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Bojidar Gyoshev

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 19-ти обем (брой
1/2008) 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
X-та Международна научна конференция “Управление и устойчиво развитие”, проведена в периода
21-23.03.2008 г. на Юндола. От изпратените за
участие в конференцията 238 заявки с резюмета
на доклади и постери, в конференцията взеха
участие общо 202 научни работници, докторанти и
студенти от 25 университета от България, 5 университета от чужбина, 3 института от БАН, 2 колежа, експерти от ДАГ при МС, ДАИТС, ДКСБТ, 4
неправителствени организации и 5 фирми. В едно
пленарно и 4 паралелни заседания на отделните
секции на конференцията бяха представени общо
158 доклада и 20 постера. За гостите от чужбина,
както и за придружаващите лица бе организирана
съпътстваща програма с посещение на гр. Пловдив.
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 найважните 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 представянето 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

You hold serial 19-th volume (number 1/2008)
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 X-th International Scientific Conference “Management and
Sustainable Development”, held in Yundola in the
period 21-23.03.2008. From received for participation 238 aplications, with paper abstracts and posters in Conference took part 202 scientists, practical
experts, post-graduate students from 25 universities
from Bulgaria, 5 universties from Europe, 3 scientific institutes of Bulgarian Academi of Science, 2
coleges, experts from State Agency of Forests at
Ministry Council, 4 NGO’s and 5 enterprises. In 1
plenary and 4 parallel thematic sections were presented 158 scientific papers and 20 posters. 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 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

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
20-ти и 21-ви обеми (съответно 2/2008 и 3-4/2008
броеве) на списанието. Същевременно даваме
възможност на всички Вас не само да се запознаете
с пълния текст на изнесените и дискутирани доклади и постери, но и да публикувате своите изследвания, виждания и идеи, както по дискутираната
на конференцията тематика, така и по други
проблеми на управлението и устойчивото развитие.
СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ НАШИ
ЧИТАТЕЛИ!
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

managed with the obligation to publish all presented
before the Conference papers and posters, but in 3
volumes - 19, 20 and 21 (1/2008; 2/2008 and
3-4/2008) of the Journal. All papers and presentations could be find in the Internet site of the Conference 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 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

СТАБИЛИЗАТОРИТЕ ЗА РАВНОВЕСНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛОЖНИТЕ
СИСТЕМИ
(Итеративна процедура за определяне на променящото се равновесие - между входа и
изхода, при развитието на икономическите системи и на техния продуктивен потенциал:
RPSD R-restructuring, P-productivity, SD-sustainable development)

Асен Ковачев
Университет за национално и световно стопанство - София
Методиката на разработената (и прилаганата)
итеративна процедура има последователно системно-структурен характер. Изходният методически и
информационен инструментариум е отчетният баланс на между отрасловите връзки за началната
година, както и екзогенно задаваните (очакваните)
прирасти – намаления на реализираната продукция по подотрасли ДХ спрямо техните достигнати
числови стойности през началната година. Между
отрасловото балансиране на реализираната продукция и пренесената стойност – общо за икономиката и за всеки подотрасъл, се определя чрез прилагането на итеративната процедура. Последната е
съществено модифицирана версия на метода RAS
– на лауреата на Нобелова награда Ричард Стоун.
Чрез този метод итеративно се пребалансира изходната матрица в нова между отраслово балансирана матрица. Това се прави по линия на пренесената стойност – чрез екзогенно зададените изменения на вектора S и реализацията на продукцията – чрез вектора R. А е матрица на преките материални разходи (пренесената стойност) на единица реализирана продукция.
Основната промяна в итеративната процедура спрямо метода RAS е, че се изключва диагоналната матрица с екзогенно зададени елементи на
вектора S, като множители на колоните на матрицата А. При нея остава само диагоналната матрица с екзогенно зададени елементи на вектора R,
като множители на редовете на същата матрица,
т.е. на реализираната продукция. ( За по-голяма
стабилност на пресмятанията в итеративната процедура се използва матрицата на между отраслоX j). Тази
вите потоци X ij , тъй като А ij = X ij:
модификация на метода RAS има достатъчно съдържателна обосновка:
1) Умножаването на матрицата А с диагонална матрицата Ri, с постоянни множители за всеки
един ред, за да се премине от една към друга
итерация, е оправдано, тъй като става дума за реализацията на еднородна продукция. Обратно, прилагането на постоянни множители чрез диагоналната матрица Sj е безмислено, тъй като всеки елемент от тази колона е с различно материално-веществено съдържание, а следователно и с различно ценово измерение. При итеративната процеду-

ра водеща роля изпълняват началните и итеративно променящите се от итерация към итерация елементи на диагоналната матрица Ri. Последните се
определят като индекси между достигнатите числови стойности на вектора на реализираната продукция при дадената и тези от предходната
итерация. (В началото на итеративната процедура
тези индекси се определят чрез екзогенно зададените обеми на реализираната продукция Xiж – в бъдещата година и фактически достигнатите Xiб в началната година, където ж-желани в бъдещата година б-фактически реализирани обеми в началната
година). По такъв начин при преструктурирането и
развитието на икономиката доминиращият принцип
е реализацията на продукцията като основен постулат в съвременната пазарна икономика.
2) Преходът от итерация към итерация се “зарежда” чрез поредно формиращите се нови диагонални матрици Ri1 , Ri2,... Rim, където m е последната по ред итерация, когато се балансира реализираната продукция с пренесената стойност в нея.
Техните поредни числови стойности се определят
чрез коригираните обеми на реализираната продукция. Корекцията отразява разликите (с техния знак
плюс при нечетните и минус при четните) на сумите по колони в съответната на реда i - колона j, т.е.
на дадената, спрямо предходната итерация.
3) Итеративният процес на междуотраслово
балансиране на продукцията, т. е. на елементите
на вектора Xi - на реализираната продукция,
приключва, когато отношенията Rim : Rim-1 достигнат до единица (близки до единица), респективно
когато разликите в сумите на пренесената стойност
(по колони): Sjm – Sjm-1 достигнат до нула (станат
близки до нулата).
БЛОК - СХЕМА
на итеративната процедура RPSD
I. Изходна (зададена информация) – за базисната година (б)
I.1. Обем реализирана продукция – вектор Xiб
I.2. Матрица на производствено – реализационните връзки Хijб
II. Информация за прогнозната година
II. 1. Зададени (желани) обеми и структура на
реализираната продукция – вектор Хiж.
II. 2. Определени чрез използването на
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итеративната процедура:
II. 2.1. Хiжm – вектор на реализираната продукция през прогнозната година.
II. 2.2. Матрица за производствено-реализационните връзки Хijжm за прогнозната година
I=J=1, 2, З...n, където n е броят

на елементите в икономическата система,
ж = 1, 2... m – брой на итерациите
III. Действие чрез итеративната процедура
III.1. Начална итерация
Хiж : Xiб = R0

0

*

R0
0

Xijб

X ijж1

=

S0

S1

Хiж + (S1 – S0) = Хiж1

3.2. Първа итерация
Хiж1 : Хiж =R1

0
R1

*

0

X ijж1

X ijж2
=

S1

S2

Хiж1 – (S2 – S1) = Хiж2

3.3. Втора итерация
Хiж2 : Хiж1 =R2

0
X ijж2

R2
0

*

X ijж3
=

S2

Хiж2+ (S3 – S2) = Хiж4
Оптимална стратегия (вариант) на развитие се
определя от (Е – А) Х> Y (mах).
Точност на пресмятанията:
- при пета итерация един знак след десетичната точка
- при петнадесета итерация два знака след
десетичната точка.
- при двадесет и пета итерация три знака

S3

и така нататък.
след десетичната точка
Съдържателно представената процедура има
математически доказана сходимост – в съответствие с условието в точка 3. Тази сходимост е бърза.
Представената итеративна процедура за определяне на между отраслово балансираното развитие на националната икономика – при около 90
на брой отрасли и подотрасли има подходящо прог-
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рамно обезпечение. Тя неколкократно е прилагана
от автора, както при прогнозирането, така и при
ретроспективния анализ на нейното преструктуриране и развитие.
ІІІ. 5. Математически и съдържателни предимства на RPSD процедурата, спрямо прилаганият методически информационно управляващ инструментариум
Итеративната процедура за междуотраслово
балансиране на реализираната и произведената продукция – като методически инструментариум за разработване на високо ефективна стратегия за устойчиво развитие на страната има следните
предимства:
Първо: Чрез промените на изхода на системата – посредством ΔХ прирастите – намаленията на реализираната продукция по отрасли и подотрасли (Хiж – Хiб) чрез индексите Ri за бъдещата
спрямо началната година, се задава целенасочена
(желана) комбинация от тези промени. В хода на
итеративното междуотраслово пребалансиране на
желаните обеми на реализираната продукция и пренесената стойност – през бъдещата година, участват мултипликативно-акселеративните взаимодействия между правите и обратните връзки и то така,
че да се достигат при минимум допълнителни разходи (допълнително пренесена стойност). При определянето на желаните промени през бъдещата
година се взема предвид и структуроопределящата (функционалната) роля на подотраслите и по конкретно на ключовите такива – с много на брой обратни връзки, т.е. с висок компенсаторен ефект
при прехода към новото по мащаб равновесно състояние на икономиката. Ключови отрасли (определени чрез ретроспективен анализ), са: химическата,
нефтопреработващата и каучуковата промишленост; металургия, машиностроене и електротехническа промишленост, транспорт, съобщения и
търговия, финанси, кредит и застраховки. Те формират 42 % от интегралните структурни различия
между 1988 и 1992 години и 64 % между 1991 и
1992 година. (52, с.160). При задаване на желаната комбинация от промени през бъдещата година
се вземат предвид и тенденциите в преструктурирането на икономиките на напредналите страни.
Второ: За разлика от кибернетичния принцип
на “черната кутия”, когато за вътрешната структура на системата и за връзките между нейните елементи се съди косвено – според промените между
нейния вход и изход, в итеративната процедура
трансформаторът на тези промени не е такъв, а е
“прозрачен”. Последният се представя чрез формулата Е – А (в рамите на модела на баланса на
между отрасловите връзки), където Е е единична
матрица. Разликата между двете матрици в тази

13

формула, умножена по обема на реализираната
продукция определя обема на крайната продукция,
която е изоморфен израз на добавената стойност.
При зададен вектор на крайната продукция (Y), векторът на общата продукция (Х) чрез (Е – А)-1.
Трето: В итеративния процес се изявяват системно-структурните взаимодействия между елементите на Xij, предизвикани от промените на Ri. В
този процес се преодолява използваната в практиката нереалистична предпоставка в различните математически и статистически методи: “при равни
други условия” (Ceteris paribus), приложими при стационарно-инерционната метод за развитие на икономическата система. При него динамиката на отделните елементи се определя при неизменност
на всички останали. В итеративната процедура промените в системно-структурното взаимодействие
на елементите, т.е. между реализираната продукция и пренесената стойност, имат нелинеен
(рекурентен) характер. Така в рамките на това взаимодействие промените в реализираната продукция и пренесената стойност се определят, като
сложна функция от взаимодействията между правите и обратните връзки на матрицата Xij.
Четвърто: Итеративната процедура има методическите предимства на алтернатива спрямо задачите на линейното програмиране, чрез решаването на които се оптимизира обемът и структурата на продукцията. Тези предимства са следните:
а) При преминаването от една към друга итерация заедно с определянето на обемите на реализираната продукция се определят и обемите на пренесената стойност, респективно балансират се реализираната продукция и пренесената стойност за
икономиката, като цяло. Това изравняване се постига чрез матрицата Xijm на междуотрасловите
връзки, където m е последната по ред итерация.
Итеративните промени чрез ендогенно променящата се матрица на междуотрасловите връзки за бъдещата година, коригират екзогенно зададените в
началото желани обеми на реализираната продукцията през бъдещата година Хiж. При използването
на линейното програмиране и по-общо при решаването на системи линейни уравнения, (което става чрез последователно изключване на първото неизвестно от първото уравнение, а след това на второто неизвестно и т.н.) се следва принципа “при
равни други условия”, тъй като останалите уравнения се преизчисляват съобразно преизчисляването
на предходните уравнения. При това положение за
разлика от итеративната процедура, липсва рекурентната нелинейна връзка между реализираната
продукция и пренесената стойност – като нейна съставна част, когато решаваната задача е в областта
на икономиката.
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В задачите на линейното програмиране експлицитно се задават ресурсите – чрез вектора В на
системата от ограничителни неравенства: АХ ≤ В,
докато в итеративната процедура в качеството на
ресурси служи пренесената стойност но тя не се
задава, а рекурентно се определя в итеративния
процес.
б) По отношение на критерия за оптималност:
при задачата на линейното програмиране този критерий се съдържа в нейната целева функция, като
например постигането на максимум печалба. Но
нейните числови стойности не се променят при прехода от една към друга итерация. Това положение
от икономическа гледна точка е неоправдано, тъй
като както числовите стойности в целевата функция,
така и тези в десните страни на уравнението (ограничителните условия) следва да се разглеждат, като сложна функция от промените на всички числови стойности при решаването на икономическите
задачи.
Нещо по-фундаментално: критерий–печалбата при оптимизационните икономически решения
(в рамките на симплексния метод и неговите
разновидности) има силно ограничен смисъл за
решенията, отнасящи се до развитието на икономическите системи. Основанията за тази сравнителна оценка са следните: От една страна, печалбата е част от новосъздадената стойност. Докато
нарастването на последната – като критерий е в
съответствие с обобщената стратегическа цел в
прилаганият от страните на Европейския съюз модел на пазарната икономика, насочен постигането
на дългосрочен растеж и благосъстояние на всички партньори. Последните включват: акционерите,
наемният персонал, дистрибутори, банки, застрахователни компании, учебни заведения и други, както и клиентите. От друга страна, посоченият метод
за оптимизация предпоставя строго ограничена област на допустимите решения (респективно – равнище на продуктивност на системата), което не отговаря на целите на развитието. Тъй като при неговата оптимизация се цели разширяването на тази
област, (т.е. на продуктивния потенциал) – в рамките на променящото се системно-структурна взаимозаменяемост и взаимна допълняемост на елементите на системата при постигането на нейното
ново равновесно състояние. От трета страна, дискутирания метод се базира върху нереалистичната предпоставка “при равни други условия”, т.е. не
равнопоставеност на фундаменталната роля на елементите в системата. Освен това при прехода от
една към друга итерация не се променят коефициентите пред неизвестните в целевата функция.
Такава неизменност не се залага за целево насочващия вектор Xiж , тъй като в итеративният процес

се променят първоначално зададените негови
стойности, т.е. той служи за опорно начало при определяне на R0) на итеративния процес.
При итеративната процедура няма експлицитно формулирана целева функция за определянето
на най-ефективната стратегия за развитието на
икономиката. Този критерий обаче при нея се залага в желаните обеми и структурата Хiж на реализираната продукция през бъдещата спрямо началната година, както и в постигането на нарастваща
продуктивност на икономиката, представена в увеличаваща се разлика между матриците: Е и А.
Затова в итеративните преходи се променят и предварително зададените-желани обеми реализирана
продукция, като резултат от рекурентните взаимовръзки при промените в пренесената стойност.
Възниква основателният въпрос как в рамките на итеративната процедура да се определи найефективният вариант на стратегия за преструктуриране и устойчиво развитие на икономиката? Това
може да се постигне чрез използването на различни сценарии за начално задаваните – желани обеми на реализираната продукция през бъдещата
година. Тези сценарии, обаче следва да се вместват във възможните граници на промените в продуктивността на икономическата система.
Индикатор за тяхното нарушаване е появата на отрицателни числови стойности в обемите на реализираната продукция при прехода от една към друга итерация.
Когато се балансират обемите на реализираната продукция и пренесената стойност за всеки
от посочените сценарии (варианти) за развитие, то
определянето на най-ефективният вариант за
стратегия, става чрез сравняването на техните обеми на продукцията за крайно потребление: Х – АХ
= Y Сценарият с максимален обем (Y) продукция
е и най-ефективната стратегия за развитие на
икономиката, респективно минимум АХ, т.е. минимум пренесена стойност в единица реализирана продукция. Това означава и минимизиране на
числената стойност на детерминантите на матрицата Е – А, ->Π (1-аij), за i=j, т.е. максимизиране
продуктивността на системата.. В рамките на тези
варианти на развитие – могат експериментално да
се определят границите на устойчивост на равновесното състояние на системата. Тези граници ще
бъдат толкова по-широки, колкото по-висока е продуктивността на системата.
Щом като в резултат на прилагането на итеративната процедура определяме оптималната
стратегия за развитие на икономическата система
за последната година на разглеждания период, възниква въпросът как да се определят оптималните
варианти на развитие за годините между края и на-
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чалото на този период? Определянето на тези варианти ще представи оптималната траектория на
развитие през този период. Това трябва да стане,
вземайки за отправно начало оптималния вариант
за последната година – за да се определи варианта за предходната година и т.н. за да се стигне до
варианта за развитие на втората година след
базовата. Описаният подход за формиране на оптималната траектория залага на постигането на съществени структурни промени в края на периода,
вместо по обратен път, започвайки с консервативното (инерционно начало) начало, съдържащо се в
началната година (като фактологична информация).
Пето: Мултипликативните ефекти и производните от тях акселеративни са следствие на саморегулативните възможности на сложната икономическа система респективно на нейните компенсаторни обратни връзки. Ако искаме да обясним тези ефекти с изразните форми на традиционната
политическа икономия, това означава между отраслово разпределение и преразпределение на капиталите и на предприемаческите намерения, така
че да се осигуряват допълнителните количества продукция – за да се поддържа равновесието между
реализирана и произведена продукция. В традиционната практика обаче за разлика от стратегическите предвиждания, се работи предимно постфактум, т.е. след като се появи пазарната потребност от такава продукция, тогава се извършват бизнес действията за нейното ресурсно осигуряване,
в това число и чрез внос.
Какъв е статистическия смисъл на допълнително необходимата продукция от компенсаторен
характер при нарастването на обема и усъвършенстването на структурата на реализираната продукция през бъдещата спрямо началната година?
Отговорът се свежда до определянето на дела на
отрасловите и между отрасловите структурни изменения в прираста на реализираната продукция
през бъдещата година. Този дял обаче, определян
чрез класическите методи – посредством индексът на изменение на продукцията при постоянен
състав на структурите от базисния период е силно
занижен, тъй като се базира върху стационарната
постановка на развитие – като се изключват между отрасловите структурни изменения, с компенсаторен характер. Заедно с тях този, дял измерен
чрез итеративната процедура при 91 на брой отрасли и подотрасли, между 1972 и 1976 г. е
33,71% (9,36 : 31,56 х 100). Делителят е прирастът (в %) на продукцията между посочените години.
За отделните подотрасли този дял е значително по
голям: за търговия и материално-техническо снабдяване той е 45, за транспорта 38, а за 18 ускорено развиващи се отрасли и подотрасли той е над

50.
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Целесъобразно е обаче да се даде и една систематизация на феномена структурни характеристики на икономическата система, което е важно за
повишаване ефективността на нейното управление
от макроикономически позиции. За постигането на
тази цел особено значение имат:
Производствено-технологичните и дистрибуторско-реализационните структурни характеристики, обуславящи мултипликативно-акселеративните
ефекти (52) (които могат да бъдат както
положителни, така и отрицателни) по линия на производствено-технологическата и дистрибуторско-реализационната взаимодопълняемост (комплементарност) между съставните елементи, образуващи
тези характеристики. Емпиричните изследвания
чрез итеративната процедура за балансирането на
обемите на пренесената стойност и реализираната продукция – чрез опосредстващото ги междуотраслови връзки, откроиха количествените параметри на мултипликативно-акселеративните ефекти в
развитието на българската икономика: по линия на
промяната на отрасловите структури на продукцията (при съпоставими цени за сравняваните години)
и по линия на промяната на цените – като сложна
функция от промяната на обемите и структурите
на продукцията. Нека се обърне внимание, че става дума не за отделни продукти и техните цени, а
за техни подотраслови и отраслови агрегати, тъй
като именно тези агрегати са обектът на управлението на икономиката, разглеждано от макроикономически позиции, а и мултипликативно-акселеративните ефекти в икономическото развитие се
проявяват в рамките на тези агрегатни, структурни
характеристики.
Шесто: представения методически инструментариум за прилагането на системно-структурния подход – конкретизиран чрез итеративната
процедура, може да се използва и при разработването на браншови стратегии за развитие на отделни икономически сектори, както и за стратегиите
на бизнес организациите и на техните образувания.
За тази цел е задължително сумите на съответните матрици А – по колони на преките материални
разходи за единица произведената продукция да са
по-малки от единица, т.е. съответните матрици Aij
да са продуктивни.
Седмо: В информационен аспект се реализира критерия за ефективност на информационната
дейност: при минимум екзогенно зададена информация – се постига максимум генеративнопроизводна, ендогенна информация. По-конкретно
екзогенен характер има само матрицата Хijб и векторът Хiб чиито числови стойности са надеждни, тъй
като те отразяват фактически постигнати резултати.
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Насочващият вектор Хiж, също има екзогенен характер но служи само като начално приближение
за желаните обеми и структура на реализираната
продукция, тъй като неговите стойности се променят в итеративния процес, вследствие на рекурентните промени в пренесената стойност при прехода
от една в друга итерация. Напълно ендогенен характер имат всички елементи на матрицата Хijmж.
Въз основа на богатата информация от прилагането на итеративната процедура могат да се
диференцират и конкретизират промените на важни системни характеристики, като продуктивност,
коефициенти на свързаност и рангове на отраслите и подотраслите. По такъв начин могат да се оценят промените в тяхната функционална (структуроопределяща) роля при развитието на икономиката.
Итеративната процедура за разработване на
стратегия за развитие на националната икономика,
на отделните сектори и фирми – като конструктивен информационно управляващ инструментариум
на системно-структурния подход, както се вижда

от текста е методически обоснована, а и приложно
доказана. Чрез нея се реализират вътрешно присъщите възможности (респективно качества) за развитие на икономическата система, следвайки логическата триада: прогресивно преструктуриране
– нарастваща продуктивност – устойчиво (динамично-равновесно насочено) развитие на продуктивния
потенциал на икономическата система и на нейната конкурентно способност
В рамките на прилагането на системно-структурния подход и описаната итеративна конкретизация, респективно при изпълнението на високоефективните стратегии за развитие, управлението
трябва да се стреми, предимно към предпазване
от нарушения в работата на системите, вместо към
преодоляване на настъпилите скъпо струващи последствия от тях.
За тази цел са необходими високоефективни
управленско-регулативни политики и тяхната ефективна координация, в т.ч. вграждането в тях на автоматични стабилизатори на самото развитие.
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Разгледани са някои основни социологически парадигми. Прави се извода, че противоречията в различните
сфери на обществото са източник на промяната. В горския сектор на България противоречията се обясняват
чрез категориите на неоинституционалната икономическа теория по схемата: „закон – закономерност – принцип – механизъм”. Формулират се поуки и очертават насоки за бъдещи институционални промени.
Ключови думи: институции, институционална промяна, конфликт, относителни цени, противоречие,
собственост, социално действие, устойчиво развитие.
Key words: institutions, institutional change, conflict, relative prices, contradiction, property, social action, sustainable development.

1. Въведение в проблема
През 2007 г. се навършиха 10 години от старта на институционалната промяна или добилата
гражданственост „Реформа в горите на България”.
Натрупаните през този период научни факти и постигнати резултати от действието на формалните
и неформалните институции не водят до оптимистични заключения за ефективността на реформата.
Поради това политическата система на България
в лицето на управляващата тройна коалиция1 прави поредния (вече трети) опит да даде нова посока
на промяната. Първата стъпка е направена чрез
създаването на Държавна агенция по горите към
Министерски съвет. Предстои легитимирането на
нови стопански субекти в лицето на Държавните
лесничейства, които ще се трансформират в публични горско-стопански предприятия.
Действията в по-горе изложените посоки се
представят от политиците като нов модел за управление на горския сектор. За разлика от
политиците, които моделираха горския сектор през
периода 1997-2001 г.2 и периода 2001-2005 г.3
вече се говори само за модела, а не за някаква
негова алтернатива – Френски, Австрийски, Финландски и т.н. Липсата на разшифровка свидетелства за поредно политическо клише, но не и за
теоретическо осъзнаване и практическо прилагане на категорията „модел”. Ако използваме социологическия език на М. Вебер става дума за неразбиране на онази система от гранични състояния на възприетите ценности, спрямо които да се
съизмерва действителността. Превръщането на
резултатите от всяко едно съизмерване в управленско решение е разбира се задача на обреме-

нените с власт, а не на науката. Тя (науката) може
само да помогне да се осъзнае елементарния факт:
всяка пристрастност към определени ценности в
обществото е насочена към други; всяка институционална промяна има реална цена и тя се заплаща от гражданското общество; всяка институционална промяна, която не води до нарастваща възвръщаемост на институциите е самоцелна като в повечето случаи се изражда в механизъм за смяна
на едни елити с други. Липсата на разшифровка
насочва и към извода, че онези които направиха
институционалната промяна през 1997 г. не обявяват публично що за модел са сътворили, защото
не са осмислили все още как чрез институциите да
прокарат върховенството на закона. Разочарованите
от действащия модел все още не дават убедителни доказателства, че знаят в каква посока да изменят историческото време. Фактът, че през 2007 г.
за първи път в историята на горското дело на
България, лесовъдите излязоха на протест за да
защитят гората и собствените си интереси от упражняването на горската власт насочва вниманието към съществуващи противоречия и конфликти,
които обективно съществуват и които неоснователно се пренебрегват. Възникват основателните
въпроси: Какво знаем за противоречията в горския
сектор, какъв е характера на конфликтите и последващите от тях социални действия; познаваме
ли граничните състояния на системата от ценности спрямо която да оценяваме реалността в горския сектор; в какво направление се нуждаем да обновим институциите в горския сектор за да променим посоката на историческото време определена
от сега действуващите институции.

