the new accent in understanding the human capital and it‘s role in organization.
This accent appeared projected in innovation strategies, stimulating creative thinking and participation of the people in
the grow of organization.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2007(16)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2007(16)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА
ТРУДОСПОСОБНОСТ
Живка Георгиева
Югозападен Университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Променящата се социално-икономическа среда в България през периода на прехода оказа значително влияние върху социалния статус на хората с увреждания. Ръстът на безработицата, структурните промени в
икономиката, недостъпната архитектурна среда и други, засилиха социалната изолация на тази група хора.
Министерството на труда и социалната политика чрез Агенция по заетостта разработва програми за интегриране на хората с намалена работоспособност. Една от тези програми Национална програма за насърчаване
предприемачеството на лица с намалена трудоспособност. В нея, както много положителни моменти, има и
недостатъци. Анализът на тази програма ще представи реалните проблеми на тази група хора в икономическата
действителност.
Ключови думи: хора с намалена трудоспособност; програма; кредит; лихва; финансиране.
Key words: people with reduced ability to work; programme; credit; interest; financing.

Увод
Променящата се социално-икономическа среда в България през периода на прехода оказа значително влияние върху социалния статус на хората с увреждания. Ръстът на безработицата, структурните промени в икономиката, недостъпната архитектурна среда и други, засилиха социалната изолация на тази група хора. Ограниченията на околната среда създават по-големи прегради пред социалното включване, отколкото функционалните увреждания на хората.
Според стандартните правила на ООН, хората с увреждания имат право да живеят и да се реализират в собствените си общности. Те трябва да
получават необходимата помощ и подкрепа в обичайна среда и в институциите за обучение, здравеопазване, заетост и социално обслужване. На хората с увреждания трябва да се даде възможност
да упражняват човешките си права, и по-специално в областта на трудовата заетост, трябва да им
се осигуряват равни шансове за продуктивна и доходна работа.
Политиката на Европейския съюз представена в „Равни възможности за хората с увреждания:
Европейски план за действие” СОМ (2005) 604
предполага мерки за премахване на пречките за
пълната интеграция на хората с увреждания.
Според чл. 48 от Конституцията на Република
България гражданите имат право на труд и държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
В България хората с трайни увреждания (по
данни на НОИ към декември 2003г.) са около
400 000 души. От тях с над 91% трайно намалена работоспособност са 135 650, със 71% и повече трайно намалена работоспособност над

190 000 и с 50% до 70% - 70 000 и др. Сред тях
е групата на хората в трудоспособна възраст, които желаят да ползват своето право, осигуряващ
им достоен живот.
В изпълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания Агенцията за хората с увреждания започва създаване и поддържане на база данни за хората с увреждания в България.
Нараства броят на регистрираните в дирекциите на „Бюро по труда” хора с увреждания, търсещи съдействие за устройване на подходяща работа или за включване в квалификационни курсове.
Изложение
С постановление №213 от Министерски съвет от 28 септември 2001г. За целево финансово
осигуряване насърчаването на предприемачеството чрез гаранционни схеми за микрокредитиране,
Министерството на труда и социалната политика
създаде проекта „Гаранционен фонд за микрокредитиране”. За фонда са заделени бюджетни средства до 20 мил. лв., които служат за гарантиране
на микрокредити на стойност до 15 000 лв. Лихвите
по отпусканите кредити ще бъдат на равнища около 10%. Инвестиционните кредити са със срок до
5 години, а оборотните до 18 месеца. Главната цел
на проекта е създаване на нови работни места чрез
облекчаване на достъпа на малките и новоучредявани предприятия, и на физическите лица, до свободни финансови ресурси, необходими за развитие и разширяване на тяхната дейност. Предвижда
се и субсидиране по лихвата по кредитите за лица
с намалена трудоспособност.
Целта на програмата е осигуряване на равнопоставеност и създаване на условия за водене на
пълноценен живот от хората с намалена трудоспо-

Национална програма за насърчаване предприемачеството на ...