1 Управление осъществявано от Българската социалистическа партия, Национално движение „Симеон
Втори” и Национално движение за права и свободи с мандат 2005 – 2009 г.
2 Има се предвид Правителството на Ив. Костов.
3 Има се предвид Правителството на С. Сакскобурготски.
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Понятийният апарат на това изследване е в
съответствие с дискутираните от всички досегашни конференции от клуб „Юндола 99” категории
на устойчивото развитие. Ето основните от тях:
• устойчиво развитие на горския сектор: ценност, която задължава сегашното поколение да остави подобрена горската собственост за бъдещите
поколения;
• институции в горския сектор: обществена
система от ценности (принципи) защитени от правила, определящи рамката в която се осъществяват човешките взаимоотношения по повод на горите и натрупаните върху тях блага, правните задължения, пълномощия, привилегии и т.н. на институционализираните служби и длъжности;
• институционална промяна: процес чрез който всяко поредно поколение стопанисващо горските територии на България, предава в наследство
придобити нови способи за адаптиране на социалните действия към външната среда създавана от
институциите, осигурявайки им нарастваща бъдеща възвръщаемост;
• собственост: ценност, която институционализира монопола от разделението на труда. Разделението на труда и собствеността са тъждествени
изрази. В първия случай за човешката дейност (например лесовъдството) се казва същото, което във
втория се казва за продукта от тази дейност (например гора);
• търговец: ценност защитена от норми и правила определящи мярата на позволено поведение
на легитимните икономически организации в процеса на производството, разпределението, преразпределението и размяната на горските блага;
Всички други икономически категории използвани в това изследване са обект на прецизиране в
отделните му части.
Основната научна теза, която защитаваме е:
всички институционални промени в горския сектор
на България през преходния период 1990-2007 г.
включително и този от 1997-2007 г. не съдействат
за нарастваща възвръщаемост на институциите и
тази на икономическите организации за стопанисване на горите. Те са насочвани в посока да се мотивира смяната на едни елити с други и преструктуриране на собствеността в тяхна полза.
2. Противоречията като източник на институционална промяна
В края на 19 век (1888 г.) Фр. Ницше написва
предговора към книгата си „Волята за власт”. Оставената за историята идея той формулира по следния начин: „Това което разказвам е историята на
следващите две столетия. Аз описвам идващото
което няма как да се яви другояче – описвам при-

шествието на нихилизма” [цит. по 2]. Източникът
на този нихилизъм Фр. Ницше вижда в рационализма и пресмятането. Това е онази жизнена
философия, чиято нагласа e да се руши, стъпвайки на реалността, а не на отрицание на отрицанието. Знаменитият ерудит М. Вебер определя рационализма като пресметната цел и съзнанието за
средствата за нейното постигане. Веберовата интерпретация на рационалността е, че когато се разчупват традиционни форми разцъфтяват не само
науката и техниката. Заедно с тях се променя и
държавата като политическа институция. Посоката
на тази промяна е към по-рационално право и
администрация, ориентирани за сегашни и бъдещи действия от по-съвършени правила – закони за
целенасочено управление. С други думи променя
се капитализма [4, 5]. Тази житейска философия
на рационализма, според Фр. Ницше, премахва
традицията, онзи възприет във времето механизъм,
онова: „средство чрез което се изграждат поколения цялостни и устойчиви характери” [цит. по 2].
Нихилизмът според Д. Бел, като: „съзнателна воля на човека да руши своето минало и да поставя
началото на ново бъдеще в нови обществени условия е доведения до крайност рационализъм” [2].
Тази крайност най-добре се илюстрира в сентенцията – целта оправдава средствата. И все пак, нихилизмът не спира, а и да желае не може да спре
до там където е разрушил своето минало. С премахването на своето минало и поставянето на началото на ново бъдеще се формира новото състояние на обществото от което започват количествени натрупвания посредством които нихилизма в
крайна сметка „трябва да разруши себе си” [2].
Tова ли ще бъде съдбата и на гражданските
общества и през следващите сто години? Казано
по друг начин, нима Фр. Ницше ще се окаже
пророк, като определя за две столетия напред
(включително и 21 век) пришествието на нихилизма? Няма ли друга алтернатива на този „естествен” човешки порив да бъде премахнато всичко
старо, стъпвайки на реалността или на техническата рационалност? В крайна сметка, в системата
на културата на съвременните общества има ли
осъзнати нови ценности, които да противодействат
на този порив? Ако липсват такива, очевидно отговора трябва да се търси чрез науките за обществото.
Те обаче съвсем естествено ще се заемат с този
проблем едва когато новото се е появило в недрата
на старото или най-малко е в процес на възникване.
При тези условия науките за обществото ще са в
състояние да разкрият структурите на реалността,
да обяснят начина на протичане на процесите, и да
покажат цената от замяната на една ценност с
друга. Тогава те ще се заемат да съберат доста-
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тъчно исторически факти и да подложат на исторически анализ съблазнителното и на пръв поглед реалистично изглеждащо предсказание на Фр. Ницше.
В същото време те трябва да подложат на съвременна оценка и диалектическия светоглед за неизбежността от периодично повтарящи се закономерности за разпадане на всяко общество. Защо?
Защото е подкопана вярата в научния оптимизъм
чрез който не само се оправдава съзнателната воля на човека до руши своето минало, без да се подбират средствата. Подкопан е и оптимизмът в историческия материализъм оправдаващ трагедиите
от разрушителната сила на насилието било то чрез
война, революции или политически преврати. Ако
науката е подложила на съмнение този оптимизъм
тя трябва да потърси и новите инструменти, които
да легитимират по нов начин вечната борба на старото и новото протичаща, като обективен закон за
отрицание на отрицанието. В сто и двадесет годишната история от пророчеството на Фр. Ницше има
натрупани факти, които насочват мисленето наймалкото в две посоки. Първата е, че структурите
на властта могат да бъдат сменяни много бързо,
както чрез насилие така и чрез демократични
средства. В резултат на това се появяват нови хора,
откриват се пътища за промяна на социалния
статус, създават се нови форми на управление. В
много от случаите обаче, нещата не излизат извън
рамката на смяната на едни елити с други. Втората
посока насочвана от историческите факти е, че институциите не могат да бъдат променяни мигновено,
нито чрез насилие, нито чрез демократични средства. Обективен факт е, че няма случаи навиците,
обичаите, традициите, социалните отношения, накратко неформалните институции, така както няма
и случаи формалните институции създадени като
всеобщи норми и правила за защита на ценностите в едно общество да са променяни мигновено с
революционен замах. Има единствено факти, че
без да са променяни институциите те са обръщани
с главата на долу с което е създаван хаос в обществения ред. Най-беглият поглед върху историята на
България през последните 100 години показва, че
когато един установен у нас политически ред се е
срутвал в резултат на войни, революции или политически преврати, изграждането на нови икономически и социални структури е бил повече или помалко преходен период от време. През този период неизменно са използвани цялостни институции
или остатъци от тях наследени от стария политически, икономически и социален ред. Защо се получава точно такава обективна закономерност в тези
две насоки на преходните периоди? Ако използваме абстрактния философски език на Г. Хегел, съзнателната воля на нововъзникналите политически
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елити да рушат идва от необходимостта да се изкриви историческото време. Пак съгласно същия философски език на Г. Хегел, поради монолитния характер на обществото, промените в институциите
се осъществяват с много по-бавни темпове. Казано
по друг начин, тъй като всяка система в т.ч. и обществото е структурна, а всяка структура системна, е необходимо интеграция около някакъв вътрешен принцип. Този принцип дава монолитния характер на обществото, а интеграцията около него
прави институциите консервативни и бавно променящи се. За Г. Хегел интегриращите принципи Der
Geist – духът това е някаква творческа сила, която
е поставила монарха като личност на държавата,
като нейната увереност в самата себе си [14]. Той
е „персонифицирания суверенитет”, центъра, около който се обединяват сферите на дейност в
обществото, семейството и гражданското общество придавайки му монолитен характер.
За диалектика К. Маркс интегриращият принцип за всяка историческа форма на обществото,
това е начина на производство, като съвкупност от
производителни сили и производствени отношения.
Производствените отношения определени от правата на собственост, начина на разпределение на
благата и отношението между хората в процеса на
производството и размяната формират икономическата база на обществото [10]. Те са консервативната страна в начина на производство. Те никога не се заменят с нови преди да са изчерпали потенциала за развитие на съответния начин на
производството. Новите производствени отношения
винаги се пораждат в недрата на старото общество и налагането им е повече или по-малко продължителен период от време.
За институционалистите и неоинституционалистите от Т. Веблен до Д. Норт обществото е интегрирано около обща ценностна система от правила наложени на хората и оформящи техните взаимодействия [11]. Системата не само легитимира
обществото като държава и нейната форма на
управление, но и формира критерии за контролиране на всички разновидности на поведение в
обществото. Този ъ характер я прави устойчива във
времето и разбира се трудно подлагаща се на революционни промени.
Каквато и истина да се съдържа в този холистически възглед за обществото, върху който стъпват тези три най-популярни парадигми в социологията, може би е време да се постави въпроса дали те са валидни и за обществата в началото на 21
век. Д. Бел твърди, че този възглед е „абсолютно
невалиден”. Социализмът не наследява капитализма като начин на производство. Исторически факт
е, че онези държави, които се наричаха социалисти-
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чески, пише той, се оказаха почти изцяло докапиталистически аграрни общества. За него обществото не е свързващ, а разединяващ фактор. Различните му сфери отговарят на различни норми, имат
различни темпове на промяна и дори са подчинени
на различни противоречащи си принципи. Поради
това лансираната от него идея е противоположна
на холистическия възглед за обществото като цялостна система. Аналитично той го разглежда като състояние от три структури – техно–икономическа, политическа и култура, които не са част от
едно цяло [2]. Макар този възглед да се разграничава категорично от холистическия не може да бъде отречено, че и двата имат една обща предпоставка за източника на промяната: това е, че вътре в
обществото и отделните негови сфери възникват
противоречия, чийто полярни противоположности
прерастват в конфликти. Те намират израз в социалните действия, т.е. социалната активност на субектите въвлечени в конфликта мотивирана от ясно поставени цели и съзнанието за средствата за
тяхното постигане от една страна и бариерите възпрепятстващите реализацията им от друга. За идеалиста Г. Хегел дисхармонията между държавата
и поданиците е източник на противоречията [14].
За материалиста К. Маркс – това е несъответствието в равнището на развитие на производителните
сили и производствените отношения [10]. За институционалистите и неоинституционалистите това
е намаляващата възвръщаемост на институциите
и индивидуалните модели на икономическите субекти [11]. За Д. Бел това е дисхармонията между
техно–икономическата структура, политическата
система и системата на културата [2]. Без да взимаме страна по вижданията на тези авторитети на
науката по въпроса за източника на промените считаме за обосновано системата противоречие – конфликт – социално действие да бъде разгледана не
като нещо пагубно за обществата. Тази система
позволява обществата и техните икономически, политически и социални структури да бъдат структурирани чрез вътрешноприсъщите за тях полярни
противоположности определящи процеса на прогресивното им развитие. Това раздвоение на всяко
общо, философската наука определя като противоречие. Същевременно тя определя взаимоотношението между противоположностите на първо място като единство, съвпадение, тъждество или
равнодействие. Това единство е винаги условно,
временно, преходно и релативно. На второ място,
тя определя тяхното взаимоотношение, като вечна
борба. Израз на тази борба са действието и развитието, конфликта и взаимното ограничаване на противоположните сили и тенденции. Накратко, същността на противоречието е единството и борбата

на противоположностите, което води до развитие
или взаимно проникване или неутрализиране [3].
По своята същност противоположностите във
всяко противоречие са не само негови противоборстващи страни. Същественото е и че в процеса на
непрекъснатата им борба те не могат да съществуват по друг начин освен като части на единното,
в границите на които са се обособили. Поради това
всяко противоречие се разкрива по пътя на самоопределянето, саморазграничаването и саморазвитието на вътрешните му противоположности и на
взаимоотношението между тях. Философската наука установява като безспорен факт, че за процеса на развитието и промяната от съществено значение са както основните така и главните противоречия. Основно противоречие е онова което: непосредствено и като необходимост се явява единно на
полярните противоположности в обекта на познанието; действува като вътрешно–присъща на този обект същност; определя специфичните му
особености; трайно присъства през цялото време
от съществуването на обекта на познанието. За разлика от основното, главното противоречие действа
само през определен период от съществуването
на обекта на познанието и с решаването му не се
изменя същностната страна на основното противоречие. За разлика от основното, което е вътрешно,
главното противоречие може да бъде и външно за
обекта на познанието [3]. Както в основните така и
в главните противоречия, полярните противоположности не се персонифицират а се обезличават. При
обезличаването се търси общото, онова което е присъщо за обекта на познанието, и което е особено
важно, онова което се проявява като всеобщ за цялото закон за развитие. Пример за такова обезличаване са полярните противоположности в начина
на производство – робовладелски, феодален, капиталистически и т.н. Така при капиталистическия
начин на производство деперсонификацията на полярните противоположности производителни сили
и производствени отношения е същността на теоретическата конструкция на марксистката политическа икономия. Полярни и депесонифицирани в
този начин на производство са и противоположностите между обществения характер на производството и частно-капиталистическия начин на присвояването. От такъв характер е присъщата на всяка
стока потребителна стойност и нейното проявление в процеса на размяната и т.н. Общото което
обединява тези форми на полярни противоположности в този начин на производство е, че те са източник на неговото развитие и усъвършенстване.
Така например при първото противоречие, развитието и усъвършенстването като непрекъснат процес се осигуряват, като старите производствени
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отношения, определящи рамките върху правата на
собственост и начина на размяната и разпределението на благата се заменят с нови. Това е по своята същност институционалната промяна, ако се
използва езика на нобеловия лауреат Д. Норт. Тя в
крайна сметка трябва да доведе до нарастваща възвръщаемост на институциите и индивидуалните модели за функциониране на икономическите организации [11]. Ако използваме езика на Г. Хегел,
това е отрицание на отрицанието, по точно единството и борбата на двете противоположности производителни сили – производствени отношения се подчинява на диалектическия Закон за отрицание на
отрицанието. Съгласно него, всяка от тези две противоположности чрез единството и борбата между
тях може да бъде отречена при определени обществени условия, които да доведат до ново стъпало в
развитието им [14].
Второто противоречие „обществен характер на
производството – частнокапиталистически начин на
присвояване се разрешава по два начина. Първо,
като индивидуалната частна собственост върху
средствата за производство се замени с колективна.
Второ, чрез натрупване на добавената стойност посредством фискални и другите механизми в „общественото домакинство” [2] и използването за колективно потребление на публични блага и услуги. Тук
развитието на горните две полярни противоположности следва закономерностите от обективното
действие на Закона за капиталистическото
натрупване. Съгласно този закон, развитието на тези две страни на противоречието е непрекъснат процес от концентрация към централизация към организация и отново към концентрация към централизация към организация на капитала и т.н., но вече
на по-висока степен.
Третото от посочените по-горе противоречия,
страни на което са полярните противоположности
„потребителна стойност – разменна стойност” са
присъщи на всяка стока и услуга и се разрешават
чрез формиране на пазарен климат, който ограничава монопола и стимулира конкуренцията. Тук развитието на двете полярни противоположности се
подчинява на обективното действие на Закона за
стойността. Стойността като икономическа категория отразява идеалното отношение в което би
следвало да се намират цените на стоките и услугите. Що се отнася до Закона за стойността, той
се проявява като закономерност отразяваща колебанието на пазарната цена на всяка стока или услуга около някаква средно-отраслова величина на
единичните пазарни отношения.
В диалектиката, това отрицание на отрицанието, което е израз на вечната борба на противоположностите във всяко противоречие изисква, не
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просто да се изкаже съждението, че някоя от страните е неразумна поради което трябва да се
промени. Необходимо е да се обясни механизма
на приемственост между старото и новото, както и
обективната връзка между формите на съществуване на полярните противоположности. От значение е да се открои повтарянето в новия по-висш
стадий на развитие на някои свойства от предхождащия стадий, които няма да възпрепятстват, а ще
съдействат на прогресивния характер на развитието на обекта на познанието. На практика задачата
се свежда до следното: осъзнаване обективността
на Закона за отрицание на отрицанието; определяне закономерностите от неговото обективно
действие; извеждане на основните принципи (ценности), които да интегрират страните в противоречието; промяна на институциите (механизмите), които определят рамката на позволено поведение на икономическите субекти. Накратко, ключът
за разкриване характера на всяко противоречие в
т.ч. и на икономическите се разкрива по схемата:
Закон – закономерност – принцип – механизъм.
В неоинституционалната икономическа теория, заключителния етап по логиката на горната
схема, механизмите (системата от правила), чрез
които се определя мярата на позволено поведение
на икономическите субекти е възприето да се наричат с икономическата категория „институции”. В
марксистката икономическа литература те се отразяват чрез категорията „производствени отношения”. Вграждането на институциите в методологията за разкриване на противоречията съгласно схема 1 отрежда на противоречията ролята на онова
всеобщо, в което се съдържа процеса на развитието. Това всеобщо е диалектическия Закон за отрицание на отрицанието. Първата догадка за неговото обективно съществуване като най-общ закон
за развитие на природата намираме още при Хераклит (530 – 470 г. пр.Христа). Формулираното от
него съждение: „Едно и също у нас е живо и мъртво, будно и спящо, младо и старо” [цит. по 8] е
първото осъзнаване, че в заобикалящия ни свят
всичко е движение. От него е останал за историята
знаменития израз „Panta rei”. Двадесет века ще
минат, когато Дж. Бруно (1548 – 1600) стъпвайки
на стихийния материализъм на античната философска мисъл ще изкаже съжденията: „който иска
да познае най-големите тайни на природата, нека
разгледа и наблюдава противоречията и противоположностите” [цит. по 8]. Макар и да е твърде
далеч от формулирането на Закона за отрицание
на отрицанието, като всеобщ, широко действащ и
важен закон за развитието на природата, историята на човешкото общество и мисленето той е вторият мислител, който стихийно прозрява неговата
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важност за развитието на природата. „Кой не вижда,” – пише той в своите диалози – „че единното е
начало на унищожението и възникването. Нима последната степен на унищожението не е начало на
възникването” [цит. по 8]. Век и половина по-късно
Ж. Русо (1754 г.) за първи път пренася диалектическия начин за обясняване на нещата в природата
и за обясняване на процесите в сферата на човешкото общество. В труда си „Разсъждения за произхода и основанията за неравенството между хората” за първи път прави опит да обясни историята
на неравенството от позициите на диалектиката. В
произхода на неравенството Ж. Русо вижда прогрес. Този прогрес обаче е антагонистичен и в крайна сметка води до регрес. Във всеки напредък на
цивилизацията той вижда напредък на неравенството. Осъзнава как всички институции, които създават обществата се превръщат в нещо противоположно на първоначалния замисъл. Например обществата институционализират владетелите, пише
Ж. Русо, под най-различни форми на управление
за да защитават свободата на хората, а не да я
унищожават. Неизбежно обаче владетелите стават
потисници и то до предел, при който техните поданици пред него са равни, но това равенство е равно
на нула. Това продължава, докато владетеля държи в ръцете си лостовете на насилието [12]. Това
насилие, пише Фр. Енгелс го задържа на власт и
отново насилие го сгромолясва от власт – всичко
върви по своя правилен път [10].
По своя характер описаните по-горе процеси
от Ж. Русо са антагонистични. Тези процеси са продукт на противоречия, превръщането на едната
крайност на полярните противоположности в друга
противоположна крайност. Накратко, закономерен
процес на проявление на Закона за отрицание на
отрицанието действуващ обективно в обществото
и неговите сектори на дейност. Формулирането на
това отрицание на отрицанието, като всеобщ диалектически закон на развитието принадлежи не на

Ж. Русо, а на Г. Хегел. У него намираме не просто
формулиране на този закон. Защото казвайки отрицание на отрицанието за начина на мислене на
Ж. Русо, не намираме при него специфичния начин на развитието, което е присъщо за всеки обект
на познанието. Всеки обект има своя вътрешна
природа. Тази природа е вътрешната сила на тези
обекти, която чрез самоопределяне, самоорганизация и саморазвитие ги кара да възприемат определени форми на съществуване. Ако възприемем
езика от теорията на системите, това са обекти,
които функционират като системи. А всяка система представлява цяло състоящо се от части, които
са в единство и си взаимодействат като количествено и качествено определен ред от връзки. Това
дава основание на проф. Ив. Николов да твърди,
че: „всяка система е структурна и всяка структура
е системна” [цит. по 9].
Пак според възприетите в теорията на системите категории, общото което определя единството в структурата на всяка система е нейната идея,
нейната целева насоченост. Идеята или което е
същото, целта на всяка система са само друг израз на категорията „принцип” с които борави философската наука. При силна идейна (целева)
мотивираност, срещу която са изправени бариери
възпрепятстващи нейната реализация, системата
е в състояние на фрустрация. Когато бариерите се
превърнат в непреодолими прегради за постигане
на целите те водят до прерастване на отношенията
между противоборстващите страни в конфликт. Ето
защо се счита, че конфликта е форма на проявление на противоречията. Той се поражда от отношението между най-малко две противоборстващи
страни [7]. Всеки конфликт е продукт на различие
от една страна между ценностите, интересите,
потребностите, накратко на различията в идеите
(целите) и от друга на бариерите възпрепятстващи
тяхната реализация. Това дава основание за следната типизация на конфликтите.

Таблица 1.Типологизация на конфликтите техните източници и посоките на промяна
Тип на конфликта

Ресурсен

Статусен

Източник на конфликта

Бариери към достъп до
производителни сили

Бариери пред смяната
на властовите роли

Посока на промяна

Промяна в правата на
собственост върху
средствата за производство

Замяна на едни елити с
други

Формата на проявление на конфликтите от
различен тип са социалните действия, които предприемат индивидите един спрямо друг. Тези действия според Е. Бабосон са продукт на пределно
изострени противоречия [1]. Такава теза застъпва
и Д. Й. Димитров. Според него, конфликтът е етап

Идеен
Бариери от
несъвършенството на
институциите
Промяна на относителните
цени на факторите за
производство

от развитието на противоречието отразяващ наймалко четири степени на градация: различие – поляризация – сблъсък – антагонизъм. Пак според
същия автор, при конфликта борбата между полярните противоположности вътре в противоречията доминира над тяхното единство [7]. Тази борба както
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се вижда от табл.1. може да бъде от ресурсен, статусен или идеен тип. При ресурсния тип двете полярни противоположности предприемат социални
действия насочени към преодоляване на бариерите.
Тази борба е за траен достъп до производителните
сили – предмети на труда, средства на труда и работна сила. В марксистката научна мисъл се издига тезата, че конфликтите от този тип се тушират
чрез промени насочени към промяна на производствените отношения. В неоинституционалната икономическа литература е прието това туширане да
се осъществява чрез промяна на относителните
цени.
При статусните конфликти към които се придържа основно Р. Дарендорф източниците са бариерите пред разпределението на властовите роли.
Тези роли според него са на управляващи и управлявани. Управляващите се стремят да институционализират статуса си така, че да увековечат тази
си роля. Управляваните пък се стремят към преразпределение на властовите роли [13]. В крайна
сметка се очертава посоката на промяна. Тя завършва с поредната замяна на едни елити за управление с други.
При конфликтите, които се типизират като
идейни (целеви) борбата между полярните противоположности произтича от несъвършенството на
институциите. Те не са в състояние да осигурят
нарастваща възвращаемост от използваните национални ресурси и оптимални условия за функциониране на индивидуалните модели на икономическите организации. Неоинституционалната икономическа теория препоръчва преструктуриране на относителните цени като обществен механизъм за
институционални промени [11].
3. Пет основни поуки, които трябва да се отчитат при бъдещите институционални промени в
горския сектор на България
Първи „Извод–поука”: Обективна закономерност е съзнателната воля на човека да руши своето минало и да поставя началото на ново бъдеще
в нови обществени условия. Когато този порив е
доведен до краен рационализъм, т.е. преструктуриране на собствеността чрез насилие и без да се
подбират средствата, това е нихилизъм. Реален
факт е, че при нихилистичния подход най-облагодетелствани са винаги политическите елити. Когато
този порив е доведен до разрешаване на
противоречия, стъпвайки на закон за отрицание на
отрицанието се получава прогресивното развитие,
т.е. новото е по-висша форма на старото, а институциите работят с нарастваща възвръщаемост.
Нихилизмът определя характера на институционалните промени в горския сектор на България
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и през периода 1997-2007 г. Налагането му като
официална политическа доктрина насочва процесите през целия период към непрекъсната смяна
на едни елити за управление на горския сектор с
други. Горско-стопанската практика у нас потвърждава научния извод, че структурите на властта могат да бъдат лесно трансформирани, както чрез
насилие така и чрез „демократични средства”. С
четири поредни трансформации след 1997 г., общия им брой след 1990 г. достигна 8. В резултат
на това при всяка трансформация се появяваха нови хора, откриваха се пътища за промяна на социален статус, създаваха се нови форми на управление. При всичките 8 трансформационни проекта,
нещата не излязоха извън рамката на смяната на
едни елити с други. През периода 1994-1997 г.
чрез политическо кадруване са заменени повече от
80 директори на лесничейства и Регионални дирекции на горите. През периода 1997-2001 г. техния
брой е 130, а през периода 2002-2006 г. е 74 бр.
За 17 годишния период има и 14 смени на началниците на НУГ и ресорните зам. министри и бившия Комитет за горите, като процеса на ненужно
политическо кадруване не е стихнал.
Втори „Извод–поука”: Обективна закономерност е, че както чрез насилие, така и чрез демократични средства политическите елити се трансформират много по-бързо, отколкото институциите.
Всеки опит за насилствено премахване на действащите институции или за несъобразяване със стари институции, създава хаос в икономическия
порядък.
Горско-стопанската практика потвърждава научния извод, че ако институциите в т.ч. и тези за
управление и стопанисване на горите се променят
насилствено и чрез революционен замах се формира преходен период през който институциите и
индивидуалните модели на икономическите субекти работят с намаляваща възвръщаемост. Създадения 6-7 годишен хаос в икономическия ред след
1997 г. на горския ни сектор е резултат от насилствено премахване на действащите до тогава институции и неосигурен времеви период за поетапен
преход от старите към новите институции. Възприетият основен принцип за устойчиво развитие, като
институционална рамка на Закона за горите е декларативен и неосигурен с адекватен механизъм за
реализиране по цялата верига от горско-стопански
дейности. Наместо устойчиво развитие се откроява влошаване на параметрите за устойчивост на
горските екосистеми и на икономическите организации за управление.
Трети „Извод–поука”: Икономическата наука
в лицето на така наречените неоинституционалисти на този етап дава приемлива алтернатива на ни-
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хилистичния подход за институционална промяна.
Тази алтернатива е използването на институциите
като „невидима ръка” за формиране на относителните цени на производствените фактори и на продуктите за крайно потребление. Институциите създавани от политическата система променят мотивацията за придобиване на собственост, а оттук се
стига и до промени в структурата на собствеността.
И при променените институции обаче основният въпрос на икономиката според неоинституционалната
икономика е доколко проблема за цените и разпределението на ресурсите да се осъществява чрез
пазара и неговия пазарен механизъм и доколко чрез
икономическите организации и правителството чрез
техния планово-координиращ механизъм. Съвсем
основателно при намаляваща възвръщаемост на
институциите и на индивидуалните модели на икономическите организации се поражда необходимостта от институционална промяна. Тази промяна засяга относителните цени по цялата верига на факторите за производство. Отчитайки тази промяна
икономическите организации преструктурират собствеността върху капитала и факторите за производство. Това е естествената им реакция върху променените условия за производството, наложени от
изменените относителни цени. Горско-стопанската практика у нас след 1997 г. показва неспособността на политическата система да използва институциите като средство за промяна на относителните цени от която да се възползват всички икономически субекти. Насилствено извършеното с помощта на политическата система отнемане на
средства за производство през периода 19972001 г. от горско-стопанските предприятия и централизирането им в 82 търговски фирми доведе до
обезценяване на капитала, до неговото разграбване и накрая до фалита на търговските дружества.
Нарасна значително стойността на транзакциите,
понижи се стойността на производствените разходи,
която доведе до пренасочване на доходи от икономическите организации за дървопроизводство и дърводобив към посреднически такива. Лишени от доходи дървопроизводствените организации не можаха да натрупат финансов ресурс за капитализиране в гори и стимулиране на наетата работна сила.
В същото време и организациите за дърводобив бяха
лишени от такъв финансов ресурс за обновяване
на производствения си апарат. Неработещите институции бяха забелязани още в процеса на налагането им. Независимо от това, към тяхната промяна се пристъпи след 10 годишна агония. Трябваше
да се появят значителни наводнения в страната за
да се появи обществен натиск за съхраняване на
водностопанските функции на горите, които бяха
вложени от пресилени и неекологосъобразни сечи.