собност.
Непосредствените цели на програмата са:
- Създаване на условия за развитие на собствен бизнес и социално-икономическа интеграция на
хора с намалена трудоспособност;
- Стимулиране на създаването на нови работни места и самонаемането на лицата с намалена
трудоспособност;
- Подпомагане на процес на социално-икономическа интеграция и формиране на предприемаческа нагласа на лицата с намалена трудоспособност.
Програмата обхваща лица с намалена трудоспособност, защитили бизнес-проект и получили
кредит чрез Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” при Министерството на труда и социалната политика.
Обект на програмата е субсидиране лихвата
по кредитите за лицата с намалена трудоспособност.
Реда и условията за кандидатстване са следните:
- Условия:
а) Право на субсидиране на лихвата имат кредитополучатели – физически лица с намалена трудоспособност, вкл. еднолични търговци, както и кредитополучатели – юридически лица, в които съдружник (член-кооператор) е лице с намалена трудоспособност. В случаите на кредитополучатели –
юридически лица се субсидира частта от лихвата,
съразмерна на дяловото участие на лицето с намалена трудоспособност.
Лицето има право на възстановяване на платената лихва само за времето, през което е било с
намалена трудоспособност, установена по съответния ред.
б) За периода, за който се иска възстановяване на лихвата, кредитополучателят следва да е обслужвал редовно кредита си, т.е. да е платил дължимите за периода погасителни вноски (лихва и
главница) по кредита.
Ако кредитът не е бил редовно обслужван, лицето ще има право да иска възстановяване на лихвата след като внесе всички дължими вноски по
кредита към момента на подаване на молбата за
възстановяване на лихвата.
в) За периода, за който се иска възстановяване на лихвата, кредитополучателят следва да е изпълнявал поетите при кандидатстването за кредит
социални изисквания, а именно да е разкрил в съответния срок и поддържал през целия период заявените постоянни работни места. Това е един много важен момент, който някак си не се забелязва
при кандидатстването, т. е. не му се обръща достатъчно внимание, но всъщност обвързването да