Трябваше да се влошат показателите за продуктивност на горските екосистеми за да се види натиска върху тях от дърводобивните организации.
Трябваше за първи път в своята история лесовъдите в България да излязат на стачка за да се ускори
промяната.
Четвърти „Извод–поука”: Вътрешно присъщи
за всяка сфера са противоречия в рамките на които противоборстват самоопределилите се и саморазграничилите се противоположности. Борбата
между тях е постоянна, а единството е относително временно и преходно.
Институциите са механизъм за устойчиво управление и като такъв те са заключителен етап от
диалектическия подход в теорията на познанието
изграден по схемата Закон – закономерност – принцип – механизъм. Вграждането на институциите в
тази схема отрежда на противоречията ролята на
всеобщ закон. Същността на закона е в отрицание
на отрицанието, т.е. всяка противоположност има
такова отрицание от което може да се получи ново
развитие. За да се открие закона се изхожда от
проявилите се закономерности. Те са историческа
категория чиито израз са възникналите в процеса
на развитието конфликти. Конфликтите са персонифицирани противоречия между противоборстващите страни. Принципите са системата от възприети ценности, които се извеждат на базата на
закономерностите. Те оформят институционалната матрица (рамка) за механизмите (институциите)
– системата от правила определящи мярата на позволено поведение между противоборстващите
страни.
Вътрешно–присъщи на горския сектор са противоречия и конфликти, които не са станали осъзнато битие на системата за неговото управление.
Основното противоречие което е присъщо на горския ни сектор в цялата негова 130 годишна история е между полярните му противоположности „горовладелец и гороползвател”. След 1997 г. то също има за база преобладаващо държавната и общинската собственост върху горите (около 86 %)
и частно–предприемаческия начин на организация
на производството и размяната на горски блага. На
настоящият етап има основание да се счита, че
правните форми на съществуване на едната полярна противоположност – гороползвател е неразумна и трябва да бъде премахната или най-малкото допълнена от нови форми. Необходимо е обаче да бъде осигурена приемственост между нея,
сега съществуващите и бъдещите нови форми, като се вземе положителното от сега действуващите,
а именно – целево-рационалния, а за някои от тях
и ценностно–рационалния характер на социалните
действия.
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Главното противоречие на горския сектор е
производствения характер на дейностите върху горските територии и бюджетно–сметния начин на системата за стопанисване и управление на многоцелевите функции на горите. Плах опит за неговото
решаване е чрез даването на статут на „търговец”
на държавните дивечовъдни станции. Продължилото
им вече 4 години привилегировано положение спрямо държавните лесничейства генерира конфликти
между лесовъдски кадри. По тази причина първият
в историята на горското дело в България през
2007 г. протест е съвсем закономерен. За съжаление политическата система на България все още
не намира адекватни на природата на тези протести решения. Протеста насочва и към извода за неразумност на институционализираните горски
служби и длъжности със статут на контролно-охранителна и опазваща дейност.
Пети „Извод–поука”: Решаването на основното противоречие „горовладелец – гороползвател”
през периода 1997 – 2007 г. е винаги интуитивно
без осъзнаване на неговата същност. Създадените
за тази цел институции стимулитрат разграничението между неговите полярни противоположности създавайки бариери пред алтернативите за взаимно проникване и неутрализиране. Пруският модел в рамките на който са заложени разграничителните линии има вида:
n
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където Пi – приходи на добивните организации
от лесоползването, лв.;
R – рента за горовладелците, лв./m3, лв./kg
и т.н.;
p – средната отраслова норма на печалба,
изразена като число;
е – разходите за добив на горски блага,
лв./m3, лв./kg и т.н.;
d – разходите за транспорт на горски блага
франко най-близкия пункт за получаването им от гороползвателите, лв./m3, лв./kg
и т.н.;
Приходите на добивните организации са функция от количеството на продажбите и цените на
добитите горски блага. Цената като заключителен
акт от транзакциите се формира от покупателната
сила на купувачите на съответните пазари. В нея
трябва да се впишат доходите на всички собственици на агенти за производство в горския сектор.
Ако институциите създават бариери за проникване
на капитали от горовладелци към гороползватели
и обратно разграничителните линии ще водят до
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конфликти. Поради това поредната институционална промяна се нуждае от нова концепция.
4. Насоки за промяна
1. Необходима е промяна в институционалната рамка, която да позволи на стопанските организации на горовладелците и гороползвателите постигане на нарастваща икономическа възвръщаемост и съкращаване на транзакционните разходи.
В тази връзка към действащата институционална
рамка трябва да се въведат норми и стимули, повишаващи ефективността на правата на собственост. Първата стъпка в тази посока е изграждането на структура от институционални правила, даваща възможност за децентрализирано вземане на
решения за управление на горите. Това следва да
бъде и институционалната среда в горския сектор
за функциониране на икономическите организации.
Тук са необходими норми и стимули за преход към
рационално-организирани предприятия. Чрез строга калкулация на приходите и разходите те следва
да бъдат мотивирани за целево-рационални социални действия водещи до свободна конкуренция и
ефективна защита на правата върху собствеността на производствените фактори.
2. Икономически оправдано е и в бъдеще да
се постави акцент върху усъвършенстване на възприетия Пруски модел за институционална промяна. Коренната промяна и заменянето му с Американския модел по предварителни оценки ще надхвърли сумата от 1,1 млрд. лв. Такава беше социалната цена, която заплати българското общество
от замяната на Българския вариант на Американския модел за институционална промяна след
1997 г. с Пруски. В тази връзка не са необходими
експерименти, а:
• Стимули, мотивиращи пазарните субекти
към оптимизиране на транзакциите;
• Стимули, мотивиращи основните горовладелци (държавата и общините) към съхранение и
увеличаване на притежаваната от тях собственост,
а не отчуждаването ъ чрез съмнителни сделки;
• Мерки за премахване на асиметричността
на информацията в процеса на размяната на горски блага между горовладелците и гороползвателите;
• Усъвършенстване на пазарния механизъм
в посока на придвижване на доходите от рента за
горовладелците на около 50 % от приходите от продажбите на добитата от гороползвателите
дървесина;
• Да се премахне изцяло натрупваният рентен доход от горите в държавния бюджет и да се
остави изцяло в разпореждане на икономическите
организации стопанисващи горите. Около 20 % от
тези доходи да се централизират в централния ор-
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ган за управление и стопанисване на горите;
• Да се гарантира непрекъснат процес на институционална промяна източник на която да бъде
печалбата;
• Да се стимулира придобиването на знания
и умения у всички категории персонал чрез инвестиране на натрупаната печалба.
3. Необходимо е да се институционализират
публични държавни предприятия, които да управляват държавните и общински гори и да указват платени услуги на частните горовладелци. Целесъобразно е държавата да разработи единен за всички
Правилник за устройството и дейността на Агролесовъдните предприятия. Концепцията на правилника следва да се изгради върху следната институционална рамка:
• Агролесовъдното предприятие стопанисва
предоставената му горска територия въз основа на
10-15–годишен договор за изпълнение на Лесоустройствен проект.
• Агролесовъдното предприятие е юридически субект, работещ по законите на частното право
и със строга калкулация на приходите и разходите.
• Агролесовъдното предприятие плаща рента
на собственика като процент от пазарната цена на
горските блага. До 80 % от рентата чрез държавна
поръчка се реинвестира в дейности, водещи до подобряване на горската собственост.
• Агролесовъдното предприятие самостоятелно сключва сделки по пазарни цени, които са единство от разходи за производство и услуги и потребителната стойност на горските блага на съответния пазар.
• Управлението на Агролесовъдните предпри-

ятия се основава на дългосрочен договор и получаване на предприемачески доход като част от нетния финансов приход.
• Горските управи имат изключителното право да определят организацията на производствените процеси.
• Държавата извършва ежегоден одит на дейността на предприятието и получава дивидент за
авансирания от нея капитал.
• Предприятието има право на реинвестиране за натрупване на дълготрайни и краткотрайни
активи.
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ABSTRACT
Some sociological theories are examined. On this basis is drawn up the conclusion that the source of the change
in society is the contradictions. In the Bulgarian forestry sector the contradictions are explained on the basis of the new
institutional economy following the scheme: “law – regularity – principle – mechanism”. Some lessons are formulated
and directions for future institutional changes are pointed out.
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”ЕЗИКЪТ НА ЗНАЦИТЕ И СИГНАЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ” – МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИ
Веселин Брезин, Дилянка Безлова, Таня Панчева, Петър Антов
Лесотехнически университет - София
Проектът ”Езикът на знаците и сигналите за безопасност на труда в горската промишленост” № 134575 –
LLP – 2007 – 1 – BG – Leonardo – LMP се финансира от Европейската комисия в рамките на Програма „Учене
през целия живот” (Lifelong Learning Programme).

Програмата „Учене през целия живот” е създадена, за да отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните-членки на Европейския
съюз, по-специално в светлината на стратегическите цели от Лисабон, и да осигури добавена
стойност за индивидуалния гражданин, който участва в проекти за мобилност и проекти за сътрудничество.
Общата цел на Програмата „Учене през целия живот” е да допринесе чрез учене през целия
живот за развитието на Европейската общност като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни
места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Програмата цели и обмен на знания, сътрудничество и движение
между системите на образование и обучение в рамките на Европейската общност.
Програма „Учене през целия живот” се състои от:
Четири секторни програми, насочени към:
- училищното образование (секторна програма „Коменски”);
- висшето образование (секторна програма
„Еразъм”);
- професионалното образование (секторна
програма „Леонардо да Винчи”);
- образованието за възрастни (секторна програма „Грюндвиг”);
- Хоризонтална програма, насочена към различни области (сътрудничество на
политическо ниво и иновации в областта на
ученето през целия живот, популяризиране на изучаването на чужди езици; разработване на нови
ИКТ, разпространение и прилагане на резултатите);
- Програма „Жан Моне” в подкрепа на
преподавателите, изследователите, ангажираните
в процеса на европейската интеграция и работещите в основни европейски институции.
Програмата „Учене през целия живот” подкрепя дейностите, инициирани от страните членки
на Европейския съюз, като същевременно отразява техните отговорности относно съдържанието на

образователните и обучителните системи и взима
под внимание тяхната културна и езикова идентичност.
Проектът се реализира от следните организации: Лесотехнически университет - София
(България) – контрактор на проекта, Научно-технически съюз по Лесотехника - София (България),
Ойко Текникс (Oikotechnics Institute) - Атина
(Гърция), Колеж по природни науки (Stora Segerstad
och Varnamo Naturbruksgymnasium) - Вернамо
(Швеция), Национален горски център (National Forest Centre) - Зволен (Словакия).
Проектът е насочен към разработване на материали и методология за обучение в областта на
знаците и сигналите за безопасност на труда в горската промишленост на следните три целеви групи - студенти, ученици от професионални училища
и специалисти от практиката. Към всяка целева група ще бъде приложен диференциран подход за
обучение.
Ежегодно в горската промишленост се регистрират хиляди злополуки. Последните проучвания,
проведени от Евростат (Eurostat) и Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа (European Agency for Safety and Health at Work),
показват, че голям брой граждани на Европейския
съюз претърпяват трудови злополуки, някои от които са с фатален край. Най-чести са случаите в
горската промишленост, където около 10% от работниците претърпяват злополуки всяка година.
Човешкото страдание е съпътствано и от негативен икономически ефект. Според Европейската статистика за трудови злополуки (ESAW), в странитечленки на Европейския съюз, около 4.8 милиона
трудови злополуки са съпроводени с повече от 3
дни отсъствие от работа. Резултатите от Четвъртото
европейско проучване на условията на труд
показват, че почти 35 % от работещите в Европа
считат, че работата се отразява на тяхното здраве.
Един от всеки трима работници отговаря, че здравето и безопасността му са изложени на риск по
време на работа. Някои категории работници са посилно подложени на риск от трудови злополуки (новопостъпили работници, работници-мигранти и др.).
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Определени сектори се отличават по степен на
опасност (строителство, горско стопанство и горска промишленост, селско стопанство, транспорт и
др.). Потърпевши са всички - отделните личности,
бизнесът, обществото, така че от жизнено важно
значение е да се противодейства на риска от злополуки на работното място.
Разработваният проект е в съответствие с новата пет годишна стратегия на Европейската комисия за “Безопасност и здраве” за периода 20072012 г. Целта на стратегията е да се намалят с
25% случаите на трудови злополуки на всеки
100000 работници в рамките на Европейския съюз.
Установено бе, че липсва изчерпателно и задълбочено обучение за системата от знаци и сигнали за безопасност на труда, което е съществена
част от общото обучение за осигуряване на безопасна работна среда. Потвърдена бе липсата на
специализирано обучение в това направление в
учебните планове на образователни системи на
страните-партньори по проекта. Контактите с управители на малки и средни предприятия и търговски дружества от горската промишленост също потвърдиха необходимостта от такова обучение.
Повече проблеми с безопасността съществуват в
малките и средните предприятия, тъй като те не
разполагат с необходимите ресурси за внедряване
на комплексни системи за защита на работниците.
Голям брой опасни ситуации възникват или в резултат на недостатъчно знания от новопостъпилите работници или поради подценяване на системата от знаци и сигнали за безопасност на труда от
опитни работници. Споделя се мнението, че мобилността на работна сила в рамките на ЕС налага
създаването на леснодостъпно и базирано на европейските стандарти обучение за системата от
знаци и сигнали за безопасност на труда в горската промишленост.
Пилотният проект предвижда разработване на
методология за обучение и материали за учене през
целия живот на ученици от професионални
училища, студенти и професионалисти от горската промишленост и малките и средни предприятия
по отношение на езика на знаците и сигналите за
безопасност на труда. Целта е чрез продължаващо
обучение на настоящите и бъдещите специалисти
в областта на горската промишленост да се подобри тяхната квалификация, като им се осигури
безопасна, здравословна и по-продуктивна работна среда, отговаряща на изискванията на Стратегията на общността за периода 2007-2012.
Съответствие на проекта с оперативните и специфични цели на Програмата „Учене през целия
живот”
По отношение на оперативната цел на Програ-

мата “подкрепа за разработването на иновационно,
базирано на информационни и комуникационни технологии съдържание...” информацията и модулите за обучение, базирани на казуси ще бъдат организирани по напълно нов начин. Целевите групи ще
бъдат запознати не само с единната европейска
система за знаците и сигналите за безопасност на
труда, но и с най-специфичните случаи, отнасящи
се до безопасността на труда в съответната промишленост. Тази нова форма на представяне на
учебното съдържание (базирано на информационни и комуникационни технологии) ще бъде полезна за цялата горска промишленост.
По отношение на специфичната цел на Програмата “подкрепа за подобряване на качеството и
на иновациите в професионалното образование и
системите за обучение...” разработваният проект
е насочен към нуждите на две големи групи: към
първата група се отнасят учащите в техникумите и
университетите, които са в началото на своята професионална кариера в областта на горската промишленост, а във втората група попадат опитни
професионалисти и ръководители (особено от малки и средни предприятия) в гореспоменатите
области, които се нуждаят от придобиване на нови
умения за гарантиране на правилно прилагане на
европейското законодателство и поддържане на безопасни условия на труд на национално и международно ниво.
Иновацията на проекта се състои в разработване на интерактивен мултимедиен продукт за електронно обучение (е-обучение), съдържащ необходимата информация за учене през целия живот, използването на който ще гарантира по-безопасна и
здравословна работна среда. Предлаганият продукт
ще бъде достъпен за широк кръг от професионалисти и учащи се от различни страни.
Най-важните иновации на проекта са:
• Подробно теоретично представяне на общоевропейската система за знаците и сигналите за
безопасност на труда в горската промишленост
пред целевите групи;
• Пакетът от материали за електронно обучение ще се разработи на базата на казуси за различните нива на професионална квалификация;
• Ще бъде възприет диференциран подход за
обучение на отделните целеви групи;
• Иницииране на въвеждането на електронно
обучение за знаците и сигналите за безопасност
на труда в учебните планове на професионалните
училища и университетите.
Специфичните цели на проекта са:
1. Обучение на човешките ресурси за висококачествено и ефикасно използване и прилагане на
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системата за знаци и сигнали за безопасност на
труда чрез разработването на съответни средства
за обучение;
2. Повишаване на квалификацията на професионалистите от горската промишленост чрез разработване на интерактивен мултимедиен продукт
за електронно обучение, базирано на казуси и прилагане на диференциран подход за обучение на отделните целеви групи;
3. Сътрудничество между партньорите с цел
разработване на единна методология за обучение;
4. Осигуряване на специализирано обучение
за отделните целеви групи;
5. Привличане на вниманието и убеждаване
на производителите, специалистите, служителите
и учащите за голямото значение на системата за
знаци и сигнали за безопасност на труда и нейното
правилно прилагане.
Резултатите от проекта ще имат положителен ефект за учащите, чието по-нататъшно развитие като бъдещи специалисти и ръководни кадри
зависи от техните знания за безопасност на работната среда. Проектът ще е полезен и за професионалистите (новоназначени работници, по-възрастни работници, работници-мигранти, управители на
малки и средни предприятия и др.), които ще разполагат с разработения мултимедиен продукт за
електронно обучение, съдържащ обширна информация и модули за обучение. Повишената производствена безопасност ще окаже положително влияние и върху икономическите аспекти на горската
промишленост.
Като резултат от разработването на проекта,
на разположение на целевите групи ще бъдат следните материали, предназначени за самостоятелно
и продължаващо обучение:
1. Интерактивен мултимедиен продукт за
електронно обучение на английски, български,
гръцки, шведски и словашки език, включващ:
• Обща информация: системи за знаците и
сигналите за безопасност на труда в Европа и в
съответните страни, като: “забранителни знаци”,
“предупредителни знаци”, “задължителни знаци”,
“указателни знаци за аварийни изходи и първа
помощ”, “информационни знаци”, “табели”, “помощни табели”, “цветове и цветови съчетания”,
“символ или пиктограма”, “светещи знаци”, “взаимозаменяеми и комбинирани знаци”, “звукови
сигнали”, “словесни съобщения”, “сигнали, подаван с ръка” и др.
• Модули за обучение: преглед на европейската нормативната база за знаци и сигнали за безопасност на труда; европейски стандарти; общи
изисквания по отношение на знаците за безопасност на труд и табелите в работната среда; общи
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изисквания за сигналите за безопасност на труда,
общи изисквания за знаците и сигналите за безопасност на труда - често срещани рискове, модули
за обучение, базирани на казуси;
2. Ръководство за знаците и сигналите за безопасност на труда в горската промишленост.
Ръководството ще се разработи на английски,
български, гръцки, шведски и словашки език и ще
съдържа методология за обучение, модули за
обучение, както и инструкции за използване на
мултимедията;
3. Информационна брошура - преглед на
проекта: информация за партньорството, цели,
дейности, резултати;
4. Power Point презентация на проекта - презентацията ще бъде подготвена за представяне на
проекта на различни национални и международни
мероприятия и ще бъде периодично обновявана
следвайки жизнения цикъл на проекта;
Обучението на целевите групи включва провеждане на семинари във всяка страна-партньор
по проекта, базирани на диференциран подход:
• Обучение на професионалисти с цел разширяване на знанията им за системата от знаци и сигнали за безопасност на труда;
• Обучение на студенти с цел придобиване на
нови умения и компетенции и иницииране на промяна в учебната програма;
• Обучение на ученици от професионални училища с цел получаване на нови умения и иницииране на промяна в учебната програма.
Европейска значимост на проекта
Проектът е насочен към подобряване на
Европейската квалификационна система и създаване на инициативи за професионално обучение по
отношение на знаците и сигналите по безопасност
на труда в горската промишленост. Резултатите
от него ще бъдат разпространени във всички страни-участнички, в съответствие с приет съвместен
план, с цел информиране на широката общественост.
След приключване на предвиденото обучение
(е-обучение, базирано на диференциран подход) на
целевите групи, всяка страна-партньор ще изготви
предложение до съответното Министерство на образованието и Министерство на труда и социалната политика. Предложението ще цели въвеждане
на интерактивния продукт за обучение, базиран на
казуси, в учебните програми на професионалните
училища и университетите.
След приключване на проекта, партньорите ще
публикуват информация за продуктите и резултатите от него на съответните институционални уеб
сайтове за дълъг период от време. Така информа-
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цията за обучението по отношение на знаците и
сигналите по безопасност на труда в горската промишленост ще е достъпна за заинтересованите лица по целия свят.
Очаква се продуктите и резултатите от проекта да намерят място в професионалното образование. Разработената методология за е-обучение
може да служи като пример за разработването на
учебни програми и в други сфери на професионалното обучение и за други целеви групи.
Резултатите от проекта ще представляват голям интерес за редица европейски организации в
сферата на здравословните и безопасни условия
на труд, които могат да използват разработените
продукти за провеждане на обучителни курсове за
различни целеви групи.
Разработените материали за е-обучение ще
бъдат леснодостъпни, базирани на европейските и
национални нормативни изисквания по безопасност
и здраве при работа и осигуряващи възможност за
учене през целия живот. Те ще бъдат от голяма
помощ за настоящите и бъдещи професионалисти
по отношение на тяхната трудова мобилност.

Европейското измерение на продуктите и резултатите от проекта ”Езикът на знаците и сигналите за безопасност на труда в горската промишленост” се заключава главно в следното:
• Въвеждане на обучението за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд в европейското професионално и висше образование;
• Иницииране на кампании за подобряване условията на работната среда, насочени предимно
към малките и средни предприятия от горската
промишленост;
• Управление на дейностите за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд чрез обмяна на опит и добри практики между партньорите.
Работата играе важна роля в живота на повечето европейци. Изучаването и подобряването на
условията на труд в страните от Европейския съюз
имат основна роля за постигането на по-добро качество и по-голяма производителност труда, повишаване на заетостта и като резултат от всичко това по-добро качество на живот.
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Отново, както стана традиция винаги през последните вече десет години да се събираме във втората половина на март в нашия неформален Клуб
“Управление и устойчиво развитие”. Събираме се
за да продължим нашата дискусия в контекста на
предизвикателствата, които през последните няколко години са породени от присъединяването на
България към ЕС.
Сякаш беше вчера, също през м. март на
1999 г., когато учени от 11 университета, експерти от НАОА, НУГ, МОСВ, представители на частния бизнес се събрахме на Юндола на теоретичен
семинар, за да дискутираме по проблемите на обучението във висшите училища в контекста на новата управленска парадигма, базирана на изискванията на устойчивото развитие. Основните предпоставки, които ни събраха бяха много, но като поважни можем да посочим:
На първо място, назря необходимостта да бъдат осмислени натрупаните значителни познавателни ресурси от проведената през 90-те години широкомащабна кампания за обучение в областта на
околната среда, най-вече по международни проекти и програми, и те да се трансформират в действени управленски инструменти, базирани на изискванията на устойчивото развитие.
На второ място, основната част от инициаторите на нашия дискусионен клуб “Управление и устойчиво развитие” бяха водещи експерти и преки
участници в тези обучения и семинари, в работата
на които все по-ясно се налагаше необходимостта
дискусиите по тези въпроси да се превърнат в непрекъснат процес. В хода на първата наша конференция изкристализира идеята, че устойчивото развитие на света обхваща в единство триадата “човек-общество-природа”, че е необходимо да се провежда постоянна, задълбочаваща се научна
дискусия, но и да се търсят практически механизми за налагането на тази нова управленска, общонаучна и светогледна концепция.

Развитието на тази идея, желанието да се дискутират най-актуалните въпроси и да се търсят рационални решения, ни събра още през декември
на същата 1999 г., на втората научна конференция,
посветена 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.
С тази конференция бе поставено началото
на цикъл от 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 представените 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 изминалите
след това години на преговорния процес, както и в
първата година след нашето присъединяване 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 системи 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
повече за неактивната част от населението на някои европейски държави.
Днес, малко повече от година след приемането ни в ЕС, като че ли голямото значение на конкретната дата на нашето приемане се изгуби.
Същественото е как ще се справим като общество

1 Пленарен доклад на Декана на ФСУ представен при откриването на X-та международна научна конференция “Управление и устойчиво развитие” – Юндола, 21-23.03.2008 г.
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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 на
нашето общество 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.
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 формите 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”. Само 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 специално 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-силен акцент бе поставен върху проблемите пред предприемачеството в земеделието и
горското стопанство, свързани със защитата на
конкуренцията, изграждане на партньорски 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, в контекста на регионалното развитие, а
особено внимание бе отделено на човешките ресурси като стратегически фактор в развитието на
бизнеса, както и на възможностите на малките предприятия да мотивират, чрез развитие на човешките
ресурси. Дискутираха се проблемите и възможностите 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, на възможностите 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 и устойчиво 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 тази утвърдена 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 най-
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актуалните въпроси в интересите на различните слоеве в гражданското общество през присъединителния 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 актуални въпроси на управлението и устойчивото развитие в контекста на присъединяването на България
към ЕС.
Някои по-важни количествени показатели, характеризиращи утвърждаването на дискусията в
Клуба през изминалия период съвсем накратко са:
над 1280 участници в проведените до сега
конференции; представени са и са публикувани на
страниците на списание “Управление и устойчиво
развитие” 997 научни статии и научни съобщения,
в общ обем от над 5600 страници; 48% от докладите са представени от асистенти и докторанти (съответно 32% и 16%), 36% от доценти и 16% от
професори. В още 12% от научните публикации, с
водещ автор хабилитирано лице асистентите и докторантите са съавтори. През този период също така бяхме участници и съорганизатори на две юбилейни международни научни конференции на
Лесотехническият университет, в които участваха
79 научни работници с 66 научни доклада, в общ
обем от над 320 страници. Което означава, че наложеният дух на научната дискусия по проблемите
на управлението и устойчивото развитие от една
страна, създаде възможност за равнопоставеност
между поколенията при израстването в научната
кариера, а от друга предостави възможност на младите да трупат опит в представяне и защита на научни тези.
Като първа крачка в утвърждаването на Клуба
на международното научно поле, освен на международните юбилейни научни конференции на ЛТУ,
следва да се посочи и Международната научна конференция на тема: “Управлението на човешките ресурси – ключов фактор за Европейската интеграция”, която се проведе във Варна, през м. май на
2000 г., на която бяхме съорганизатори. Конференцията се проведе под егидата на Европейския
център по управление на човешките ресурси в
Университета Кренфийлд, Великобритания, с личното участие на директора на центъра проф. Крис
Брустър. В конференцията взеха участие още ди-
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ректорът на Института по управление на персонала в Упсала (Швеция) – Улф Йохансон, авторът на
най-широко известната книга по “Интегрирано управление на човешките ресурси” – проф. Мартин
Хилб от Швейцария, завеждащи катедри по управление на човешките ресурси от Университетите в
Гент, Прага, Виена, Тампере, Падеборн (Германия),
Атина, Лимерик (Ирландия), Лисабон, Барселона,
Истанбул, Кипър. От българска страна в конференцията участваха: 1) преподаватели и научни работници от 9 университета; 2) специалисти по управление на човешките ресурси от Хил
Интернешънъл, Снелинг, Персонал и мениджмънт
консултинг, KPMG, ProSoft, Център за развитие на
човешките ресурси, Програма ФАР, Шнайдер
Електрик, Кларина, НОИ, НЕК, АЕЦ Козлодуй, БДЖ,
Плевен ботълинг, Бритиш американ табако –
България, Рила солушън – България, ТехноЛогика,
Балканфарма, Ню-Ай, BIBA и др.
В периода след 2004 г. международното участие в конференцията вече се измерва с над 30
участници, годишно, от 11 страни от Европа и
Австралия. На тази конференция са заявили участие 235 участници, от които 38 от чужбина.
От съдържателна гледна точка, на база на
направените заявки очакваме по време на конференцията отново да бъдат дискутирани редица важни
въпроси на управлението и устойчивото развитие,
в контекста на предизвикателствата на успешното
присъединяване на България в Европейския съюз,
като: новите моменти в концепцията за устойчиво
развитие; формулиране и прилагане на политики,
както и на практико-приложни критерии и показатели за управление на устойчивото развитие в основните определящи устойчивото развитие на нашето общество области; съвременните въпроси на
управлението и устойчивото развитие на човешките ресурси, прилагането на информационните технологии в управлението и устойчивото развитие,
както и проблемите и възможностите за приложение на изискванията на устойчивото развитие в образованието и обучението.
Надяваме се едновременно с това, на тази конференция отново да се запази широтата на дискусията по приетите тематични направления, а конференцията да се утвърждава като място за обмен на идеи.
В заключение, ако трябва да се изберат трите
най-важни фактора, равни по своето значение през
изминатия път, си позволявам да посоча на първо
място, ентусиазмът на основателите, които ползвайки пример от биологията “посяха семето” на
идеята за научна дискусия по проблемите на управлението и устойчивото развитие; на второ място,
на участниците в научните конференции, които са
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“почвата, в която това семе покълна, разви се и
даде своите плодове” и на трето място, екипът от
организатори от Факултет “Стопанско управление”,
които със своя апостолски по характер, неуморен
и много често незабележим труд, осигуряват
условията, благоприятната среда за развитието.
Следва обаче високо да се оцени подкрепата
на ръководството на Лесотехническия университет,
както и прекрасните условия за деловата работа
на конференцията, създадени от екипа на УОГС
“Георги Аврамов”, Юндола.
Следва още да се посочи, че неусетно, но напълно естествено между тези елементи, между
всички нас се създаде една здрава връзка, наречена научна дискусия по проблемите на
“Управлението и устойчивото развитие”.
Защото, убедени сме, за да има утре, трябва
да се започне от днес! В днешното забързано и
изпълнено с много предизвикателства време, поели по дългия път на хармонизирането на сложни-

те и противоречиви взаимоотношения между човека и природата, нека приоритетно отделим необходимото внимание на днешните действия и с тях да
дадем шанс на нашите деца, на нашите внуци, на
идните поколения на България, на Европа и на
Света!
Всички останали приоритети следва да отстъпят пред опасността да изгубим Планетата Земя,
както и ресурсите, с които тя разполага за нормален живот на нашата цивилизация!
Нека с общите ни усилия настоятелно и успешно да дискутираме, да съхраним и доразвием
до практическо приложение идеята за устойчиво
развитие !
Само по този начин, от действията на всяка
отделна страна, нашата планета – Земята ще бъде съхранена и нашата цивилизация ще получи своя
шанс да премине през годините на настъпилото
Трето хилядолетие от раждането на Христа!
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИЯ ОРЕХ
(JUGLANS REGIA L.) В УСТОЙЧИВИ АГРОЛЕСОВЪДСКИ СИСТЕМИ
(ОБЗОР)
Мария Глушкова, Миглена Жиянски, Константин Генов
Институт за гората - БАН
Агролесовъдството е потенциална алтернатива на конвенционалните методи за устойчиво управление на
земята. То очертава възможност пред земеделските производители и местните бизнес-предприемачи за разработване на краткосрочни и дългосрочни инвестиционни програми, оценка и намаляване на стопанския риск,
вследствие диверсификацията на продуктовата гама. Същевременно агролесовъдството предлага рентабилен
подход за превръщането на нископлодородните земи в плодородни за продължителен период от време.
Настоящата разработка представя обобщен обзор върху възможностите за използване на обикновения орех
(Juglans regia L.) в изграждането и поддържането на устойчиви агролесовъдски системи. Биологичните особености на ореха определят съвместимостта му с много растителни видове, което позволява създаването на уникални
агролесовъдски комбинации, които в максимална степен използват предимствата и съответстват на изискванията на местните и регионалните пазари. Високата цена на дървесината и редовните доходи от производството на
плодове го правят изключително желан дървесен вид за създаване на агролесовъдски системи.
Ключови думи: обикновен орех, устойчиви агролесовъдски системи, стопанисване, агрокултури, диверсификация
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Агролесовъдството като производствена
система
Агролесовъдството представлява интензивна
система за стопанисване на земите, която оптимизира ползите от биологичните взаимодействия,
създадени при разумно съчетаване на дървесна и/
или храстова растителност със земеделски култури и/или животновъдство (Garrett et al. 1994). То е
форма на многофункционално и екологосъобразно използване на ресурсите на околната среда за
целите на земеделието и лесовъдството (Hill, 1991).
Агролесовъдството не е нова концепция, нито нова
технология. То се практикува отдавна в много страни по света и цели постигането на по-устойчиво и
по-високопродуктивно използване на ограничените
ресурси от обработваеми земи. В Съединените
Американски Щати лесовъдството и земеделието
исторически са разглеждани като взаимно изключващи се алтернативи за използване на земята. Но
при наличието на ясно очертани цели, внимателно
планиране и чрез умело интензивно стопанисване,
съчетаването на културни с горскодървесни видове може да осигури значителни предимства, надделяващи в голяма степен над недостатъците на
този метод на стопанисване на земите.
Използвани по подходящ начин, агролесовъдските технологии допринасят за постигането на устойчиви земеделски системи на стопанисване.
Натрупаният практически опит показва, че прилагани в съответствие с особеностите на съответния
район, агролесовъдските технологии осигуряват
следните ползи: 1) подобряват физичните качества
на почвата и почвеното плодородие и осигуряват

защита на коренообитаемия почвен слой от деградация и ерозия; 2) създават по-благоприятни условия за развитие на земеделските култури и домашните животни и повишават тяхната обща продуктивност; 3) намаляват разходите на енергия (физична, химична или биологична); 4) повишават ефективността при използването на водата от растенията и животните и подобряват качеството на питейната и предназначената за битови цели вода; 5)
създават допълнителни възможности за редуциране количеството на въглеродния диоксид; 6) увеличават разнообразието на местната икономика и намаляват стопанския риск; 7) повишават биоразнообразието и разнообразието от ландшафти и не на
последно място, подобряват качеството на живот
на хората (Rietveld и Irwin, 1996).
В икономически аспект развитието на агролесовъдски системи предоставя възможност на земеделските производители за краткосрочни и дългосрочни инвестиции и възможност да бъдат избегнати редица рискове, свързани с диверсификацията на продуктовата гама. Освен това агролесовъдството позволява прилагането на ефективни от гледна точка на инвестиции методи за премахване на
ерозираните терени от производството за продължителен период от време, както и отпадането на
земи, от които се получават ниски доходи при висока себестойност.
Понастоящем в България съществуват много
добри възможности за развитие на агролесовъдство. От една страна това са извършващата се социално-икономическа реформа, наличието на много
собственици на земя, прилежаща както към земе-
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делския, така и към горския фонд а от друга страна - наличието на пустеещи земи, особено в предпланинските и планинските райони. Не бива да се
пренебрегва и необходимостта от увеличаване на
лесистостта, която в много райони на страната е
намалена до 4 пъти и е под критичния екологичен
минимум, както и необходимостта от възстановяване и реконструкция на мрежата от полезащитни
горски пояси (Александров и Велков, 1998).
У нас сравнително добре проучени и интензивно експлоатирани са различните видове защитни пояси, както и някои други спонтанно възникнали агролесовъдски системи. На този етап научните принципи за създаване на изкуствени агролесовъдски системи не са добре разработени (Грозева,
2007) и съществува необходимост от изготвяне и
експериментиране на агролесовъдски модели от
градински и горски тип, за усвояване на изоставените земеделски земи. За подпомагане на частните земевладелци при създаването и стопанисването на агролесовъдските им площи е необходимо
да бъдат разработени национални и европейски
програми и проекти, осигуряващи едновременно
техническата и финансовата им подкрепа.
Предимства на ореха
Обикновеният орех (Juglans regia L.) е търговски ценен вид, традиционно отглеждан в много страни от Европа и Азия, поради наличието на пазари
както за дървесината, така и за плодовете му. Той
съчетава множество разнообразни ползи и възможности, каквито малко други видове могат да предложат. Потенциалът за висока възвръщаемост от
производството на дървесина от отделни дървета,
в комбинация с редовните доходи от годишното производство на ядки, го правят изключително примамлив за инвестиции. Съвместимостта му с повечето
житни, зърнени и други земеделски култури, позволява по-голяма свобода на действията при неговото стопанисване, за разлика от много други дървесни видове (Reid et al. 2007). Агрокултурите осигуряват бързи доходи, докато на ореха са му необходими 15-20 години за настъпване на плодоносене и около 50 години за производство на едра строителна дървесина. При конвенционалните методи
на стопанисване са необходими повече от 80 години за постигане на най-висок икономически потенциал.
Обикновеният орех има растежни характеристики и биологични особености, които обезпечават
целогодишното производство на биомаса. Относително късното му разлистване и ранният есенен
листопад позволяват проникването на по-голямо количество слънчева светлина за по-продължителен
период от време и по-голямо количество достъпна

влага за земеделските култури. Дори и в облистено състояние орехът пропуска достатъчно количество светлина за повечето фуражни и целогодишни
бобови и житни култури. Засаждането на земеделски култури обаче не е рентабилно през целия ротационен период на ореха, дори и при осигуряване
на идеални условия за растеж. В най-добрия случай те могат де се отглеждат в продължение на 8
до 10 години преди ореховите дървета да ги засенчат и да намалят драстично тяхната продукция (Reid
et al, 2007) Съществува известна възможност за
удължаване на периода на отглеждане на агрокултури чрез увеличаване на разстоянието между редовете с дървета, но това значително ще намали
качеството на дървесината и плодовете на обикновения орех.
Кореновата система на обикновения орех е
идеална за прилагането на агролесовъдски
практики, тъй като тя редуцира конкуренцията между дърветата и агрокултурите по отношение на почвената влага и хранителните елементи. Орехът образува мощна коренова система с много добре развит централен корен, проникващ на дълбочина до
5 m при липса на скали, глинена основа или други
физични бариери (Стефанов и Ганчев, 1958).
Характерна особеност на кореновата му система
е, че върху страничните разклонения се образуват
вертикално насочени коренчета, както в дълбочина,
така и към повърхността на почвата, с които подобре усвоява хранителните вещества от коренообитаемия почвен слой. Тези коренчета са концентрирани най-често в диапазона от 10 до 20 cm
(Недев и др. 1976), като по такъв начин зоната, намираща се непосредствено под почвената повърхност остава свободна за нормалното развитие на
кореновите системи на земеделските култури.
Тези биологични особености на (Juglans regia
L.), както и високата цена на дървесината му на
европейските пазари, която достига до 600 /m3,
(Fady et al. 2003), го правят изключително желан
дървесен вид за създаване на агролесовъдски
системи. Така например в Италия след 1990 г. са
създадени около 100 000 ha горски плантации върху
бивши земеделски земи с финансовата подкрепа
на Европейския съюз (Mercurio, 2003). В почти половината от тях - 40-50%, (Minotta, 2002), главен
дървесен вид е обикновения орех. Все по-голям интерес придобива агролесовъдството и в Холандия,
където засега основен дървесен вид също е Juglans
regia L. (Oosterbaan et al, 2005).
Стопанисване на ореха
Началото на масовото създаване на градински тип култури от обикновен орех у нас е поставено още през 1951 г. и до началото на 1960 г. в
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земите от горския фонд са създадени над 80 000
dкa орехови култури. Тази мащабност в залесяванията е довела до редица пропуски и грешки при
изграждането и отглеждането на културите, в резултат на което голяма част от тях впоследствие
са загинали. Натрупаният опит е довел до последващо разширяване площта на културите в земите
от горския фонд и през 1970 г. тя достига 99 780
dкa, а през 1980 г. - 173 110 dкa. В годините на
прехода редица видове с качествена дървесина в
т.ч. орех, дива череша, елша, кестен, и др., са засегнати от интензивна експлоатация без осигуряването на достатъчно мерки за тяхното възобновяване. Вследствие безконтролното изсичане на орехови дървета, залесените площи рязко намаляват
и към началото на 1995 г. те са около 94 350 dкa
(Alexandrov et al. 2001). Сред останалите причини
за наблюдаващите се през последните години лоши икономически и стопански резултати са неправилният сортов подбор, изборът на непригодни
месторастения, неправилната предпосадъчна подготовка на почвата, неподходящите схеми и разстояния на засаждане и др. (Терзиев, 2006).
Най-подходящата агролесовъдска система за
обикновения орех е алейната (Rietveld и Irwin,
1996). Тя отразява най-ярко същността на агролесовъдството като начин за съвместно отглеждане
на дървесни и земеделски видове и е сравнително
добре проучена. Типични за тази система са комбинациите от дървесни видове с висококачествена
дървесина (дъб, орех, ясен) и/или храсти, засадени едноредово или в многоредови редици, със земеделски или овощни култури, които се отглеждат
в алеите, образувани между тях (Cannata et al.
2005). Биологичните, екологичните и икономическите предимства на алейната агролесовъдска система я правят важна стопанска практика, както за
дребните собственици на земя, така и за едрите
земеделски производители. Затруднения могат да
възникнат главно поради факта, че както повечето
широколистни дървесни видове с ценна дървесина,
така и обикновеният орех, формират некачествени
криви стъбла, когато се отглеждат на широки открити пространства. Този проблем може да бъде
преодолян посредством добре планирана схема на
залесяване, своевременно кастрене и/или използване на помощни (подгонващи) дървета при засаждане в двойни или тройни редове (Cannell, 1989).
При създаването на алейните агролесовъдски системи, от особено значение е да се съблюдава необходимото разстояние между редовете, за
да бъдат удовлетворени биологичните изисквания
на агрокултурите. Вътре в редовете дърветата трябва да бъдат достатъчно близко разположени, за да
се осигури т.нар. “training effect”, както и възмож-
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ност за извършване на селекция на растенията
(Garrett и Buck, 1997). Разстоянията между дърветата зависят също от конкретните стопански цели (производство на дървесина или производство
на плодове), както и от изискванията по отношение
на светлината, периода за растеж на земеделските култури и размерите на наличната земеделска
техника. Някои изследвания показват, че схеми на
засаждане 12 на 4 m (30 дървета на декар) дават
много добри резултати (Garrett et al. 1994). При
тази схема разстоянието между редовете осигурява достатъчно количество светлина за повечето видове земеделски култури, отглеждани в
междуредията, а разстоянието между дърветата в
редовете осигурява допълнителен брой дървета, от
които впоследствие, след извършване на необходимата селекция, се предвижда да останат от 10
до 15 висококачествени стъбла на декар. За условията на нашата страна (Източни Родопи), за повишаване добивите на плодове, като най-подходящи
схеми на засаждане се препоръчват от 6 до 14 m в
зависимост от сортовете. При стандартните български сортове, които са с подложка обикновен
орех, разстоянията трябва да бъдат в границите от
10 х 12 до 8 х 10 m, а при интензивните сортове
те трябва да бъдат по-малки – 8 х 6, 7 х 6, 6 х 6
или 6 х 4 m (Терзиев, 2006). Чрез правилен подбор
на сортовете в някои страни като Англия и
Холандия, добивът на плодове от 1 ha може да достигне до 1 тон (Oosterbaan et al. 2005; Newman,
2005).
Ореховите насаждения могат да бъдат създавани както чрез сеене на семена, така и чрез
засаждане на фиданки (облагородени или
необлагородени). Сеенето на семена е по-евтин
метод, но той не гарантира добри наследствени качества на бъдещите растения. За да се избегнат
допълнителните разходи и да се намали трудоемкостта на дейностите по облагородяване на растенията в по-напреднала възраст, препоръчително е
засаждането на облагородени фиданки. Като подходящи за условията на Югоизточна България се
посочват сортовете “Извор 10”, “Шейново”, “Силистренски”, и “Дряновски”, а от чуждите – “Pedro”,
“Tehama”, “Adams” и “Hartly” (Терзиев, 2003). За
съжаление, не всички от препоръчваните сортове
са достъпни в търговската мрежа, поради което за
някои райони на страната снабдяването с облагородени орехови фиданки, е значително затруднено.
Стойността на посадъчния материал според Терзиев
(2006) представлява около 20% от общата стойност на всички разходи, но ако се използва вносен
посадъчен материал, например френски сортове,
цената може да се повиши до три пъти. Всеки един
от трите метода има своите предимства и недоста-
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тъци, поради което земеделските производители
следва да изберат най-подходящия съобразно техните знания, умения и икономическо състояние.
Важен момент при изграждането на агролесовъдски системи е и изборът на месторастене
(Saville, 1997). Голямото почвено разнообразие у
нас изисква прилагането на диференциран подход
при избора на месторастене за създаване на
културите. Според Христосков (1956), наличността на голямо количество карбонати и фосфорни соли в почвата е от голямо значение за успешното
развитие на обикновения орех. Карбонатите са необходими за развитието на ореховата черупка, а
фосфорните соли – на ядката. От значение също
е и богатството, и мощността на почвите. Установено е, че върху бедни и плитки почви растежът по
дебелина до 20 – годишна възраст е около три пъти по-слаб, в сравнение с този върху богати (Захов
и Христосков, 1961). Тези особености на вида следва да се имат предвид при избора на място за създаване на насажденията и по възможност да се избягват непригодните за растежа и развитието му
месторастения.
Орехът е съвместим с много растителни видове и позволява да бъдат създадени уникални агролесовъдски комбинации, които в максимална степен да са пригодени към местните и регионалните
пазари. Съществуват редица примери за комбинирано отглеждане на плодни дръвчета като например ябълки и череши с обикновен орех, и различни
видове зеленчукови и зърнени култури, отглеждани в междуредията (Mamadjanov, 2005; Reisner et
al. 2007; Tolunay et al. 2007). При това целесъобразно е редовете с дърветата да се залагат по посока на профила на терена, за да бъде осъществен максимален контрол върху ерозионните
процеси, а междуредията да бъдат достатъчно
широки, за да може да се осигури машинна обработка на почвата. При този тип агролесовъдска
система, която представлява дългосрочна инвестиция, разходите се компенсират от годишния доход,
получаван от земеделските култури и плодовете от
овощните дървета (Kurtz et al. 1984).
Сред видовете, които са подходящи за комбинирано отглеждане с обикновен орех могат да бъдат посочени още: различни видове зеленчуци,
фасул, малини, къпини, червена детелина, декоративна растителност, фъстъци за по-топлите райони и др. С достигането на по-голяма височина на
дърветата може да се отглежда и царевица (Alley
et al. 1999; Dupraz et al. 1999). Подходящи са и
комбинациите с някои плодни храстови видове като например арония, леска и черно френско грозде,
но те също трябва да бъдат засаждани след достигане на определена височина на ореховите дръв-

чета. Освен тези видове в междуредията могат да
се отглеждат и фуражни култури като люцерна,
детелина, лотос и някои житни (Dupraz et al. 1999;
Mariano и Sperandio, 1994). Тези видове са подходящи за по-късен етап от развитието на агролесовъдската система, тъй като повечето от тях понасят добре засенчване и са подходящи за замяна на
агрокултурите, чиято продукция се редуцира значително при засенчване. Проучванията на Rietveld
и Irwin (1996) относно влиянието на средновъзрастни орехови насаждения върху продуктивността на
6 вида фуражни растения показват нарастване на
техния потенциал с повече от 33% по време на
растеж при условия на пълно засенчване В редица
изследвания се доказва и увеличаване на
продукцията, и подобряване на смилаемостта на
фуражите, отглеждани при засенчване от орехови
дървета (Reid et al. 2007).
Обикновеният орех е добър гостоприемник за
някои трюфелни гъби и е особено благоприятен за
трюфелно стопанство. Този тип агролесовъдство
е приложимо главно поради две причини: 1).
терените, които са подходящи за развитието на ореха са подходящи и за култивиране на трюфела; и
2). поради изискваните големи междуредови разстояния – 8 х 10 или 10 х 10 m. Този агролесовъдски модел позволява през първите няколко години
от засаждането на ореховите фиданки, върху пошироки лехи да се отглеждат и допълнителни
агрокултури, включително тикви, дини и бобови
култури, докато грижите за самите дръвчета все
още не са толкова големи. Препоръчителната гъстота е средно 12 до 15 орехови дръвчета на 1 dкa,
като началото на трюфелната реколта се очаква
най-рано 4 - 5 години след засаждането и може да
продължи през целия живот на ореха. Единственият
недостатък на този тип агролесовъдски модел е
значително по-високата цена на имплантираните с
трюфели дръвчета - 20 лв. за 1 бр. без ДДС срещу
3 до 6 лв. за 1 брой немикоризирани фиданки (http:/
/www.kipro-bg.com/tuber/page.php?id=4).
Борбата с плевелите е от изключително значение за постигане на максимален растеж на ореховите дръвчета и за реализиране на по-големи
печалби. Орехът е чувствителен на засушаване вид
и конкуренцията му с тревната растителност за количеството на достъпната влага в почвата, се отразява зле на неговия растеж. При равни други
условия, ефектът на конкуренцията върху растежа
на ореха е по-малък върху дълбоки, свежи и богати почви, в сравнение с плитки и бедни (Dupraz и
Newman, 1997; Paris et al. 1997). За поддържане
на здрави и жизнени насаждения е необходимо своевременното прилагане на мероприятия за борба с
плевелната растителност, както механична, така и
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химична. Тези мероприятия обаче, следва да се извършват с повишено внимание, за да бъдат предотвратени наранявания на кореновата система и
долната част на стъблата на дърветата от режещите инструменти на машините за обработка на
почвата.
Когато се използва конвенционална техника
за борба с плевелите е необходимо и прилагането
на химични препарати непосредствено около основата на стъблото. Химичната борба с плевелите
е предпочитана в редица случаи, поради сравнително лесното приложение и високата ефективност
на препаратите за растителна защита. Обикновено
се третира зона с диаметър 1.8 - 2 m около всяка
фиданка или ивица със същата ширина, от двете
страни по дължината на редовете с дървета. С растежа на дърветата, свободната от растителност зона трябва постепенно да се увеличава до достигане на около 4.5 m (Reid et al. 2007). В тези случаи
земеделските производители трябва да следят за
възможни неблагоприятни последици от химичните препарати върху дърветата (набръчкване на
листата, мъртви зони по перваза на листата и др.
индикатори).
В повечето случаи правилното торене на агрокултурите в алейните пространства осигурява на
ореховите дръвчета достатъчни количества хранителни елементи, но само при своевременното прилагане на мерки за борба с плевелната растителност. Азотът е сред елементите, от които орехът
има най-голяма потребност и който най-често е в
недостатъчни количества в почвата. Значителни количества азот се изнасят и при прибиране на земеделската продукция, поради което е препоръчително допълнителното внасяне на азотни (N) или комбинирани (NPK) торове за постигане на по-добър
растеж на дърветата (Reid et al. 2007).
Обичайно прилагано мероприятие е и кастренето на долните странични клонки, което трябва да
бъде извършвано с особено внимание поради нередките случаи на нанасяне на невъзвратими повреди по дърветата. Засега не са установени строги
правила за това кога трябва да започне кастренето
на дърветата и каква част от клонките да бъде
отстранена. Основното съображение обаче, трябва да бъде минимизиране на опасността от нараняване на дърветата. За по-бедни месторастения
се препоръчва височината на кастрене да е около
2.5 – 3 m, а на по-богати стремежът трябва да бъде получаване на стъбла с височина от 3.5 до 5 m.
Това се постига чрез постепенно отстраняване на
най-долните клонки по време на първите 20 години,
като не се допуска отстраняване на повече от 1/3
от короната при всяка операция (Ong, 2002), тъй
като това би намалило драстично растежа на
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дърветата.
При агролесовъдските модели на стопанисване, отгледните сечи започват сравнително покъсно. В зависимост от месторастенето и първоначалното разстояние между дърветата в редовете,
първата сеч може да се извърши между 10 и
15–годишна възраст (Gordon и Williams, 1991).
Основно изискване при планиране на сечите е селекция по качества на стъблата (правостъбленост,
пълнодървесност, височина и диаметър), а също
така и по отношение на някои плодопроизводствени характеристики (плодородие, редовност на
реколтите, качество и количество на ядките и др.)
(Reid et al. 2007).
В заключение следва да се отбележи, че въпросът за изграждане на устойчиви агролесовъдски
системи е особено актуален, във връзка с изискванията за многофункционално и екологосъобразно
използване на ресурсите на околната среда.
Широкият спектър от ценни продукти, които се получават от обикновения орех, високата цена на дървесината и наличието на пазари за плодовете му,
го правят изключително примамлив за инвестиции
дървесен вид. Биологичните му особености и съвместимостта му с много растителни видове са
предпоставка за изграждането на уникални агролесовъдски комбинации.
Наред с необходимостта от изготвяне и експериментиране на различни агролесовъдски
модели, трябва да бъдат разработени програми и
проекти, осигуряващи техническа и финансова подкрепа за изграждането и правилното стопанисване
на агролесовъдските системи.
Понастоящем агролесовъдските системи с
участие на обикновен орех са интересен обект за
развитие на бизнеса. Основно условие за неговия
успех е прилагането на иновативни подходи при производството на хранителни продукти от селскостопански и горски видове и осигуряване на високо качество за крайните потребители в условията на развиващ се, високо-конкурентен пазар.
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OPTIONS FOR UTILISATION OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.) IN
SUSTAINABLE AGROFORESTRY SYSTEMS (REVIEW)
Maria Glushkova, Miglena Zhiyanski, Konstantin Genov
Forest Research Institute – BAS, Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Agroforestry is a potential alternative to conventional methods for sustainable land management. It provides
walnut growers and local players with the opportunity to develop their programmes for short- and long-term investments, thus allowing for some risk assessment as a result of products diversification. Meanwhile agroforestry is a costeffective way to convert low-productive in productive lands over an extended time period.
The present study outlines the options for utilization of walnut (Juglans regia L.) in creating and maintenance of
sustainable agroforestry systems. Because of its biological characteristics the walnut is compatible with many plant
species and due to this unique agroforestry combinations can be designed to take advantages and to satisfy the
requirements of local and regional markets.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО В ПРОЦЕСА НА РАЗМЯНА НА
ДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ ОТ ДДВС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУГ
ПАЗАРДЖИК
Иван Йовков, Лесотехнически университет – София
Константин Колев, Институт за гората – БАН
Посредством еднофакторни регресионни модели се изследват закономерностите, които отразяват Закона
за търсене на пазара на дървесни сортименти на територията на РУГ Пазарджик през 2006 г. Установена е
еластичността на търсене на дървесните продукти и на тази основа са направени изводи относно възможни
промени в цените на дървесните сортименти.
Ключови думи: еластичност на търсенето, пазар, стойност, цена
Key words: elasticity of demand, market, value, price

Увод
През 2006 г. Държавните дивечовъдни станции (ДДвС), функциониращи на територията на
Регионално управление по горите (РУГ) Пазарджик
чрез продажбата на дървесни сортименти реализират приходи в размер на 15 512 698 лв. В относително изражение тази сума е 97% от общите
им доходи. Очевидно е голямото значение на дървесните сортименти за приходно–разходната политика на ДДвС. Основен фактор, оказващ влияние
върху обема на продажбите е пазарната цена.
Вниманието е насочено към изучаване на тази причинно–следствена връзка, тъй като въз основа на
установената закономерност могат да се разработват прогнози за реакцията на потребителите при
промени в ценовите равнища. Освен това цените
са средство, чрез което се максимизират приходите на ДДвС, а количеството и структурата на добитата дървесина се привеждат в съответствие с оптималните норми за лесоползване. Оттук произтича необходимостта от непрекъснато изучаване на
закономерната връзка между цени и сключени договори за продажба на дървесина.
Изследването се основава на конкретен инст-

рументариум за количествено характеризиране на
зависимости. Изборът на удачни методи почива на
техните познавателни възможности. В настоящата
статия авторите измерват еластичността на търсенето на дървесни сортименти от цените на базата
на еднофакторни регресионни модели.
1. Методи за измерване на еластичността
С построяването на еднофакторни регресионни модели сключените договори за продажба на отсечен объл дървен материал се разглеждат като
функция от фактора – отчетна стойност1 .
y = f(x)
(1.1)
Проведените досега емпирични изследвания
дават основание за характеризиране на конкретните зависимости да се използват следните еднофакторни модели [3]: линеен: y

= b0 + b1.x; мултипли-

кативен: y = b0 ( x 1 ); степенен: y = b0 (b1 ) . Избоb

x

рът на най–подходящ регресионен модел се извършва чрез F–критерия и коефициента на детерминация (r2). От последният се изчислява коефициента на корелация. Той се използва за определяне
степента на изследваната зависимост (табл.1).

Таблица 1. Скала за определяне на зависимостта [по Г. Мишев, 4]

Стойност на коефициента на корелация
до 0,3
над 0,3 до 0,5
над 0,5 до 0,7
над 0,7 до 0,9
Над 0,9

Степен на зависимост
Слаба
Умерена
Значителна
Голяма
Много голяма

1 В настоящото изследване е по–коректно да се говори не за пазарна цена на дървесните сортименти, а за
отчетна стойност. Основната разлика между тези категории се състои в това, че пазарната цена е единично
разменно отношение, докато отчетната стойност е средната на единичните разменни отношения. Тя се изчислява като общата сума от очакваните приходи от реализацията на дървесните сортименти за конкретната ДДвС се
раздели на количеството дървесни сортименти за които са сключени договори за продажба.
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Връзката между реализираното количество
дървесни сортименти и отчетната стойност се характеризира чрез коефициентите на регресия (b1)
и коефициентите на еластичност (e). Коефициентът
на регресия показва настъпващите изменения в реализираното количество дървесни сортименти при
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промяна на отчетната стойност с един лев, a коефициентът на еластичност – процентното изменение на реализираните сортименти при 1 % изменение на отчетната стойност. Коефициентите на
еластичност се пресмятат на базата на коефициентите на регресия (табл.2).

Таблица 2. Коефициенти на еластичност [по Г. Мишев, 3]

Регресионни модели

Коефициенти на еластичност (е)

x
y

y = b0 + b1. x

e = b1 .

y = b0 ( x b1 )

e=b

y = b0 (b1 ) x

e = x. ln b1

където:
x – средната на отчетната стойност;

y – средната на реализираното количество
дървесни сортименти;
lnb1 – натуралният логаритъм на коефициента на регресия.
В настоящото изследване се отдава предпочитание на коефициентите на еластичност, тъй като са ненаименовани величини и това дава по–добра възможност за извършване на сравнителен
анализ. За целта коефициентите на еластичност се
групират в следната скала [3]:
0 < e < 0,7 – ниска еластичност;
0,7 < e < 1 – умерена еластичност;
е > 1 – висока еластичност.
Коефициентите на еластичност са от съществено значение за взимане на правилни решения
относно ценовата и приходната политика. При тях-

ното тълкуване трябва да се има предвид, че при
висока еластичност темповете на растеж на търсеното на пазара количество дървесни сортименти са по–високи от темповете на растеж на фактора отчетна стойност. При умерена и ниска еластичност ситуацията е противоположна на разгледаната по–горе, а при е = 1 темповете на растеж
на двете изследвани променливи съвпадат.
2. Еластичност на търсенето на отсечен объл
дървен материал от отчетната стойност
При разработване на изследването е използвана информация от Национално управление по горите (НУГ), РУГ Пазарджик и ДДвС: Алабак,
Беглика, Борово, Ракитово, Родопи, Чепино и
Широка поляна. Информация за сключените договори и отчетните стойности за 2006 г. е представена в табл. 3.

Таблица 3. Сключени договори за продажба на дървесни сортименти по горско – стопански
субекти за 2005 и 2006 г.

Горско-стопански
единици
ДДвС Алабак
ДДвС Беглика
ДДвС Борово
ДДвС Ракитово
ДДвС Родопи
ДДвС Чепино
ДДвС Широка
поляна
Средно

2006 г.
Сключени договори за продажба
на дървесни сортименти, m3
53587
26655
27835
24874
19622
22467

Източник: Годишни отчети, НУГ

Отчетна стойност, лв.
68
94.94
88.25
87.52
93.99
91.58

21600

94.99

28091.43

85.24
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През 2006 г. най–подходящ за характеризиране на зависимостта между сключените договори
за продажба на дървесни сортименти и отчетната

стойност се оказва линейният модел, тъй като неговият коефициент на детерминация е най–висок
(табл. 4).

Таблица 4. Избор на модел

Модел
Линеен
Степенен
Мултипликативен

2

r
.915
.883
.891

Характеристики
F
df1 df2
54.167
1
5
37.657
1
5
41.005
1
5

Специфицираният вид на модела е:

yˆ = 131207 − 1165,6 x
Коефициентът на детерминация е 0,915
(R2 = 0,915). Това означава, че 91 % от промените в сключените договори се дължат на промените
в отчетната стойност. Коефициентът пред х
показва, че при увеличаване на отчетната стойност
с 1 лв./m3 сключените договори за продажба на дървесни сортименти намаляват с 1165 m3. Същевременно стойността на коефициента на корелация (R),

Параметри
Sig.
.001
.002
.001

b0
131207.114
482114.467
3758217286.695

b1
-1165.582
.968
-2.649

която е 0,96 характеризира степента на зависимост
като много голяма. Всичко това дава основание да
се смята, че през 2006 г. пазарът на дървесни сортименти при ДДвС е близък до този на съвършената конкуренция. Само 9% от промените в сключените договори се обясняват с причини различни от
отчетната стойност. Съществуващата закономерност насочва към извода, че законът за търсенето
се проявява под формата на линеен модел. Той е
представен графично на фиг.1.

60000

50000

куб. m

40000

30000

20000
Емпирична зависимост
Лине йна з ависимост

10000
60

70

80

90

100

лв./куб. m

Фиг. 1. Линейна зависимост между отчетната стойност и договорените за продажба дървесни
сортименти през 2006 г. от ДДвС
От регресионния коефициент b1 и пресметнатите в табл.3. средни на отчетната стойност и сключените договори за продажба на дървесни сортименти се определя еластичността на търсенето. Тя
е 3,58. Съгласно възприетата скала търсенето на
отсечен объл дървен материал от отчетната стой-

ност е високо еластично. На един процент изменение в отчетната стойност съответства изменение
от 3,58 % в търсеното на пазара количество отсечен объл дървен материал. Оттук може да се
заключи, че минимално увеличаване на цените на
отсечения объл дървен материал няма да доведе
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до нарастване на приходите на ДДвС. Напротив,
поради спад в търсенето и неосъществени транзакции между ДДвС и потенциалните купувачи е
вероятно да се стигне и до незадоволителни крайни резултати.
В заключение подчертаваме, че коефициентите на еластичност са надеждни характеристики,
които позволяват да се предвиди реакцията на потребителите на дървесни продукти при промени не
само на отчетната стойност, но и на фактори като
потребителски доходи, цени на алтернативните продукти и т.н. Тези причинно–следствени връзки не
са обект на настоящото изследване, но представ-
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ляват интерес за бъдещи проучвания на пазара на
дървесина.
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ABSTRACT
On the basis of simple regression models the objectives, which represent the Law of Demand on the market of
forest products on the territory of RFB Pazardjik in 2006, are investigated. The elasticity of demand of forest products
is established and conclusions concerning the changes in the price of forest products are drawn up.
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Киото Протоколът включва три пазарно базирани механизма, които спомагат за ефективното намаляване
на цените на енергията. Един от тях е механизмът за изготвяне на проекти за Съвместно Изпълнение (СИ) или
Joint Implementation (JI), който позволява ползването на кредити за намалени емисии и е сформиран от инвестиции в други индустриални области. Горите са ресурс, акумулиращ въглерод от глобалното атмосферно „депо”
на въглероден диоксид. Посредством неговото усвояване е възможно постигане на по-голяма икономическа
полза от прилаганите методи за залесяване и мерките за повишаване продуктивността на дървесната компонента
В статията са представени потенциалните възможности и насоките за прилагане на проекти по СИ в сектор
LULUCF в България, а именно: залесяване на горски територии и пустеещи земи; управление и превенция на
горски пожари; защита на горите срещу болести и вредители; промени в прилаганите лесовъдски практики.
Ключови думи: Киото Протокол, гори, залесяване, проекти за съвместно изпълнение
Key words: Kyoto Protocol, forests, afforestation/reforestation, Joint Implementation Projects

1. Гората – компенсаторен инструмент и основен акумулатор на въглерод
Натрупването на въглерода в горите се базира на два основни факта: първият е, че въглеродният диоксид е атмосферен газ, който циркулира
глобално и следователно общите усилия са насочени към отделянето на този парников газ /ПГ/ от
атмосферата. Ефективността от тези мерки е
гарантирана, независимо дали горите са разположени в близост до източника на емисиите или се
намират от другата страна на земното кълбо.
Вторият факт е, че зелените растения отделят въглеродния диоксид от атмосферата чрез процеса
фотосинтеза, използвайки го за натрупване на захари и други органични компоненти, необходими
им за растежа и метаболизма. Многогодишните
растения, включително дърветата складират въглерода в дървесината си и в други тъкани до тяхната
смърт, последвана от процеси на разграждане и
акумулиране на елемента в почвата. За този период от време въглеродът в тях е запазен от отделяне в атмосферата под форма на въглероден
диоксид, чист въглерод /въглероден моноксид/, метан или остава свързан в почвата под формата на
почвена органична материя - хумус.
По отношение съдържанието на въглерод в
растителните тъкани се наблюдава силно вариране.
Стъблата и плодовете съдържат повече въглерод
на грам сухо тегло в сравнение с листата, и поради това средното съдържание на въглерод в дърветата се оценява на 45-50% от общата им маса
(Chan, 1982). Следователно количеството въглерод
като запас в гората може да бъде изчислено като
сума от количеството му в надземната биомаса и
въглеродното съдържание в мъртвата горска постилка и почвата, коригирано с конверсационен фактор (IPCC, 1996).

Теорията за компенсиране на увеличаващите
се концентрации на въглероден диоксид (CO2) в глобален мащаб чрез залесяване е представена за
пръв път в края на седемдесетте години на ХХ век
(Dyson, 1977). След това се наблюдава период на
еволюиране от теоретична идея към класифицирането на горите като пазарно-ориентиран компенсаторен инструмент за постигане на глобалните цели по отношение на околната среда, представени в
Рамковата Конвенция за Климатичните Промени на
ООН (UNFCCC), подписана от представители на 155
страни на конференцията на ООН по Околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992
г. През юли 1992 г. именно в Конвенцията по изменение на климата е залегнала и концепцията за
проектите „Съвместно изпълнение” (СИ) или Joint
Implementation (JI). По инициатива на Норвегия чрез
Конвенцията се одобрява извършването на дейности между страните за колективно намаляване на
емисиите на ПГ или повишаване на абсорбцията
на атмосферен CO2.
През декември 1997 г., 170 страни подписват Киото Протокола. Най важният аспект в него е
приемането на задълженията от 37 развити страни да намалят емисиите си средно с 5.2% в сравнение с нивото им през 1990 до 2008-2012 година.
(Kyoto Protocol, 1997; web site http://www.unced.en). Същевременно Протоколът одобрява използването на 3 гъвкави механизма, улесняващи
постигането на поставените цели, а именно:
• QUELRO (Quantified Emission Limitation and
Reduction Obligations) - пазар, позволяващ международен трансфер на национални емисионни квоти;
• Joint Implementation - създаване на кредити за намаляване на емисиите чрез транс-национални инвестиции между индустриалните страни и/или
компании от Анекс 1;
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• Clean Development Mechanism (CDM) - нов
механизъм включващ JI, който позволява създаването на гарантирано намаляване на емисионните
квоти в развиващите се страни, регулирано от официалните централизирани власти.
Друг важен момент в Протокола е признаването на горскостопанските дейности за действителна възможност за намаляване на концентрацията
на ПГ в атмосферата.
Киото Протоколът се оказва една реална международна стъпка за смекчаване на климатичните
промени. Понастоящем процесът е насочен към
установяването и утвърждаването на добре организиран пазар на емисионни квоти с цени, определени от силите на търсенето и предлагането.
Първоначалните схеми и бартерни сделки от началото на 90-те години на миналия век дават основата за създаване на по-гъвкави пазарни механизми.
Изчислено е, че международният пазар на въглеродни проекти, квоти, кредити и отстъпки ще достигне десет милиарда долара годишно (World Bank,
1997), представляващи значителни средства, които да бъдат насочени към развиващите се страни,
ако пазарният режим е ясно структуриран.
Намаляването на емисиите на ПГ в атмосферата може да бъде постигнато чрез: внедряване на
нови процеси или технологии; използване на алтернативни горива или енергийни източници (слънчева
или ветрова енергия и др.); продажба на т.нар. „начални” квоти от други сектори, които са намалили
вече своите емисии под определения за тях
максимум; продажба на „начални” квоти чрез „компенсаторни” проекти или чрез проекти, които фиксират въглерода по някакъв начин, включително и
по механизма за съвместно изпълнение. Горите
са един тип от тези „компенсаторни” проекти и могат да участват като компенсаторен инструмент на
повечето от вече регистрираните пазари. Когато се
разглеждат горските компенсаторни проекти могат да бъдат разграничени четири основни вида: залесяване на пустеещи земи, залесяване на земи
от горския фонд, стопанисвани гори, проекти опазващи горите. Проектите свързани със залесяването са широко познати и се приемат от съществуващите пазари и регистри. За страните, богати на
горски ресурси, промените на неустойчивите начини на земеползване с по-добри такива ще бъде
оценено като възможност за намаляване на емисиите на ПГ. Компенсациите на въглерод от горите
също така включват и съвкупност от намеси на отделни нива от проекта, включвайки директна защита на съществуващите гори, подпомагане на залесяването и намаляване на негативните въздействия вследствие стопанисването и добива (MouraCosta, 1996, Brown et al., 1996). Съществува и

47

възможност за повишаване на продуктивността на
горите чрез прилагане на агролесовъдски системи
или подобряване качеството на крайния продукт (гориво или дървесни ресурси), като и двете възможности подпомагат да се намали натиска върху съществуващите гори заедно със съпътстващите ги
ползи по отношение повишаване на биоразнообразието и намаляване на емисиите на ПГ. На този
етап запасите на въглерода в горите могат да бъдат определени с относително висока степен на сигурност ако се знае броят на дърветата на единица
площ, видовият състав, прираста, почвеният тип и
т.н. Високата сигурност на такива проекти е добър
знак за икономистите, счетоводителите, инвеститорите и другите заинтересовани страни, а допълнителните ползи от изпълнението им допълнително насочват вниманието към този тип проекти.
Горските компенсаторни проекти могат да бъдат базирани на два различни подхода: 1) активна
абсорбция в новата растителност и 2) задържани
емисии от съществуващата растителност (в т.ч. и
от разграждане и формиране на почвена органична материя). Първият подход включва всички
дейности по засаждането на нови дървета /
залесяване, агролесовъдство и т.н./ или повишаване на прираста на насажденията (напр. чрез прилагане на добри горскостопански практики). Вторият
подход може да бъде изпълнен чрез превенция или
намаляване на обезлесяването и ползването на земите (напр. чрез т.нар. консервационни проекти),
намаляване на повредите в съществуващите гори
(напр. от нелегална сеч, пожари и т.н.).
В широка перспектива, мислейки за акумулирането на въглерода в горите е лесно да се разбере,
че растежът и добивът са ключовите фактори, влияещи върху общия нетен баланс на запасите от въглерод в тези екосистеми. Растежът представлява
натрупване, а добивът се равнява на емисии.
Проблемът е, че при добива на дървесина в атмосферата не се освобождава напълно свързания в нея
въглероден запас - дървесината се превръща в продукти с различен период на съществуване.
Следователно, дървесината е пряко свързана с продуктите добити от нея, в които натрупаният въглерод може да бъде изчислен и не се освобождава
по време на добива (Smith, 2007).
2. Залесяване чрез прилагане на механизма „Съвместно изпълнение” в контекста на горското стопанство
Подобряването на състоянието на деградираните земи чрез залесяване е начин за установяване на местен и регионален баланс на ресурсите и
е предизвикателство при решаването на проблемите, свързани с околната среда като опустиняването или със социални проблеми, свързани с бед-
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ността в селските райони. В този смисъл е препоръчително да се прилагат проекти по залесяване
именно за такива райони, където еколого-социалната и финансова връзки са необходими предпоставки за устойчивото развитие.
Залесяването на деградирани земи е традиционна практика и се основава на повече от стогодишния опит на българското горско стопанство.
Разработени са подходящи технологии за залесяване, а някои от съществуващите бяха подобрени
с цел да се осигури успешното залесяване на деградираните земи. Във връзка с горите и земеползването (LULUCF), основното изискване на Киото
Протокола е чрез проектите да се приложи и демонстрира допълнителната акумулация на въглерод, реализирана посредством горскостопанските
дейности. Ресурсите в даден проект за залесяване
по механизма съвместно изпълнение не трябва да
бъдат пречка за останалите подобни дейности или
за националния план за залесяване. В тези граници
СИ проектите за залесяване трябва да демонстрират акумулация на въглерод. В национален контекст
това е задача както на Държавната агенция по горите (ДАГ), така и на Националната координираща
институция по РКОНИК, т.е. МОСВ, да се стремят
за избягват загуби от обезлесяване, от увеличена
легална сеч и да отделят необходимите финансови средства за устойчивост на проектите.
Дейностите по залесяване съгласно механизмите на Киото Протокола поставят важни въпроси
и определена несигурност по отношение опазването на биоразнообразието. Blujdea (2003) изтъква някои особености, които трябва да се вземат
предвид при изготвянето на този тип проекти.
Например огромни територии за залесяване могат
да бъдат някои от агроекосистемите, където оценката на специфичното биоразнообразие е наложителна независимо от това, че дългосрочните интензивни мероприятия по обработка на почвата и напояване/торене са допринесли за установяване на
една стабилна агроекосистема, с единствена разлика - културите в отделните парцели. Значим проблем е и залесяването в пасищата, които са едни
относително стабилни системи, често ценни за биоразнообразието от гледна точка на видове или екосистемни структури. В тези случаи промяната в земеползването поставя рискове за биоразнообразието и независимо от ползите по отношение на натрупването на въглерод тази промяната не се
препоръчва. Независимо от това решението за промяна на земеползването може да бъде взето на
база на местните условия и оценка на въздействието върху биоразнообразието. Основно в този подход и изборът на вида за залесяване. Залесяването
се възприема като „екологична реконструкция” и

се препоръчва да се анализират добре локалните
почвени и климатични условия, като приоритет се
дава на използването на местните дървесни видове и произходи. В тези случаи се фокусира само
върху дървесните видове, но трябва да се определи и естествената миграция на животни и микроорганизми, включително фауната и флората на мъртвата горска постилка и почвата. В случаите на създаване на култури върху предишни, дълго стопанисвани земеделски площи, отдалечени от естествени гори, възможностите за миграция на микроорганизмите са минимални или липсват и това води до висока акумулация на мъртва маса в повърхностните слоеве на почвата. Това от своя страна
води до увеличаване на запаса на въглерод, като
същевременно разграждането и формирането на
стабилен хумус в почвите се намалява. Следователно при проектите за залесяване трябва да бъдат взети предвид подходящите мерки чрез изкуствено внасяне на микроорганизми или чрез подходящо пространствено свързване на съществуващите гори в дадената територия.
Традиционно са известни няколко дървесни вида като успешни при залесяването на всички видове деградирани земи. Пример за това е бялата акация (Robinia pseudoacacia) която е много продуктивна, стабилна и изисква минимални стопански
мероприятия върху единица площ деградирани
терени, при които съществуват ограничени възможности за оптимизация и подобряване на горската
структура. Една от възможностите би могла да бъде използването на тополи, което ще допринесе за
увеличаване на животинските популации и ще даде възможности за устойчиво стопанисване. Настаняването на растителност върху бедни земи е свързано в много случаи с ниска продуктивност поради
условията на месторастенето и това създава трудности при предвиждането на количествата от акумулиран въглерод. За да се демонстрира научно
акумулацията на въглерод чрез проекти по залесяване, реалният въглероден запас в почвите на тази
територия трябва да бъде определен преди да започнат работите по залесяване. Необходима е хармонизация на методите и подходите с Европейските
и прилагането им на терена (Соколовска и Жиянски
2007). Това се отнася както за научните (техника
за работа на терена, лабораторна техника, статистическа рамка и осигуряване на качество), така и
за практическите дейности (действия и задължения
на терена, ниво на прецизност, постижими цели и
т.н.).
Въглеродните запаси силно варират в зависимост от почвения тип и типа земеползване, и точните анализи са предпоставка за създаването на
съвкупност от залесени земи, при които бъдещата

Залесяването като инструмент за прилагане на механизма „Съвместно изпълнение”

акумулация на въглерод при успешното изпълнение на проектите е предвидима в относително сигурна степен. Съвременната история на земята в
смисъл на проведени дейности по почвоподготовка и обработка на почвата също е важна като се
има предвид, че прилагането на една и съща почвоподготовка за дълъг период от време създава известен въглероден баланс с атмосферата. В този
смисъл почвите под земеделските култури могат
да се считат за стабилни по отношение въглеродния баланс и обработката на почвата като част от
подготовката на терена за залесяване не е свързано с увеличаване на въглеродното отделяне от
почвите. В случая с пасищата обаче, се наблюдава
повишаване на отделения въглерод от почвите по
време на дейностите по подготовката им.
Предвиждането и верификацията на акумулацията на въглерода при изпълнението на СИ проекти по залесяване могат да бъдат осъществени чрез
използването на модели и създаването на
сценарии, които впоследствие да бъдат взети под
внимание. Моделите, които биха могли да се приложат зависят много от местните условия и понякога е необходимо разработване на конкретен модел за конкретния обект. Последните научни достижения показват, че дейностите по залесяване водят до отделяне и акумулация на въглерода в биомасата (листа, стъбла и клони, корени) и в почвената система (МГП и почвена органична материя)
(Peltoniemi et al., 2004, Leahy et al., 2006). При
повечето от моделите за верификация има висок
процент несигурност, свързана със симулацията
на въглеродната акумулация в залесените територии и предстои значителна по обем работа по
темата. Все още въпросът за това как да се разрешат в задоволителна степен практичните аспекти
на проекта, във връзка с търговията между отделните партньори, остава открит. Една от възможностите е да се избере предвидимата минимална акумулирана стойност за проекта, което ще позволи
на партньорите да са по-сигурни в постижимостта
на поставените цели на проекта. Това ще позволи
на продавача да получи пазарната цена в момента
на продажбата за допълнителния въглерод, акумулиран в случай на по-добро представяне на проекта,
ако първоначалният договор не поставя други
клаузи.
Веднъж започнало изпълнението на проекта,
количеството акумулиран въглерод може да бъде
определено на съответни интервали от време, с цел
оценка на самото изпълнение на проекта.
Мониторингът на въглерода е все още силно дискутирана тема, но в най-общ смисъл решенията
трябва да се базират на различията между запасите на въглерода в различните типове почви, вклю-
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чени в проекта. Все още трудност при определянето на общия баланс на въглерода в горите представлява акумулираното му количество в мъртвата
горска постилка, като изследванията в тази насока
продължават. Дейностите по този мониторинг са
необходими, за да бъдат ясно определени размерът на залесената територия, включена в проекта,
някои повреди, които могат да нарушат значително акумулацията на въглерода, а също така и количественото определяне на въглеродния запас в
началния период на проекта. Дейностите по мониторинга трябва да бъдат внимателно определени,
с цел минимизиране на разходите и постигане на
желаните цели. За по-висока прецизност се изисква наличие на повече постоянни мониторингови
площадки, което е свързано с повече разходи.
Прогресивното нарастване на изискванията налага
и необходимост от прецизна лабораторна техника
за измерване на въглерода. Паралелно трябва да
бъдат извършени и оценки на състоянието на биомасата и на свойствата на почвата. Най-подходящият момент за извършване на биометричните и
почвени измервания трябва да бъде избран така,
че да показва стабилна акумулация на въглерод в
отделните части на екосистемата – най-често това
е края на лятото, преди листопада. Увеличаването
на биоразнообразието вследствие на залесяването
също трябва да бъде обект на мониторинг.
Ключовите параметри трябва да се оценяват по време на изпълнение на проекта. Увеличаващото се
биоразнообразие при преминаване от деградирани
селскостопански земи към гори изисква внимателен и многостранен научен подход.
Залесяването на бедни земи може финансово да бъде подкрепено чрез специфични транзакции на акумулиран въглерод, отнесени към механизма на съвместно изпълнение съгласно съответните точки на Киото Протокола, които също така
поощряват мобилизацията на национални капитали за залесяване на деградирани земеделски земи.
Множеството ползи от залесяването, свързани с
местното население и околната среда и осъществяването на връзката между тях, остават едни от
най-важните цели в проектите.
В заключение следва да се отбележи, че подобряването на земеползването и залесяването чрез
механизмите на Киото Протокола допринасят реално за смекчаване на негативните ефекти от климатичните промени в околната среда.
3. Пътища пред горскостопанския сектор
Според IPCC, горите имат потенциал да компенсират около 15% от световните емисии на ПГ,
което е частично решение на цялостния проблем
(Brown et al., 1996). Понастоящем няколко милиона хектара гори в световен мащаб се стопанис-
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ват и финансират съгласно механизмите за намаляване на емисиите от ПГ в атмосферата. Ако тази инвестиция продължи, може да се наблюдава
голямо насочване на капитал към горския сектор,
което от своя страна ще бъде от огромна важност
по отношение устойчивостта и опазването на
биоразнообразието. Както беше съобщено по-горе,
за да се случи това трябва да бъдат развити добре
организирани пазари. За професионалистите в горите е ясно, че следващите стъпки на този процес
трябва за започнат с официалното признаване на
потенциала на горите за намаляване на емисиите,
още в процеса на планиране на горскостопанските
дейности. Горските специалисти трябва да бъдат
информирани и подготвени за пазарната еволюция
в това направление, както и да получат признание
за умението им да контролират ценната стока в
света на ПГ.
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AFFORESTATION AS AN INSTRUMENT IN “JOINT IMPLEMENTATION”
MECHANISM
Miglena Zhiyanski, Maria Sokolovska, Maria Glushkova
Forest Research Institute – BAS, Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Kyoto Protocol contains three market based mechanisms contributing the efficiency in energy prices
reduction. One of these mechanisms is Joint Implementation Projects (JI), which enables the parties to obtain
credits for emissions reduction and is formed by investments in other industrial sectors. The forests are being
appreciated as a useful tool in sequestrating carbon form global atmospheric pool of carbon dioxide. The
afforestation and tree growing are being promoted as a method by which economic benefit through the
sequestrating of carbon can be gained. In present article the potential directions and options of Joint Implementation Projects in sector LULUCF in Bulgaria are also presented: reforestation/afforestation; forest fires
prevention and management; forest protection against pests and diseases; changes in harvesting practices.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕПЕНИТЕ НА ЗНАЧИМОСТ НА ГОРСКИТЕ
ФУНКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДДС ”ВИТОШКО-СТУДЕНА”
Мирослава Велинова, Кирил Богданов
Лесотехнически университет - София
Горските територии на ДДС „Витошко-Студена” попадат в границите на Природен парк „Витоша”. Реално
тези гори изпълняват многообразни функции като защитена територия (природозащитни, защитно-водоохранни)
и същевременно в тях се провежда стопанска дейност, свързана с дървопроизводството и дърводобива и по
отношение на възпроизводството и ползването на дивечовите запаси (организиран ловен туризъм). Част от
горите са определени и като гори за отдих и туризъм. Тези многопосочни стопански и екологични изисквания
към горите, определят ДДС „Витошко-Студена” като сложен обект на управление.
В настоящата работа се изследва обществената значимост на основните горски функции и се прави опит за
тяхното приоритизиране по степен на обществената им значимост. Извършена е парична оценка на дървесния,
средозащитния и рекреационния ресурс на фона на приоритетното управление на защитената територия. По
този начин се създава основа за многофункционално управление на горските територии на ДДС „ВитошкоСтудена”, при което се постига балансиране на икономическите и екологичните ползи.
Ключови думи: функции на горите, степени на значимост, многофункционално управление;
Key words: forest functions, grades of significance multifunctional management.

Основна цел в настоящето изследване е да
се потърсят възможности за интегрирано управление на територията на ДДС „Витошко-Студена”, която е част от Природен парк „Витоша”. На фона на
предназначението на територията като „защитена”
се наслагват и други функции – стопански (дървопроизводство и дърводобив, възпроизводство и
опазване на дивеча, ползване на горите като среда
за отдих и ползване на недървесни ресурси) и екологични (опазване на почвените ресурси, опазване
на водните ресурси). Едновременно с така очертаните две групи функции (стопански и екологични),
значението на горите на територията на дивечовъдната станция може да се свърже и с ролята им на
климаторегулиращ фактор, санитарно-хигиенното
значение на горите, както и редица измерения в
социален и научно-образователен и възпитателен
ефект.
Това голямо разнообразие от функции налага
да се търсят подходи за комплексно управление
на територията или най-общо се налага търсене на
баланс между екологичните и стопанските функции в целия процес на управлението.
Имайки предвид многото обществени изисквания към територията, като част от планината
Витоша, в изследването е направен опит да се оцени комплексът от горски ресурси и да се определи
степента на значимост на функциите, отчитайки
особеностите на „външната” и „вътрешната” среда на региона.
Обща постановка. Всяка гора притежава комплекс от горски функции. Същевременно не е възможно всички ресурси да се използват с еднаква
тежест, тъй като често пъти използването на един
ресурс води до определени проблеми по отноше-

ние използването на другите ресурси на гората. В
този смисъл някои ресурси са независими, други
са съвместими, а трети са конкуриращи се. Това
обстоятелство силно затруднява всички горски ресурси значими за обществото да се използват равностойно върху една и съща горска територия.
Типичен пример в това отношение са горските територии, попадащи в границите на ДДС
„Витошко-Студена”, където на практика се наслагват една върху друга различни функции (вж. Схема
№ 1). За да бъде постигнато подреждане на функциите за дадена територия по степен на значимост
за обществото са необходими определени
проучвания, анализаторска и оценителска дейност.
При подобно подреждане или приоритизиране на
функциите влияние оказват, както фактори на външната среда (местоположение, инфраструктура, социално-икономически особености на региона, в който попадат горите и др.), така и вътрешни фактори,
пряко свързани с лесовъдско-таксационния строеж на насажденията, както и някои показатели на
релефа и климатично-почвените условия.
Обществените интереси към горите са твърде разнопосочни. Те са породени от много социално-икономически и екологични проблеми. Основна
цел при организация на многофункционално стопанство в горите е да се създаде необходимата
основа за комплексно и рационално използване на
мултиресурсния потенциал на горите. Стремежът
е в рамките на този ресурсен потенциал да се постигне в по-голяма степен задоволяване на разнопосочните интереси към горите, успоредно с увеличаване на обществените грижи, свързани с правилното стопанисване, възпроизводство и опазване на
горите.
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Схема 1. Функции на горите на територията на ДДС „Витошко-Студена”
Постигането на тези съвременни цели и стремежи на горския сектор може да се осъществи на
основата на:
а) усъвършенстване и по-нататъшно развитие
на лесоустройствената теория;
б) създаване на необходимите условия за преход към организация на многоцелево стопанство в
горите;
в) многофункционално и устойчиво управление на горите.
Всички положителни резултати, които биха
могли да се реализират в посока на многофункционалното управление на горите, ще бъдат от полза
за обществото като икономика и екология, а така
също насочени и към устойчиво развитие на горите.
При досегашната организация на стопанството в горите не се игнорират икономическите и екологичните ползи от горите. Както в Закона за горите от 1958 г., така и в този от 1997 г. горските
територии се категоризират по основаната им
функция. На тази основа при устройството на всяка горскостопанска единица се съставя Обобщен
протокол за категоризация на горите. Подобно разделяне на горите на групи или категории може да
послужи на лесоустройството да подходи конкретно към всяка категория гора с определена (поставена законово) функция. Този подход обаче не изразява същността на многофункционалното стопанство в горите, най-малко по две причини:

а) Инвентаризацията, организацията и проектирането на мероприятията се извършва само по
отношение на основната функция, а за другите функции разчети не се правят. Те се приемат като „съпътстващи” ползи, паралелно с основното по вид
ползване;
б) С категоризирането на горите, съгласно
Закона за горите, те се разделят на различни категории и спрямо всяка една от тях – свързана с конкретната им площ, се акцентира на водещата им
функция. Тук принципа е „една гора-една цел”. При
многофункционалното стопанство в горите (МФСГ)
върху една и съща площ се поставя „система от
цели” на принципа „една гора-много цели”.
Може да се каже, че при сегашната организация на стопанство в горите, която е определена със
Закона за горите имаме „разделно” ползване на
горските територии. Част от горите са за дървопроизводство, други са защитни (защитно-водоохранни, противоерозионни, мелиоративни), трети са
рекреационни и т.н. При МФСГ подходът спрямо
горските територии е комплексен, пред всяка гора
се поставят едновременно няколко цели. Първата
може да е защитно-водоохранна, но в случая задачите на многофункционалното лесоустройство не
свършват до тук. По нататък спрямо тази територия задължително трябва да се степенуват по реда
на тяхната значимост и другите видове цели, като
например дърводобивна, рекреационна и т.н.
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Следва да подчертаем, че категоризирането
на горите съгласно закона също може да бъде основа за организация на МФСГ. В случая обаче е
необходимо да се извършат необходимите лесоустройствени дейности и по отношението на ползването от втори и трети порядък. На практика обаче,
при сегашното устройство на горите подобна
дейност се извършва само по отношение на ловностопанските ресурси, за които се прави
инвентаризация, определят се основните насоки на
организация на ловното стопанство и се проектират съответни мероприятия. Както посочихме и порано по отношение на другите ресурси лесоустройствените решения и разчети са оскъдни. А освен това различните видове ползвания, които на
практика се реализират от отделните насаждения,
не са разработени в единство и съгласуваност като проектни решения. Това води до неефективно
използване на горските ресурси, влошаване състоянието на горите и възникване на противоречия и
конфликти при управлението на горския сектор.
Важен момент от методиката за прилагане на
принципите и изискванията на МФСГ е свързан с
оценка на тяхната обществена значимост. В случая не става дума за оценка на икономическите
или екологични ефекти от новия подход при организацията на стопанството в горите. Не става въпрос и за пазарна оценка на дървесния ресурс.
Използваните по-долу методики за оценка на различни видове горски ресурси се различават по своя
характер като натурални и стойностни. Тези оценки имат една обща цел и са насочени към търсене
на възможности за оценка на степента на значимост на даден вид горски ресурс при конкретна икономическа и екологична среда. Подходът при тези
оценки по отношение на защитните и рекреационни ресурси на горите се представя по-долу.
Един от подходите за организация на многофункционално стопанство в горите се базира на
паричната оценка на различните видове горски
ресурси. В този случай комплексът от ресурси се
формира от няколко вида горски ресурси. Всеки
един от тях се оценява като паричен израз и по този начин от сумата на техните стойности се получава стойността на “комплекса горски ресурси”.
Спрямо тази комплексна стойност по-нататък се
определя относителният дял на съставящите го
ресурси. Така се стига до оценка на степените на
важност (значимост) на отделните горски ресурси,
включени в общия горскоресурсен комплекс.
Например ако в комплекса от ресурси (Rк),
участват три вида ресурси – дървесен ресурс (Rg),
средозащитен ресурс (Rз) и рекреационен ресурс
(Rр), то следва че:

Rk = Rg + Rз + R p
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Степените на важност на ресурсите се установяват по следния начин:
a=

Rg
Rk

;b =

Rз
Rk

;c =

Rp

;

Rk

В случая тези отношения a, b, c между отделните видове ресурси спрямо общия комплекс определят степените на важност (значимост) на всеки от тях при конкретните условия на устройвания
обект. Крайният резултат от приоритизирането на
тези три функции може да се запише по подобие
на формулата за видовия състав на смесените
насаждения:
a ( Rg )b ( Rз )c ( R p )

Ясно е, че сумата от коефициентите е равна
на единица. За удобство тези коефициенти могат
да се дадат и в проценти , които показват значението на всеки един от ресурсите.
В зависимост от конкретните условия на устройвания обект, като система от външни и вътрешни
фактори може да се определят различни варианти
по отношение степените на важност на отделните
видове горски ресурси. Този подход, свързан с приоритизиране на ресурсите на база тяхната парична оценка, се явява като необходима основа за извеждане на степените на значимост на ресурсите
в общия комплекс. По този начин се стига до определяне на система от цели пред всяко горско насаждение, което по-нататък е основа за разработване
на система от мероприятия за ползване и възпроизводство на различните видове ресурси, които за
устройвания обект се явяват от висока степен на
обществена значимост.
Дейността по приоритизирането на горските
функции на ниво насаждение се явява като обективна основа по-нататък за изграждане на многофункционално стопанство в горите. Според системата от цели пред отделните насаждения, същите
се обединяват в целеви стопанско-организационни
единици, тъй като както е известно от лесоустройството отделното насаждение не може да бъде обект
на самостоятелна организация.
Методически подход. За целите на изследването оценката на значимост на ресурсите е извършена по Методика за приближена индиректна оценка на горските ресурси (К.Богданов, 2002, 2006).
Оценката е извършена на четири етапа, в които са
определени стойностите на дървесния, средозащитния, рекреационния ресурс и определяне
стойността на комплекса от горски ресурси.
Стойността на дървесния ресурс за територията на ДДС ”Витошко-Студена” е определена като
сума от стойностите на дървесния запас на отделните насаждения. За тази цел запасите са сорти-
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ментирани с помощта на бонитетни сортиментни
таблици (високостъблени горунови насаждения, високостъблен бук, бялборови насаждения, смърчови насаждения, бялборови култури, черборови
култури) и сортиментни таблици за цели насаждения (издънков дъб, издънков горун, издънков цер и
топола). За видовете за които няма съставени бонитетни сортиментни таблици и сортиментни таблици за цели насаждения сортиментирането е извършено по таблици за други дървесни видове със
сходни екологични особености. За сортиментирането на запасите от издънков бук, както и тези от
издънкова и акация от изкуствен произход бяха съставени нови бонитетни-сортиментни таблици с цел
по-точно определяне на сортиментните отношения
на запаса.
Като основа за определяне стойността на дървесните запаси са използвани цени на корен на
дървесината, получени на основата на действащите към момента пазарни цени и стойността на разходите за добив при средна категория сечище и
средна категория извозен път за съответните дървесни видове, съгласно Наредбата за определяне
на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (обн. ДВ, бр. 101/2003 г.
– Приложение № 4, Приложение № 10 и
Приложение № 12).
В избраната от нас методика количествената,
качествената и като резултат от това стойностната
оценка на дървесния обем на дадено насаждение
се приема като основа за определяне на средозащитната и рекреационната му ценност. Изхожда
се от това, че проявата на рекреационните и средозащитните функции на насажденията са обусловени от техния лесовъдско-таксационен строеж и от
друга страна, свързани с основни показатели, характеризиращи релефа и почвата, икономико-географското положение на гората спрямо околната
инфраструктура и възприетия лесовъдски режим
на стопанисване.
Средозащитната ценност на насажденията е
представена като функция от стойността на дървесния обем и наклона на терена на насаждението
- f(rg,i), а рекреационната ценност на насажденията е представена като функция от стойността на
дървесния обем и средното разстояние на даден
комплекс от насаждения до населено място, индустриален център или курортен комплекс - f(rg,l)
(Богданов 2002,2006).
Стойността на средозащитния ресурс за насаждението е определена по формулата:
r

з

= rg .

i
, където

10

- rз е стойност на средозащитния ресурс;
- rg – стойност на дървесния ресурс;
- i/10 – коефициент на средозащитна ценност.
Стойността на рекреационния ресурс за насаждението е определена по формулата:
, където
- rр е стойност на рекреационния ресурс;
- rg – стойност на дървесния ресурс;
- 10/l – коефициент на рекреационна
ценност.
Средозащитният и рекреационният ресурс са
в пряка връзка с формата на стопанство и турнуса
на сеч. Въведени са корекционни коефициенти за
формата на стопанство и турнуса на сеч, отразяващи повишаването на проявата на нематериалните ползи на горите, както с повишаването на турнуса на сеч, така и с преминаването от голосечна
към изборна форма на стопанство.
Отчитайки въведените корекционни коефициенти за турнуса (Кт) и за формата на стопанство
(Кф) за коригираните стойностни оценки на средозащитния (rзк) и рекреационния горски ресурс (rpk),
може да се запише:
rзк = rз . Кф . Кт (лв./ха) и rpk = rp . Кф . Кт (лв./ха);
Комплексната оценка на горските ресурси е
възможна, когато за по-важните горски ресурси в
даден регион е направена стойностна оценка. Този
подход позволява всеки горски ресурс да се оцени
и на тази база да се определи неговата значимост
спрямо общата сума на ресурсите, които изразяват горския комплекс. Паричната оценка в случая
позволява да се сравнят спрямо един мащаб степените на важност на ресурсите. Те по своя характер са твърде разнородни и това не позволява тяхното пряко сравняване като съставни части на горския комплекс. Единственият техен еквивалент са
парите като универсално средство, посредством което ресурсите от материален и нематериален характер могат да бъдат съпоставяни помежду си.
Методиката за приближена индиректна оценка на защитните и рекреационните ресурси е приложена спрямо всички насаждения на територията
на ДДС „Витошко-Студена”. Паричната стойност
на тези ресурси е определена на база паричната
стойност на дървесния ресурс и умножени съответно с коефициентите на средозащитна и рекреационна ценност за отделните насаждения.
Резултати. Обобщените резултати за стойностната оценка на дървесния (Rg), средозащитния (Rз)
и рекреационния (Rр) ресурс по видове гори и общо за територията на Държавна дивечовъдна станция „Витошко-Студена” са представени в таблици
№ 1 и № 2.
С най-голямо относително участие в общия
дървесен запас са иглолистните гори (42,4%), след-
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вани от издънковите гори за превръщане в семенни (40,4%). Паричната стойност на дървесния ресурс възлиза на 38 190 475 лв. или кръгло 38,2
млн. лева.
Иглолистните гори има най-висок относителен
дял от паричната стойност на дървесния запас –
47,1%, това е близо половината от общата парична стойност на горите в дивечовъдната станция. На
второ място по стойност се подреждат издънковите гори за превръщане в семенни – с относителен
дял – 33,5%. Относителният паричен дял на широколистните високостъблени гори е 18,0%, но тези
гори макар и ценни гори са с относително малко
участие по площ – 12,7%. Много показателно за
лошото състояние на горите за реконструкция е,
че по площ те участват с 10,4%, по дървесен запас с 2,6%, а по паричен дял с 1,2%. Стойността
на дървесния запас на 1 ха при горите за реконструкция е 540 лв., а при широколистните високостъблени – 6 745 лв.
Издънковите гори за превръщане в семенни
заемат около една трета от общата стойност на
дървесния запас при площно участие 44,2%, а по
запас, 40,5%, което също говори за тяхното недобро състояние.
Паричната стойност на 1 хектар залесена
площ от територията на ДДС „Витошко-Студена”
се определя на 4 754 лв.
Общата парична стойност на средозащитния
ресурс се определя на 67 686 373 лв. или кръгло
67,7 млн. лева. Ако приемем като базисна стойността на дървесния ресурс (100%), тогава
Rз=177,2%.
С най-висока средозащитна стойност са иглолистните гори (28,2 млн. лв.), което представлява 41,5% от средозащитната стойност на всички
гори в станцията при съответна залесена площ
31,8%.
На второ място по стойност са издънковите
гори за превръщане в семенни (20,9 млн. лв.), относителният им дял спрямо общата стойност на
средозащитния ресурс е 30,7%, при залесена площ
44,2%.
Добре изразена е средозащитната стойност
на широколистните високостъблени гори (18,5 млн.
лв.) с относителен дял 27,4% от общата стойност,
при залесена площ 12,7%.
Прави впечатление сравнително близките парични стойности на широколистните високостъблени гори и издънковите гори за превръщане в
семенни. Същевременно тяхното участие в общата залесена площ (12,7%) е 3,48 пъти по-малка в
сравнение с относителния дял на сравняваните гори (44,2%). Този факт е много показателен за високата средозащитна стойност на широколистни-
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те високостъблени гори. Това по един обективен
начин се доказва със степените на значимост на
Rg, Rз и Rр при тези гори. От таблицата се вижда,
че това съотношение е 21,4(Rg) 57,5(Rз) или
стойността на средозащитния ресурс на тези гори
е с 2,69 пъти по-голям в сравнение с дървесния
ресурс. Голяма роля за тази средозащитна значимост имат стопанско-организационните елементи
и в случая основно турнуса на сеч.
Общата парична стойност на рекреационния
ресурс възлиза на 26 158 357 лв. или кръгло 26,2
млн. лева. Ако приемем като базисна стойността
на дървесния ресурс (100%), тогава Rр=68,5%.
С най-висока рекреационна стойност са иглолистните гори (12,4 млн. лв.), което представлява
47,5% от рекреационната стойност на всички гори
в станцията.
Със сравнително близки стойности на рекреационния ресурс са издънковите гори за превръщане в семенни (6,9 млн. лв.) или 26,3% от общата стойност на рекреационния ресурс и широколистните високостъблени гори, чиято рекреационна стойност е (6,8 млн. лв.) или те са с относителен дял 26,0% от общата стойност.
Стойностите на рекреационния ресурс на горите за реконструкция, нискостъблените и тополовите гори имат незначителен дял. Техният относителен дял е едва 0,2% към общата стойност на
рекреационния ресурс.
Направените стойностни оценки за Rg и Rз
спрямо горите от вида „гори за реконструкция” убедително показват тяхното незадоволително
състояние. Те заемат 10,4% от залесената площ
на станцията при относителен дял на дървесния запас 2,6%. Тези ниски показатели за дървесния запас се отразяват и на тяхната стойностна оценка.
Средозащитния ресурс е едва 0,2%, а съотношението между Rg и Rз е 76,7%:17,9%.
Горите за издънково стопанисване и тополовите са с незначително участие на територията на
станцията и не оказват съществено влияние в съотношението на различните видове ресурси
Общата парична стойност на изследваните горски ресурси на територията на ДДС „ВитошкоСтудена” се изчислява на 132 035 203 лв., а средната стойност на същите ресурси на 1 ха залесена площ е 16 436 лв./ха. Спрямо дървесния ресурс Rз е със 177,2%, а Rр с 68,4% относителен
дял. По отношение на цялата територия се доказва
нейната висока средозащитна стойност, която като съотношение е както следва:
Rg(28,9)Rз(51,3)Rр(19,8)
Съотношението между стойността на материалните ресурси (в случая дървесния ресурс) и
нематериалните ресурси (средозащитния и рекреа-

8033,2

Всичко:
1 289 217

1 923

3 031

52,1

21,4

520 722

3549,0

Тополови гори

33 111

838,0

546 798
183 632

2252,1

Иглолистни

3

Дървесен
обем, m3

1020,6

2

1

Широколистни
високостъблени
Гори за
реконструкция
Издънкови гори за
превръщане
Гори за
нискостъблено
стопанисване

Залесена
площ, ха

Вид на горите

38 190 475

45 336

30 050

12 793 590

452 663

6 884 316

17 984 519

4

Rg

67 686 373

5 638

8 272

20 862 800

105 425

18 521 015

28 183 223

5

Rз
6

Rр

26 158 357

8 324

3 058

6 892 167

32 161

6 808 848

12 413 798

Стойност в лева

4 754

2 118

577

3 605

540

6 745

7 986

7

Rg

8 426

263

159

5 878

126

18 147

12 514

8

Rз

3 256

390

58

1 942

38

6 671

9

Rр

5 512

Стойност в лева/ха

59 298
2 771
132 035 203
16 436

794

Общо, лв.
Общо,
лв./ха
10
58 581 540
26 012
32 214 179
31 564
590 249
704
40 548 557
11 425
41 380

Таблица 1. Обобщена таблица за резултатите от стойностната оценка на дървесния (Rg), средозащитния (Rз) и рекреационния
(Rр) ресурс по видове гори и общо за територията на ДДС „Витошко-Студена”
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1

100,0

0,3

0,6

Всичко:

40,4

44,2

100,0

0,1

2,6

10,4

0,3

14,2

42,4

3

Дървесен
обем, %

12,7

Тополови гори

Широколистни
високостъблени
Гори за
реконструкция
Издънкови гори за
превръщане
Гори за
нискостъблено
стопанисване

31,8

2

Вид на горите

Иглолистни

Залесена
площ, %

100,0

0,12

0,08

33,5

1,2

18,0

47,1

4

Rg

100,0

0,1

0,1

30,7

0,2

27,4

41,5

5

Rз

100,0

0,03

0,01

26,3

0,16

26,0

47,5

6

Rр

Относителен дял на ресурсите,%

28,9

76,4

72,7

31,6

76,7

21,4

30,7

7

Rg

51,3

9,5

20,0

51,4

17,9

57,5

48,1

8

Rз

19,8

14,1

7,3

17,0

5,4

21,1

21,2

Степени на важност, %

9

Rр

2 771(100)

794(100)

11 425(100)

704(100)

31 564(100)

26 012(100)

Rк
(Rg+ Rз+
Rр), лв./ха
(%)
10

Таблица 2. Относителен дял на стойностите за залесената площ, дървесния запас, защитния и рекреационния ресурс по видове
гори и общо за територията на ДДС „Витошко-Студена”
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ционния) е Rм:Rн = 0,29:0,71 или приблизително
3:7, което означава, че нематериалните ресурси
имат с 2,33 пъти по-висока стойност от тази на
дървесния ресурс.
Изводи:
От получените резултати за определяне степените на значимост на дървесния, средозащитния и рекреационния ресурс спрямо общия комплекс „Горски ресурси” на територията на ДДС
„Витошко-Студена”, могат да се направят следните по-важни изводи:
• На територията на ДДС „Витошко-Студена”
с най-голяма степен на
обществена значимост са средозащитните
функции на горите. Те представляват 51,3% от общата стойност на комплекса „Горски ресурси”, като
в най-голяма степен те се проявяват в иглолистните гори.
Rз:Rg:Rр = 51,3: 28,9:19,8
• Значението на дървесния ресурс на територията на дивечовъдната станция,
изразен в относителни единици представлява
29,8%.
• Рекреационният потенциал на горите на разглежданата територия се
определя на 19,8% от общата стойност на
ресурсите. Тази сравнителна ниска стойност на рекреационния ресурс се дължи на отдалечеността на
комплекса от насаждения от строителните граници на гр. София.
• Висока е стойността на нематериалните ресурси на територията на ДДС
„Витошко-Студена”. Тяхното относително
участие, съпоставено с участието на стойността
на дървесния ресурс в общия комплекс от ресурси
е 2,33 пъти по-голямо.
Възприемането на дървесния ресурс на насаждението като синтезиращ израз на лесовъдско-таксационният му строеж е добра основа за определяне както на ценността на полезните функции на горите, така и на ценността на горите като
комплекс от нематериални и материални ресурси.
Приложената методика за стойностна оценка
на нематериалните ресурси е един от възможните
подходи за определяне на степента им на значимост за дадена територия. Тя е свързана преди

всичко с потребностите на лесоустройственото проучване и проектиране. Установената по тази методика степен на важност на отделните ресурси в общия комплекс „Горски ресурси” е изходна основа
за решаване на всички последващи лесоустройствени въпроси, свързани с проблема за организация на многофункционално стопанство в горите, което да осигурява комплексно и рационално използване на техните ресурси. Тези решения дават възможност да се максимизира ефектът от стопанисването и ползването на горите.
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A STUDY ON THE GRADES OF SIGNIFICANCE OF FORESTS FUNCTIONS
ON THE TERRITORY OF THE STATE HUNTING RANGE
“VITOSHKO-STUDENA”
Miroslava Velinova, Kiril Bogdanov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The forest areas of the State Hunting Range “Vitoshko-Studena” are within the territory of the Nature Park
“Vitosha”. In fact they have diverse functions as a part of the protected territory (nature protective, water protective).
Meanwhile there are economical activities, connected with wood production and harvesting as well as with reproduction and uses of the game stocks (organized hunting tourism). Some parts of the forests are intended to be tourist and
recreation territories. Such multilateral economic and ecological requirements towards these forests, determine State
Hunting Range “Vitoshko-Studena” as a complex management subject.
In the study the community importance of basic forest functions is examined and an attempt is made to classify
them by their significance for the society. A financial evaluation is made of timber, environmental and recreational
resources on the background of the priority management of the park as a protected territory. Thus a basis is created for
multifunctional management of the forest areas within the State Hunting Range “Vitoshko-Studena” for balanced
economical and ecological benefits.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

УСТОЙЧИВО СТОПАНИСВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ РАСТИТЕЛНИ
ФОРМАЦИИ ОТ ПОНТИЙСКИ ТИП С ВЕЧНОЗЕЛЕН ПОДЛЕС В
РАЙОНА НА ДЛ „КОСТИ” И НАСОКИ ЗА ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Венелин Радков
Института за гората - БАН
Проучени са горско-растителните формации в района на ДЛ „Кости”. Направена е лесовъдска характеристика на естествените растителни формации от понтийски тип. Описана е биологията вечнозелените видове в
Странджа. Препоръчват се лесовъдски системи за тяхното устойчиво стопанисване.
Ключови думи: растителни формации, вечнозелени видове, устойчиво стопанисване
Key words: plant formations, evergreen underwood, steady managing

Странджа е един от най-интересните във флористично отношение райони на България. Специфичното й географско положение на свързващо звено между Средноевропейската и Азиатската флора е предпоставка за естественото разпространение на растителни видове, които са характерни
единствено за тази част на Европа. Представители
на коренните типове екосистеми са горите с подлес от странджанска зеленика (Rhododendron
ponticum L.). Тяхното възникване и разпространение в планината датира още от терциерният период,
което ги прави носители на богата историческа и
природонаучна информация. Защитата, отглеждането и ползването на горите не трябва да се разглеждат изолирано. Развитието на лесовъдската наука и практика в посока към природосъобразност,
многофункционалност и устойчивост е следствие
от променените изисквания на обществото към
гората. За да се отговори на това предизвикателство е необходима актуализация и обогатяване на наличният опит в опазването и ползването на горските ресурси и потенциал. Екологически ориентираното стопанисване на горите прилага познанията
за структурите, а също за разнообразните взаимодействия вътре в горската екосистема и между отделните горски екосистеми и околната среда.
Колкото по-добро е познаването на екологичните
процеси, толкова по-ефективно може да бъде и тяхното използване. (Борисов М. 2003).
Всички изследователи на странджанския горско-растителен район са установили специфични
особености в разпределението на горските формации, свързвайки природните и климатичните особености с фитогеографското разпределение на
планината. Независимо от различните наименования (влажна, източна, централна или вътрешна),
същността на разделянето на Странджа на отделни растително-географски подрайони е в зависимост от разпространението на източнобуковата
формация.
Основният елемент на релефа, с който се

свързва съхраняването на тази специфична флора
е мрежата от многобройни и стръмни долове. В
тях успоредно с високата въздушна влажност е налице и висока почвена влажност, която обуславя
наличието и на други взискателни в това отношение видове като: Fagus orientalis Lipsky,
Laurocerasus officinalis M. Roem., и др. Оптимална
е комбинацията от тези фактори на сенчестите
склонове, върху които е разположена и 64% от
площта на насажденията с подлес от Rhododendron
ponticum L.
В хидроложко отношение Странджа се отличава с непостоянен воден режим на реките и
доловете, които най-често са дълбоки и тесни.
Речният отток се формира почти изцяло от дъждовни води, като най-голямото пълноводие е през
зимата. Често през юли и август, поради засушаването, част от доловете, особено по-малките имат
намален воден дебит или дори пресъхват. Всичко
това, обаче не се отразява пагубно на разпространението по тези места на Rhododendron ponticum
L. и други мезофитни видове. Причина за това е
запазването на добра почвена влажност, особено в
долните части на склоновете, което в комбинация
с наличието на склопен дървостой, осигуряват една относително по-висока влажност на въздуха (Д.
Йорданов, 1938). Стойностите на въздушната и почвената влажност по теченията на реките и доловете намаляват с изкачване на прилежащите им
склонове, особено на припечни изложения. Паралелно с това се изменя и съставът на насажденията. Според Б. Стефанов (1924) тази динамика
е причина за разположението на Fagus orientalis
Lypsky и други по-влаголюбиви видове в ивица под
дъбовата формация (т. нар. растителна инверсия).
Като се следва тази зависимост се наблюдават
следните закономерности:
В най-високите, билни части, особено на припечни изложения преобладават дъбовете, а зелениката е с единично участие, представена в малки
по площ и рехави групи. Тези части са заети от
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типа Ксеромезофитни гори с преобладание на
Quercus polycarpa Schur.
В долните части на склоновете, прилежащи
на теченията на реките и доловете, основният дървостой е съставен от Fagus orientalis Lypsky, с единично участие на Quercus polycarpa Schur. и Populus
tremula L. Подлесът от зеленика, особено на сенчести изложения заема почти винаги над 50% от
общата площ на насажденията. Това е зоната
Мезофитни гори с преобладание на Fagus orientalis
Lypsky.
Формираща роля за характера на климата играят и местните условия. Според Д. Йорданов
(1938) може да се направи паралел между
Странджанската област, Малоазиатското крайбрежие и Западно-Кавказкото крайбрежие, които той
обобщено нарича “Южноевксинска климатична провинция с различни модификации в нея”.
Според фитогеографската класификация на
Б. Стефанов (1924), вътрешният дял на Странджа
може да се причисли към Понтийската провинция.
Разпространението на уникалната флора се свързва освен със специфичният климат, който е слабо
променен от терциера насам, и със географското
положение на планината. Странджа е свързващо
звено между Европейската и Азиатската флора, което дава основание тя да бъде отделена като преходна зона между западната и източната част на
ареала на Rhododendron ponticum L.
По-голямата част от въпросите свързани с
проучването, опазването и ползването на горите с
подлес от странджанска зеленика в България и до
момента нямат рационални решения. До средата
на 70-те години към тези типове гора се е подхождало с универсалните лесовъдски похвати, заимствани от други гори. След този период, поради липсата на научно-обосновани и природосъобразни
форми за стопанисване е прекратена лесовъдската намеса в тези типове гора. Може да се каже, че
в конкретния случай действието, респ. ползването
е предшествало проучвателните работи.
Ч. Гарилов и Д. Димитров (1979) установяват,
че в типовете букова и буково-горунова гора със
зеленика, източният бук се възобновява главно чрез
коренови издънки. Тези издънки нарастват по-интензивно (ползвайки майчината коренова система),
отколкото пъновите и семенните фиданки през първите 20-25 г., като авторите посочват, че в генетическо и качествено отношение те не отстъпват на
семенните индивиди. В зрели насаждения с гъст
подлес (над 60-70%) авторите изброяват от 500015000 бр./ha коренови издънки. Като се има
предвид, че при загиване на надземните части на
зелениката на петна, дървесните видове разполагат само с няколко години за успешно възобновя-
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ване върху тази площ, може да се приеме, че възобновяването чрез коренови издънки играе основна роля за преодоляване на конкуренцията. Това е
валидно в най-голяма степен в насаждения, където
подлесът е формиран от гъсти храсти и има равномерно покритие върху площта.
По отношение на възобновителните процеси
в типовете гора с подлес от зеленика Н. Пенев и
кол. (1969) установяват следното: в типовете
Буково-горунова дъбрава със зеленика и Букова гора със зеленика възобновяването на дървесните видове е слабо, поради гъстият подлес. В типа Долинна
горуново-букова дъбрава, при подлес от единични
храсти зеленика, възобновяването на дървесните
видове е много добро. В типа букова гора с мъртва
горска постилка, като причина за недоброто възобновяване се посочва не подлесът (който в случая е
рядък), а високата склопеност на дървесния етаж.
В горите на Странджа завършва поясът на понтийско-евксинската растителност, разпространена
от Северен Иран, Кавказ и по южното Черноморско
крайбрежие на Турция. Тук растат най-западните
компактни останки във формации и съобщества на
тази растителност, значително обеднена, но достатъчно представителна и съхранена като
реликтна, от времето на терциера.
Целта на разработката е да се установят и картират естествените формации от понтииски тип в
района на ДЛ “Кости” и се направят препоръки за
тяхното управление с оглед устойчивото им
стопанисване.
Проучванията на флората на Странджа (в частност на ДЛ „Кости”) започнаха през лятото на
1997 г., във връзка с теренните работи по изготвяне на нов лесоустройствен проект. За изминалите
десет години са допълвани и коригирани данните
за местата с вечнозелен подлес за всяка отделна
растителна формация. През 2003 г. е открит и описан нов за флората на Странджа растителен вид –
Arbutus unedo L. (В. Радков, 2003 г.), описван досега само за района на Източните Родопи (ДЛ
„Ивайловград”). Открити са и два храста, които са
картирани, уточнени са географските им
координати, взети са хербариумни материали и са
регистрирани в Института по ботаника при БАН.
При направените обследвания за района на ДЛ
„Кости” са използвани маршрутния и рекогносцировъчен методи, като са установени 23 дървесни
вида с площ над 0,1 ha. За да се покаже разпределението и участието на горските формации и дървесни видове, с вечнозелен подлес и други вечнозелени представители на колхидската флора са използвани данни от последното лесоустройство през
1998 г.. Климатичните промени са проследявани с
помощта на термометри разположени в района на
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лесничейството. Извършвани са наблюдения върху обекти със стопанска значимост и такива с консервационен режим на стопанисване. В табл.1 е

посочено разпределението на площта по дървесни
видове към 01.01.1998 г.

Таблица 1. Разпределение на дървесните видове по площ за района на ДЛ „Кости”
(В. Радков 1998 г.)

№
по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Таксон
Quercus polycarpa Schur.
Fagus orientalis Lipsky
Quercus frainetto Ten.
Quercus cerris L.
Carpinus betulus L.
Fraxinus ornus L.
Castanea sativa Mill.
Populus tremula L.
Carpinus orientalis Mill.
Tilia argentea Desf.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Robinia pseudoacacia L.
Acer campestre L.
Acer pseudoplatanus L.
Tilia rubra DC.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Tilia cordata Mill.
Pyrus communis L.
Sorbus domestica L.
Fraxinus oxycarpa Willd.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Betula alba L.
Quercus hartwissiana Stev.
Acer platanoides L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Pinus nigra Arn.
Pinus sylvestris L.
Pseudotsuga menziesii ssp. meziesii (Mirb.) Franco
Picea excelsa Link.
Abies nordmaniana (Stev.) Spach.
Pinus maritima Lam.
Pinus strobus L.
Larix decidua Mill.
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti
Thuja gigantea Nutt.
Общо:

В табл.1 са включени всички дървесни видове
с площно участие над 0,1ha. Делът на иглолистните видове (№27-36 изкуствено внесени) е
1 214,4 ha или 9,6 % от общата залесена площ.
Широколистните видове са 90,4% от общата площ.
От тях - Castanea sativa Mill., Robinia pseudoacacia

Залесена площ
ha
структура,%
4572,2
36,3
3813,5
30,3
2417,8
19,2
412,2
3,3
47,7
0,4
28,8
0,2
23,6
0,2
15,5
0,1
15,0
0,1
8,3
0,1
7,8
0,1
7,2
0,1
5,9
2,7
2,6
1,4
1,3
0,8
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
811,0
6,4
245,3
1,9
102,8
0,8
19,2
0,2
13,4
0,1
11,0
0,1
8,2
0,1
1,3
1,3
0,9
12600,2
100,0

L., Quercus robur L., Quercus rubra L. и Betula alba
L. - 33,7 ha са също неместни видове. Частта на
автохтонната растителност е 11 352,1 ha или
90,1 %. Главен дървесен вид е Quercus polycarpa
Schur. с 36,3 %. Следващи по разпространение са
Fagus orientalis Lipsky с 30,3 % и Quercus frainetto
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Ten. с 19,2 %. Тези три дървесни вида заемат
85,8 % от залесената площ и дават облика на горите в района на лесничейството. Само 9,9% или
1248,1 ha са залесените площи, всичко останало
91,1% или 11 352,1 ha са естествени насаждения.
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При сравнение на площите на основните дървесни видове за две последователни устройства
(1985 г. и 1997 г.) са получени следните резултати,
представни в табл.2

Таблица 2. Разпределение на площта на трите доминиращи дървесни вида при
две последователни устройства

Дървесен вид
Quercus polycarpa
Quercus frainetto
Fagus orientalis

1985 г.
Площ (ha)
4647,2
2491,9
3649,9

%
37,1
19,9
29,1

Установява се, че е налице интензива смяна
на източния горун и благуна с източен бук. Само за
12 годишен период протичащата сукцесия е редуцирала площите заети от дъбове, с източен бук,
който експанзира повсеместно. Определена роля
има антропогенното въздействие при стопанисването на насажденията от дъб, подходящи за изработване на дървени въглища и предпочитани като
възобновяем енергиен източник. Друга причина за
увеличение площта на буковите дървостои е наличието на вечнозелен подлес от Rhododendrоn
ponticum L., при който бука като сенкоиздържлив и
размножаващ се чрез коренови издънки е много
по-пластичен от източния горун и благуна, които
загиват при липса на светлина или образуват торчки.
Обявяването на Странджа за природен парк влияе
пряко върху намаляването на площите заети от дъбовете като цяло (табл. 2). В миналото у нас се е
водила механична и химична борба с Rhododendrоn
ponticum L. Вярно е, че е необходимо опазване на
биоразнообразието, за целта се търси прилагането на щадящи лесовъдски системи, но забележете
с какви темпове изчезват площите на дъба. За 10
години – 150 ha. Тогава естествено възниква въпроса най-подходящи ли са консервационните режими на управление. Определено зелениката проявява агресивност спрямо останалите видове, но
за това спомага и човекът със своята дейност и
неподходяща намеса в екологичните процеси на горските формации. Насажденията от източен бук заемат дълбоките долове, на сенчести изложения.
Подлесът, освен от странджанска зеленика може
да бъде съставен от странджанско бясно дърво
(Daphne pontica L.), лечебна лавровишня
(Laurocerasus officinalis M. Roem.), колхидски джел
(Ilex colchica Pojark.) и др. Те растат върху свежи
до влажни жълтоземно-подзолисти почви. Често зелениката образува гъст непробиваем склоп надвишаващ 3 m височина.
Насажденията от източен горун и благун гра-

1997 г.
Площ (ha)
4571,5
2417,3
3814,6

%
36,3
19,2
30,3

Разлика
Площ (ha)
-75,7
-74,6
+164,7

ничат с тези на източния бук, като на места, където влажността е по-малка, те ги изместват. Заемат
билните части, тези с припечна компонента, но не
са рядкост и места със сенчести изложения заети
от дъбовете. Те растат върху сухи до влажни канелени горски и жълтоземно-подзолисти почви, като
по-слабата овлажненост се компенсира от значително високата атмосферна влажност. Подлесът е
съставен от единични храсти зеленика и бясно дърво с височина до 2 m, но често пъти той е гъст и
непроходим.
От табл.3 се установява, че 17,5% от общата
залесена площ е заета от вечнозелена растителност. 23 таксона от вечнозелените (за една сравнително малка площ) - този факт показва висока
степен на биоразнообразие. Уникални за Европа са
типовете гора - източен горун с чашковидна звъника,
източен бук с лечебна лавровишня, източен горун с
багрилна звъника и др. Климатът на Странджа се
променя. От лични наблюдения е установено повишение на средногодишната температура (поставени термометри в различни части на лесничейството). Това също е следствие на глобалното затопляне. Трябва да се отбележи, че точно тук е прелетния път на мигриращите птици - Via pontica. При
своя полет те пренасят семена от растения, растящи в условията на субтропика (Arbutus unedo L.) и
намерили подходящи условия тук, те успешно се
развиват. Законът за горите от 1999 г. забрани категорично пашата на кози в гората, което даде резултат - запазва се възобновяването и се спира постоянното препасване на подраста.
Ползваните у нас лесовъдски системи не вредят на разпространението и развитието на вечнозелената растителност. В насаждения със зеленика се работи до първите по-високи храсти, образуващи плътен покров. Понастоящем странджанската зеленика има статут на защитен растителен вид
(Заповед № 718/20.06.1989 г., КОПС при МС), намерил място и в „Червена книга на България т.1,
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Таблица 3. Разпределение на площта на вечнозелените растителни видове описани
за района на ДЛ „Кости” (В. Радков 1998-2003)

№ по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Таксон
Rhododendron ponticum L.
Hypericum calycinum L.
Erica arborea L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Daphne pontica L.
Ruscus aculeatus L.
Cistus incanus L.
Hedera helix L.
Cistus salvifolius L.
Phillyrea latifolia L. var. media (L.) Schneider
Laurocerasus officinalis M. Roem.
Asparagus acutifolius Lam.
Ilex colchica Pojark.
Pyracantha coccinea M. Roem.
Hypericum androsaemum L.
Ruscus hypoglossum L.
Epimedium pubigerum (DC.) Morren & Decne.
Juniperus oxycedrus L.
Arbutus unedo L.
Taxus baccata L.
Vinca herbacea Wetk.
Ephedra distachya L.
Viscum album L.
Общо:

1984 г.”. Специалният статут на тези типове гора
налага използването на специфични подходи още
при проектирането на лесовъдската дейност в тях.
Трябва да се отбележи, че в действителност реална стопанска намеса е извършвана в миналото и
то върху сравнително малка площ. Най-често това
са били реконструкции с иглолистни видове.
Съвременното развитие на лесовъдската практика
изисква разработването на алтернативни форми на
защита и ползване от тези гори, които да удовлетворяват изискванията поставени пред тях.
За буковите гори със зеленика е подходяща
групово-изборната сеч като оптимална и съвременна форма на стопанисване на подобен род насаждения.
За дъбовите гори със зеленика е подходяща
неравномерно-постепенната сеч, която намира
практическо приложение в странджанските гори. В
много случаи причините за агресивният характер
на Rhododendron ponticum L. в естественият щ ареал са антропогенни. Установено е, че едроплощните голи сечи влияят лошо на възобновяването и активизират растежа на зелениката. Сечта трябва да
се води така, че склопа да е разкъсан, стъпало-

Площ, ha
1951,3
118,7
40,5
24,8
22,8
17,9
13,9
7,2
5,1
3,9
1,9
0,4
0,3
0,3
Единично
Единично
Единично
Единично
Единично
Единично
Единично
Единично
Единично
2209,0

виден, като отворените прозорци и котли да не надвишават 2/3 от височината на дървостоя. Тъй като
неравномерно-постепенната сеч е вид дългосрочна сеч, с период на възобновяване 40-60 год., то в
различните части на насаждението ще се водят както възобновителни, така и отгледни сечи. Занапред
термините санитарни, селекционни и разните видове отгледни сечи би следвало да се заменят само с отгледни. Удачно е да говорим за възобновителни и отгледни сечи (ако не и да се говори само
за неравномерно-постепенна сеч за светлолюбивите дъбови формации). Правени са изследвания
за взаимодействието между Rhododendron
ponticum и дървесните видове в култури от зелена
дугласка, сребролистна и канадска ела. Установено
е, че в млада възраст и плътен склоп на дървесният етаж, подлесът деградира и изчезва. Като основна причина за този факт различните автори посочват на първо място промяната в светлинния
режим. Установено, е че под склопа на млади иглолистни култури достигат едва 1-3% от пълната
светлина, докато за нормалното развитие на Rhododendron ponticum са необходими 5-10%. Подобни
изводи са валидни и за района на Странджа
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подотдели: 11/н; 140/м; 217/м и др. От технологична гледна точка, трябва да се посочи, че там
където подлесът е гъст, той затруднява достъпа
до горските насаждения, отсичането и извоза на
дървесината, а също и евентуалните лесокултурни мероприятия. Н. Пенев и кол. (1969) препоръчват следните лесовъдски намеси в горите с подлес
от зеленика: За типовете гора с плътен подлес авторите предлагат котловинно-постепенната и групово-изборната (групово-постепенната) сечи като
първата е съчетана с изсичане на зелениката в котлите и залесяване с горун. За типовете гора с единично срещащи се храсти от зеленика, авторите
предлагат краткосрочно-постепенната и комбинираната постепенно-котловинна сечи. Като се вземат в предвид принципите на устойчиво стопанисване вариантите в които се предвижда изсичане на
зелениката и залесяване с източен горун е неприемливо. В ДЛ „Кости” не се залесява вече четвърта
година, благодарение на повсеместния подраст появил се вследствие обилното семеношение през
2003 и 2005 г. Установява се добър подраст и в
60-80 год. насаждения. Това е твърде рано за дъбови и букови дървостои с ориентировъчен турнус
140-180 г. Но също така се забелязва масово съхнене на Erica arborea L., в ЗМ „Пирен”. Преди 1520 год. от нея се правеха метлички за „пръскана”
мазилка. Редовно се подрязваха храстите, като по
този начин се подмладяваха и съхнене, или други
негативни процеси не се откриваха. Често пирена
расте заедно с калуната, като образуват плътни,
труднопроходими плетеници на припечни и плит-
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копочвени месторастения. През лятото те са своеобразни развъдници на видове от клас Reptilia.
Досега в насажденията от източен горун с пирен и
калуна се водеха сечи със санитарен характер (суха и паднала маса). Техни спътници са мъждряна
и брекинята. Ето защо считаме, че е целесъобразно да не се водят сечи в този тип гори, тъй като
възобновяването им е затруднено, като често с пирена и калуната растат и мъхове, които допълнително затрудняват възобновителните процеси.
За типа гора – източен горун с чашковидна и
багрилна звъника, особени ограничения не се
налагат. Лесовъдските мероприятия не пречат на
възобновителния процес. Несъмнено след сечта ландшафта е друг, защото всяка сеч е „жива рана за
гората”, но звъниките са много пластични и се превръщат почти в „плевели”, като след година – две
възстановяват предишното си покритие.
При стопанисването на насажденията единствено странджанската зеленика би могла да повлияе на дърводобивния процес. Само тя образува
гъсти и непроходими препятствия от преплетени
клони и листа не само по доловете, но и по склоновете на планината, често достигащи и до билните
части. Лечебната лавровишня образува подобен
непробиваем кордон от вечнозелена плетеница, но
нейната площ е малка и е съсредоточена изключително около стръмните долни части на склоновете
и не представлява никакво препятствие, тъй като
по тези места не се извеждат мероприятия. В табл.4
са представени растителните формации с подлес
от Rhododendron ponticum L.

Таблица 4. Разпределение на растителните формации с подлес от Rhododendron ponticum L.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Растителна формация
Чисти насаждения от Fagus orientalis
Насаждения с преобладание на Fagus orientalis
Чисти насаждения от Quercus polycarpa и Q. frainetto
Насаждения с преобладание на Quercus polycarpa и Q. Frainetto
Чисти иглолистни култури
Култури с преобладание на иглолистни видове
Без преобладание
Общо:

От табл.4 се установява значимият дял на буковите насаждения със зеленика 49% или 955,6ha.
Насажденията с преобладание (0,6-0,8 от състава)
на източен бук, са смесени с източен горун и се
отличават с голям среден запас над 350-400 m3/
ha. Дъбовите насаждения със зеленика са 687,4ha
(35%), а смесването е предимно с източен бук.

Залесена площ
ha
Структура,%
251,4
13
704,2
36
197,7
10
489,7
25
10,0
1
84,6
4
213,7
11
1951,3
100

Забелязва се участие на зеленика под склопа на
иглолистни култури. При чистите черборови насаждения (0,9-1,0 от състава) склопа е разкъсан, защото се пропуска повече светлина до земята, а пълнотата е под 0,9-0,7. При смесените иглолистношироколистни култури смесването е с източен
горун, благун и източен бук. Тук зелениката расте
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по-добре, тъй като извън вегетационния период
слънчевите лъчи достигат земята безпроблемно, в
частта на широколистните. Смесените насаждения,
без преобладание, са буково-дъбови или дъбовобукови (213,7 ha – 11%). Общата площ на насаж-

денията с подлес от зеленика е 15,5% от общата
залесена площ.
В табл.5 са представени резултатите от изведените сечи за периода 1998-2007 г. по видове
формации.

Таблица 5. Естествени растителни формации (с подлес от странджанска зеленика) с изведени сечи
за периода 1998 – 2007 г.

Лесовъдски системи
Площ, ha
Чисти букови
Отсечена
насаждения (бк 9-10)
маса,m3
Площ, ha
Насаждения с
преобладание на бук
Отсечена
(бк 6-8)
маса,m3
Площ, ha
Чисти дъбови
насаждения (дб 9Отсечена
10)
маса,m3
Площ, ha
Насаждения с
преобладание на дъб
Отсечена
(дб 6-8)
маса,m3
Площ, ha
Чисти иглол.
Насаждения (игл 9Отсечена
10)
маса,m3
Площ, ha
Насаждения с
преобладание на
Отсечена
иглолистни (игл 6-8)
маса,m3
Площ, ha
Без преобладание
Отсечена
маса,m3
Площ, ha
Всичко:
Отсечена
маса,m3

Възобновителни
9,5

Отгледни
130,7

Санитарни
3,6

Общо:
143,8

440

5220

65

5725

44,2

370,4

3,6

474,3

2140

16839

65

20224

103,3

103,4

229,0

435,7

6933

4158

7647

18738

147,1

180,6

215,4

543,1

8220

5682

5030

18932

-

12,6

13,8

26,4

-

1267

1403

2670

-

91,8

6,0

97,8

-

6008

538

6546

8,4

231,6

9,0

249,0

727

8471

212

9410

312,5

1121,1

536,5

1970,1

18460

47645

16140

82245

От табл.5 се установява, че от общата площ
с изведени стопански мероприятия в естествени
растителни формации с подлес от зеленика 1970,1 ha, преобладават отгледните сечи, които
са 1121,1 ha. Това е важен етап за лесовъдската
практика, защото от начина на извеждане на отгледните сечи зависи какво ще бъде бъдещето на
тези растителни формации. Необходимо е добре
да се прецени, дали прилагането на традиционно
низови методи е подходящо за постигане на целите на устойчивото стопанисване или ще се премине към прилагане на нови методи, при които конкретните задачи ще се решават на нива биогрупа.
В резултат на направеното изследване могат
да се направят следните обобщения, изводи и
препоръки:

Обобщение
1. Съвременният ареал на Rhododendron
ponticum L. е резултат от плейстоценските заледявания, които са причина за стесняването и разкъсването на ареалите и на много други таксони;
2. По своя характер ареалът на Rhododendron
ponticum L. спада към групата на реликтните, палеоендемични и дизюнктивни ареали. Растителното
съобщество се отнася към т. нар. терциерни колхидски гори.
3. Естественото разпространение на тези гори се дължи на следните фактори:
- голямо количество на валежите – за Странджа 800-1000 l/m2 годишно, в резултат на които
се явява високата въздушна и почвена влажност, а
също така и процесите на почвено излужване, при
които се повишава киселинността на почвите;
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- отсъствие на силни постоянни ветрове;
- липса на температурни екстремуми;
- малка средна годишна амплитуда – около
200 между най-топлия и най-студения месец на
годината.

10. Да не се изсичат всички сухи дървета, а
да се оставя част от тях като дендробионти.
11. На този етап да не се води стопанска
дейност в стръмните обрасли с вечнозелен подлес
долове.

Изводи и препоръки
1. За зрелите гори от източен бук със странджанска зеленика най-подходящи са групово-изборната и неравномерно-постепенната сеч;
2. За горите от източен горун със странджанска зеленика най-добре според биологията на този
тип екосистеми се адаптира неравномерно-постепенна сеч;
3. Горите с подлес от калуна и пирен (лъжемаквиси) да се оставят в покой или сечта да е с
ниска интензивност;
4. При прокарване на пътища да се допуска
изсичане на вечнозеления подлес от зеленика;
5. Недопустимо е провеждане на залесителни мероприятия в райони с прекрасно възобновяване;
6. При извоза на трупи и масова дървесина
за предпочитане е използване на животинска сила;
7. Оформянето на временни складове да е съобразено за използване на механизирано товарене на дървесината;
8. Да се толерират и запазват при сечта червената хвойна, жлезистата кумарка, колхидския
джел. Последният да не се открива на пряка слънчева светлина;
9. Да не се допуска сеч на дървета обвити с
бръшлян;
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Проучени са добива и реализацията на ценни сортименти дървесина в Родопите. Събрани и анализирани са
данни за ресурсите от едроразмерна дървесина, съсредоточена в зрелите иглолистни и широколистни високостъблени гори в планината. Направена е прогноза за производството и добива на ценни сортименти дървесина в
Родопите в дългосрочен период.
Установено е, че възможностите за производство и добив на по-голямо количество и по-качествени ценни
сортименти дървесина в Родопите в бъдеще са свързани с промяна на досега практикувания начин на стопанисване и ползване от горите.
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Увод
През последните 15 години съчетаването на
производствените, социални и екологични функции
на горските екосистеми се счита за основа на тяхното устойчиво управление и развитие, и предпоставка за увеличаване на техните площи. В това отношение предстои да се търсят подходящи решения, тъй като идеите за устойчиво стопанисване на
горите са в самото начало на своето практическо
приложение и все още залесената горска площ в
световен мащаб намалява (FAO, 2005; FAO 2006;
Aldrich et al., 2004; Lamb and Gilmour, 2003; ITTO,
2006). Годишният добив и потреблението на дървесина в света нарастват (FAO, 2007), но добивът
и съответно потреблението на висококачествени и
скъпи сортименти намаляват (ITTO, 2006). Постоянството в търсенето на пазара на висококачествени сортименти дървесина (едроразмерни трупи за
бичене, трупи за шперплат и трупи за фурнир) е
причина тенденцията на изменение на техните цени в световен мащаб да бъде нарастваща. Ситуацията в България не е изключение от световните
тенденции. Изменението на цените на тези сортименти у нас е също много по-ясно изразено в сравнение с изменението на цените на останалата
дървесина. Според Субев и др. (1993) и по данни
от отчетните форми (5–ГФ) на Държавна агенция
по горите (ДАГ) за периода 1960–2005 г. количеството на добитата едра дървесина (в т.ч. на трупи
за шперплат и фурнир) намалява в абсолютни и
относителни стойности спрямо общия добив на
дървесина. Интензивното усвояване на насажденията със зрели запаси от ценна дървесина, довело
до намаляване на площта на естествените иглолистни и на високостъблените широколистни гори
(главно на дъбовите и буковите гори) е само една
от причините за ограничаване на добива на ценни
сортименти.
Цел на настоящото проучване е да се анали-

зират възможностите за производство и добив на
ценни сортименти дървесина в Родопите като алтернатива за повишаване на приходите от горите в
този регион чрез устойчиво стопанисване.
Обекти и методи
Обект на настоящето проучване са дървесните горски ресурси в Родопите и в частност ресурсите от едроразмерна иглолистна и широколистна
дървесина, годна за добив на висококачествени
сортименти. Тези ресурси са разположени върху
цялата или част от площта на всички държавни лесничейства (ДЛ) и държавни дивечовъдни станции
(ДДС) от Регионални управления по горите (РУГ)
гр. Смолян, гр. Кърджали и гр. Пазарджик (без ДЛ
Панагюрище), на ДЛ Елешница, Гърмен, Места и
Якоруда и ДДС Дикчан от РУГ гр. Благоевград, на
ДЛ Асеновград, Кричим, Пловдив, Първомай и ДДС
Лъки от РУГ гр. Пловдив. Събраните данни за основните лесовъдски показатели на горите в
Родопите, добива, реализацията и цените на дървесината в региона са обобщени и анализирани.
Резултати и обсъждане
1. Характеристика на дървесните горски ресурси в Родопите
Общата горска площ на Родопите по отчетни
данни за горския фонд към 31.12.2005 г. е малко
повече от 1 млн. ha. От нея залесената е
0,92 млн. ha и представлява 89,5 % от общата
площ на горския фонд в планината, а недървопроизводителната горска площ е около 0,09 млн. ha.
Незалесената горска площ, годна за залесяване е 1,5%, което означава, че увеличаването на
дървопроизводството чрез създаване на нови горски площи е силно ограничено. Следователно нарастване на приходите от горите от единица площ в
Родопите може да се постигне основно чрез повишаване на продуктивността на сега съществуващите гори и/или добив на ценни сортименти с по-
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високи продажни цени.
Съществени показатели за производствените
възможности на горите в Родопите, свързани с добива на ценни сортименти, са площта и относителния дял на иглолистните гори и на широколистните
високостъблени гори в планината.
По вид, в Родопите преобладават иглолистните гори, които заемат 57% от общата залесена
площ. Към тях са отнесени и смесените иглолистни гори с дял 13%, и смесените иглолистно-широколистни гори – 11%. Широколистните гори заемат
43% от общата площ на горите в Родопите, като
делът на високостъблените широколистни гори е
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8% от нея. От общата залесена площ, 71,8% или
0,66 млн. ha, са заети от естествени насаждения,
а останалите 0,26 млн. ha са изкуствено създадени горски култури, предимно от иглолистни дървесни видове (върху 97% от площите).
Белият бор е с най-голямо участие в общата
залесена площ – 20,2%, следван от смърча –
6,5 %. От широколистните високостъблени най-голям дял в общата залесена площ има бука – 3,8%.
Дъбовете имат дял от 0,7%, а тополите – 0,3%.
Основните лесовъдски показатели на горите
общо за страната и в Родопите към 31.12.2005 г.,
са сравнени в табл. 1.

Таблица 1. Основни показатели на горите в Родопите и в цялата страна към 31.12.2005 г.
(ДАГ, форми ГФ)

Показатели
Залесена площ (без клек), хил. ha
Общ запас (с клони, стояща), млн. m3
Среден запас на 1 ha, m3
Общ прираст, млн. m3
Среден прираст на 1 ha, m3
Средна възраст, години
Средна пълнота
Среден бонитет
В Родопите е съсредоточен запас от
174 млн. m3 или 29,4% от общия дървесен запас
на горите в България към 31.12.2005 г. Запасът
на иглолистните гори в Родопите е 130 млн. m3 или
75% от общия дървесен запас на горите в планината и представлява 50% от запаса на всички иглолистни гори в страната. Запасът на широколистните високостъблени гори е 20 млн. m3 или 11,5%
от общия за Родопите и 11,8% от запаса на всички
високостъблени широколистни гори в България.
По дървесни видове, най-голям запас имат белият и черният бор (87 млн. m3 общо), което е 50%
от общия запас на всички дървесни видове в
планината. Смърчът има запас от 35 млн. m3 или
20%, а останалите иглолистни имат общ запас 8
млн. m3. Средният запас на насажденията –
189 m3/ha, е по-висок от средния запас за страната – 162 m3/ha. Средният годишен прираст общо
за всички гори в Родопите е 4,3 m3/ha и също е повисок от средния за страната – 3,9 m3/ha. Според
вида на горите, средният годишен прираст в
Родопите е 5,9 m3/ha за иглолистните гори и
3,7 m3/ha за широколистните високостъблени гори.
В абсолютни стойности общият прираст на иглолистните гори е 3 млн. m3, а на широколистните
високостъблени гори е 0,35 млн. m3. Общият годишен прираст за всички гори в Родопите е
4 млн.m3.

За страната
3651
591
162
14
3,9
51
0,72
III (3,3)

За Родопи
921
174
189
4
4,3
50
0,69
III (3,4)

Дял, %
25,2%
29,4%
28,6%

Средната възраст на горите в Родопите е 50 г.
и варира в широки граници при отделните ДЛ и ДДС.
Възрастта на иглолистните гори е средно 51 г. С
най-ниска средна възраст са боровите гори в ДЛ
Кирково – 20 г., а с най-висока боровите гори в
ДЛ Пампорово – 77 г. Средната възраст на широколистните високостъблени гори е 60 г.
Възрастовата структура по площ и по запас
(фигури 1 и 2) и за двата вида гори, предмет на
проучването, е неравномерна. При иглолистните
гори, с най-голям дял по площ (34%) и по запас
(29%) са горите на възраст от 20 г. до 40 г., което
е резултат на значителния дял на създадените в
Източни Родопи иглолистни култури. Втори по относителен дял са иглолистните гори на възраст между 80 г. и 100 г., които заемат 15% от площта и
представляват 23% от общия запас на иглолистните гори в Родопите. Иглолистните гори на възраст
над 100 г., които са с най-голям потенциал по отношение производство и добив на висококачествена едроразмерна дървесина, представляват 11%
от площта и 15% от общия запас. Тези високопродуктивни естествени гори са съсредоточени главно в Западни Родопи, където благоприятните природни условия са обусловили тяхното формиране.
Средният бонитет на всички гори в Родопите е
3,4, като за иглолистните гори той е 2,9, а за широколистните високостъблени гори е 2,8. В разпределението на площта на иглолистните (фиг. 3) и
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Фиг.1. Възрастова структура на иглолистните гори в Родопите по площ и по запас към
31.12.2005 г. (ДАГ, форми ГФ)
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Фиг.2. Възрастова структура на високостъблените широколистни гори в Родопите по площ и по
запас към 31.12.2005 г. (ДАГ, форми ГФ)
на широколистните високостъблени гори (фиг. 4)
по бонитети се установяват значителни разлики,
въпреки, че средният бонитет и за двата вида гори
е трети. При иглолистните, горите от втори, трети
и четвърти бонитет имат близка площ, а тези от
първи бонитет са значително по-малко. При широколистните високостъблени гори най-голям е делът на горите от втори бонитет, следвани от горите
от трети, четвърти и пети бонитет, а най-малък дял
имат тези от първи бонитет.
2. Анализ на ползването на дървесина
Добивът на едра дървесина – трупи за бичене от иглолистни и широколистни дървесни видове
както в световен (фиг. 5), така и в европейски ма-

щаб (фиг. 6) нараства постоянно през последните
години (UNECE, FAO, 2007). За петгодишен период (2001–2005) добивът на иглолистни трупи се е
увеличил с 105 млн. m3 или с 17%. За широколистните трупи увеличението е 25 млн. m3 или с 9%.
Половината от нарасналото производство на иглолистна едра дървесина се дължи на добивите от
Европа, където за разглеждания период увеличението в абсолютни стойности е 56 млн. m3.
В България добивите на едра дървесина през
разглеждания петгодишен период също нарастват
(фиг. 7). Добивът на едра иглолистна дървесина
през 2005 г. (0,8 млн. m3) нараства двойно в сравнение с 2001 г. Като цяло добивите на иглолистна
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Фиг.3. Разпределение на площта на иглолистните гори в Родопите по бонитети към 31.12.2005 г.
(ДАГ, форми ГФ)
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Фиг.4. Разпределение на площта на широколистните високостъблени гори в Родопите по бонитети
към 31.12.2005 г. (ДАГ, форми ГФ)
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Фиг.5. Добив на иглолистни и широколистни трупи в света през периода 2001–2005 г. (FAO, 2007)
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Фиг.6. Добив на иглолистни и широколистни трупи в Европа през периода 2001–2005 г.
(FAO, 2007)
и широколистна едра дървесина за 2005 г. и
2006 г. не надхвърлят 1,3 млн. m3 и стойностите
им са близки до тези през периода 1980–1985 г.
Те са обаче два пъти по-ниски в сравнение с добивите през периода 1960–1965 г., когато в страната се добиват средногодишно 2,5 млн. m3 едра
дървесина. След 1960 г. до 1995 г. добивите от
тази категория дървесина непрекъснато намаляват.
Въпреки увеличението им след 2000 г. скоро няма
вероятност те да достигнат нивото си от преди 40
години.
От десетилетия насам общото годишно ползване по лесоустройствен проект (ЛУП) от горите в

страната е непрекъснато нарастваща величина. За
периода 2005–2007 г. годишното ползване по ЛУП
общо за всички гори е 8 млн. m3 стояща или
6,5 млн. m3 лежаща дървесина. От него 2 млн. m3
е иглолистна дървесина и 4,5 млн. m3 – широколистна дървесина.
Предвиденото по ЛУП общо ползване (лежаща дървесина) за Родопите е 1,5 млн. m3 (табл. 2)
и представлява 23% от общото предвидено за страната ползване. Комплектованият през 2005 г. лесосечен фонд в родопските гори е 1,7 млн. m3, а
действителното ползване е 1,6 млн. m3.

Таблица 2. Разпределение на предвидените по ЛУП и действително добити количества дървесина
по вид гори и категории в Родопите през 2005 г. (ДАГ, 5-ГФ)

Вид гори

Високостъблен дъб
Високостъблен бук

Ползване

По ЛУП
Действително отсечено

48159

16

0,5%

22

20

58

3090

3160

25,8%

22302

11547

63362

45509

114542

Действително отсечено

14876

23,1%

3511

696

19083

44851

64514

По ЛУП

63652

12,6%

92661

54412

210725

265170

504987

47250

11,0%

28910

12083

88243

341956

431065

37854

10,9%

20467

7652

65973

278744

348170

По ЛУП

395575

41,1%

268420

135285

799280

112523

962190

Комплектовано ползване

498979

40,6%

333915

100993

933887

294595

1229900

Действително отсечено

Всичко

1570

Общо к-во,
лежаща

29513

По ЛУП

Широколистни общо Комплектовано ползване

Иглолистни

едра

Добито количество дървесина, в плътни куб.м
Дял на
едрата
от
средна дребна
всичко
дърва
общото
к-во, в
%
3,3%
3827
5672
11069
34928

Действително отсечено

596819

48,9%

288586

83993

969398

249864

1221141

По ЛУП

459227

42,0%

361081

189697

1010005

377693

1467177

Комплектовано ползване

546229

33,0%

362825

113076

1022130

636551

1660965

Действително отсечено

634673

40,7%

309053

91645

1035371

528608

1569311
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Фиг.7. Добив на иглолистна и широколистна едра дървесина в България през периода 1997–2006 г.
(ДАГ, форми ГФ)
Общият размер на предвиденото по ЛУП ползване за иглолистните гори в Родопите през 2005 г.
е 1 млн. m3, а комплектованият лесосечен фонд е
1,2 млн. m3. Действителното ползване през същата година е в размер на 100% от комплектования
фонд. Предвиденото по ЛУП ползване само на едра дървесина е 0,46 млн. m3 общо, от които на
иглолистна едра е 0,4 млн. m3. Действително добитото количество едра дървесина е 0,63 млн. m3,
от което иглолистна – 0,6 млн. m3 или с 0,2 млн. m3
в повече. Значително превишение се наблюдава при
добива на едроразмерни иглолистни трупи за бичене с диаметър на тънкия край (dт.к.) 30–49 сm и
над 50 сm.
При действителния добив от широколистните
високостъблени гори в Родопите не се достигат
предвидените по ЛУП и комплектовани като лесосечен фонд количества едра строителна дървесина.
Добитото количество широколистна едра дървесина е 6% от общото добито количество едра
дървесина, като само половината от него е от високостъблени гори от бук и дъб. Добитите букови
трупи за фурнир и за шперплат са незначителни
(например през 2006 г. те са съответно 20 m3 и
38 m3)
Добивът на широколистни дърва за огрев за
сметка на едрата широколистна дървесина и ежегодно нарастващото ползване от недържавни иглолистни гори са част от причините за горепосочените отклонения. Забавеното ползване (за период от
7–8 години) в недържавните гори, голяма част от
които са с високи запаси и добра сортиментна
структура, се отразява в превишаване на предвиденото по ЛУП и комплектовано в тях ползване. През
2005 г. 75% от добитото в повече количество едра
иглолистна дървесина в Родопите е от недържавни
гори.

Трупите за бичене с dт.к. 30–49 cm преобладават при добива и са съответно 49% от иглолистната и 45% от широколистната добита едра строителна дървесина през 2006 г. През същата година трупите за бичене с dт.к. над 50 cm представляват много малък дял от общото количество добита
едра строителна дървесина – 1,3% от иглолистната и 1,5% от широколистната.
От справката за достигнатите средни цени за
1 m3 едра иглолистна дървесина след проведени
през 2005 г. продажби от склад за регионалните
управления по горите в Родопите (табл.3), е видно,
че най-високи са достигнатите цени в РУГ
гр. Смолян и РУГ гр. Пазарджик, където са съсредоточени и най-висококачествените ресурси от иглолистна дървесина в Родопите. За четирите основни иглолистни вида цената за 1 m3 е в границите от 77 до 94 лв.
Цените на дървесината нарастват, като за
сравнение същите средни цени, но за 2007 г. са
значително по-високи и варират от 100 до
130 лв/m3. Съществуват регионални разлики в началните и достигнатите продажни цени през 2007 г.
на едроразмерните сортименти дървесина, добити от ДГФ за регионалните управления на територията на Родопите (фигури 8–11). Най-ниски са цените на тези сортименти в РУГ гр. Кърджали и РУГ
гр. Пловдив, където добива им е основно от иглолистни култури.
Достигнатите продажни цени от ДГФ през
2007 г. са по-ниски от продажните цени на две произволно избрани горски кооперации в Родопите.
Това отчасти се дължи на по-добрата сортиментна
структура на добиваната от кооперациите иглолистна дървесина (табл. 4).
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Таблица 3. Достигнати цени в лв/m3 при продажба от склад на добита през 2005 г. от ДГФ в
Родопите едра дървесина по дървесни видове и РУГ (ДАГ, 2007)

игл. едра
бял бор
смърч
ела
чер бор
други иглолистни
шир. едра

РУГ
РУГ
РУГ
РУГ
РУГ
ОБЩО
Кърджали Пловдив Благоевград Пазарджик Смолян РОДОПИ
66,66
78,80
83,75
87,58
89,67
87,02
65,76
71,93
80,68
85,90
86,89
84,28
0
84,76
92,32
96,21
92,04
93,67
0
77,39
91,24
93,35
87,42
91,54
67,52
78,59
75,23
79,36
81,69
77,44
0
0,00
0,00
45,04
68
45,04
57,22
58,92
82,02
78,91
60,69
68,55

Таблица 4. Добито количество дървесина през 2007 г. в m3 и проценти от общия добив,
и достигнати продажни цени в ГПК „Мурджов пожар” – с. Славейно и ГПК „Борика” – с. Стойките
(по данни на кооперациите)
сортимент

ГПК "Мурджов пожар"
с. Славейно
m3
%

ГПК "Борика"
с. Стойките
m3
%

цена
лв/m3

трупи за бичене с dт.к.>30 cm

5,850

27

754

9

155

трупи за бичене с dт.к. 18–29 cm

6,600

30

2,794

33

150

трупи за бичене с dт.к.< 18 cm

2,723

12

2,196

26

138–145

95

1

95

обли греди
ОЗМ

4,770

22

2,024

24

95

дърва за горене

2,000

9

557

7

32

ОБЩО:

21,943

100

8,420

100

Заключение
Горските ресурси в Родопите притежават значителен потенциал, видно от направената характеристика. Иглолистните гори в планината са основен източник за производство на едроразмерна
дървесина, от която към настоящия момент се добиват едни от най-ценните, висококачествени и скъпи сортименти в България – иглолистни трупи за
бичене с dт.к. 30–49 cm и над 50 cm. Този добив е
свързан предимно с естествените иглолистни гори
в Западни Родопи и размерът му е малко над 0,3
млн. m3 годишно. От съществуващите данни се
установява, че в количествено отношение се достига максимумът на възможното ползване на този
вид сортименти.
Резултатите от проучването показват, че може да се очаква производството и добивът на ценни сортименти в Родопите да нарастват през следващите 20–40 години. По-висок добив е възможен
като се има предвид, че към настоящия момент
иглолистните гори от ІV и V клас на възраст имат
по-голяма площ от горите от VІ клас. Това означава,
че през този период производството на едра дърве-

сина ще се извършва върху повече залесена площ.
По-дългосрочната прогноза относно производството и добива на ценни сортименти в Родопите обаче
е неблагоприятна. Неравномерната възрастова
структура на иглолистните гори (фиг.1) и големия
дял на младите иглолистни култури (на възраст 20–
40 г.), създадени основно в Източните Родопи на
бедни месторастения, са част от причините за това.
Условията на средата, в която са създадени, налагат голяма част от иглолистните култури да се стопанисват при нисък турнус на сеч, който също няма да позволи производство на едроразмерна
дървесина.
Възможностите за увеличаване в количествено и запазване в качествено отношение на добива
на ценни сортименти дървесина в Родопите в бъдеще са свързани с промяна на досега практикувания начин на стопанисване и ползване от горите,
която да включва:
• навременно прилагане на утвърдени лесовъдски мероприятия като: отглеждане на подраста,
отгледни сечи , кастрене за получаване на повече
безчепови стъблени секции;
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Фиг.8. Начални и достигнати цени (в лв/m3) на добити от ДГФ през 2007 г. смърчови трупи за
бичене с dт.к. над 50 cm в РУГ гр. Пазарджик (Па), РУГ гр. Благоевград (Бл) и общо за страната
(ДАГ)
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Фиг.9. Начални и достигнати цени (в лв/m3) на добити от ДГФ през 2007 г. бялборови трупи за
бичене с dт.к. над 50 cm в РУГ гр. Смолян (См), РУГ гр. Благоевград (Бл) и общо за страната (ДАГ)
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Фиг.10. Начални и достигнати цени (в лв/m3) на добити от ДГФ през 2007 г. смърчови трупи за
бичене с dт.к. 30-49 cm в регионалните управления на горите – гр. Смолян (См), гр. Пловдив (Пл),
гр. Пазарджик (Па), гр. Благоевград (Бл) и общо за страната (ДАГ)
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Фиг.11. Начални и достигнати цени (в лв/m3) на добити от ДГФ през 2007 г. бялборови трупи за
бичене с dт.к. 30-49 cm в регионалните управления на горите – гр. Смолян (См), гр. Пловдив (Пл),
гр. Пазарджик (