441

поддържаш постоянно човек на трудов договор е
доста рисковано. Много е трудно да се намери подходяща работна ръка. А ако не сме доволни от работата и се налага да освободим човека, то в рамките на една седмица трябва да наемем нов работник. А ако и той не е подходящ?!
Ако социалните изисквания не са били изпълнени, лицето няма право на възстановяване на лихвата за времето на неизпълнението. При повторно
нарушение лицето окончателно губи право на възстановяване на лихвата.
- Размер на лихвата, който се субсидира
Субсидира се редовната лихва по кредитите,
но не и лихви за просрочена главница, неустойки
за просрочена лихва, и др. подобни санкционни
лихви.
- Ред за субсидиране на лихвата
Друг момент е, че Агенцията по заетостта работи само със седем банки, а изискванията на някои от тях преди да се отпусне желания кредит са:
да се представят разходно-оправдателни документи за направените покупки! Което е недомислица,
изхождайки от това, че физически и юридически
лица се нуждаят от кредит за покупки, за които нямат финансова възможност, а банките отпускат кредит след представяне на документи за покупка!!!
Разходите за лихви се покриват на всеки шест
месеца, след като са били платени от лицето.
Лицата подават молба за възстановяване на
сумите на платените лихви до съответната Дирекция „Бюро по труда”, чрез която са били обработени документите им за кредит.
Към молбата лицата прилагат документи,
доказващи, че отговарят на условията, а именно:
а) Документ, удостоверяващ намалената
трудоспособност.
б) Декларация за продължаването на дейността, за която е получен кредита.
в) Банкови извлечения относно изплатените
вноски по кредита за периода, за който се иска възстановяването, заверени от банката.
г) Копие от договора за кредит, заверено от
лицето (ако преди това не е било вече представено
в Дирекция „Бюро по труда”)
д) Копия от сключените трудови договори за
ново разкритите работни места и/или удостоверение от НОИ за регистрация на самоосигуряващо
се лице, ако лицето се е ангажирало да се самонаеме (ако тези документи не са били вече представени в Дирекция „Бюро по труда”).
Молбата се разглежда от комисия в Дирекция
„Бюро по труда” (ДБТ), формирана със заповед на
директора на ДБТ, в срок от десет работни дни. По
искане на комисията Групата по управление на
Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”
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изпраща потвърждение на база справка в регистъра на НОИ, че кредитополучателят действително е
разкрил заявените работни места.
Комисията съставя протокол с решение, който се утвърждава от директора на ДБТ. Протоколът
се прилага към заявката за покриване на разходите,
която се подава в двудневен срок до Агенция по
заетостта.
В петдневен срок от подаването на заявката
Агенцията по заетостта превежда средствата.
Сумите се възстановяват на лицето в срок до
двадесет работни дни от подаването на молбата.
Програмата се реализира с помощта на следните институции:
- Министерство на труда и социалната политика – планира с бюджета за всяка планова година
средства за възстановяване разходите по лихвите.
- Агенция по заетостта – планира разходите
по програмата с плана за действие и превежда заявените от Дирекции „Бюро по труда” средства до
изчерпване на годишните квоти.
- Дирекция „Бюро по труда” – преглежда документите и взема решение за отпускане на средствата; изготвя заявка до Агенция по заетостта и изплаща средствата на лицето.
- Банки-партньори по проект „Гаранционен
фонд за микрокредитиране” – предоставят банкови извлечения, съдържащи данни за дължимите и
изплатени лихви.
Пограмата се финансира със средства за активна политика, съгласно чл.16, т.3 и т.6 от Закона
за насърчаване на заетостта.
В Националния план за действие по заетостта
през 2002г. се предвижда квота от тези средства в
размер на 100 000лв. Разчетите са за покриване

на разходите за лихви на около 500 лица с намалена трудоспособност.
След изчерпване на тази сума, лицата желаещи да получат възстановяване на лихвите по кредитите от „Гаранционен фонд за микрокредитиране” ще могат да кандидатстват през следващата
година. От тази гледна точка това също е рисково,
защото дори да си редовен платец, то може да свършат средствата и да не бъдат възстановени платените лихви. А до следващата година...?!
Дирекция „Бюро по труда” наблюдава периодично реализацията на проектите.
Лицето тримесечно подава информация за
разкритите и поддържани работни места.
След приключване на проекта на всеки шест
месеца в рамките на две години се проследява устойчивостта на работните места.
Изводи
Тази национална програма за насърчаване
предприемачеството на лица с намалена трудоспособност е наистина добра идея за инициативните хора с увреждания. Но трябва да се работи в две
насоки: не само да се създават възможности, но
същите да се довеждат до знанието на хората, нещо повече – да се направи, както организирано подаване на информация, така също евентуално организирано обучение за някои професионални
направления.
Например на Едноличния търговец да му се
предложат дейности, към които да се насочи. Няма
информация за възможностите, които предоставя
държавата. А хората с намалена трудоспособност
имат желание и могат да бъдат полезни на себе си
и на околните!
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ABSTRACT
The changing social and economic environment in Bulgaria during the transitional period exerted significant
influence on the social status of the handicapped people. The growth of the unemployment, the structural changes in
the economy, the inaccessible architectural environment and other factors increased the social isolation of that group of
people.
The Ministry of Labour and Social Policy, though the Agency of Employment, develops programmes for integration
of people with reduced ability to work. One of these programs is the National Program for Encouraging the Enterpreneurship
of the Persons with Reduced Ability to Work. In the program there is many positive moments, but also there are a few
defects. The analysis of this programme will present the real problems of that group of people in the economic reality.

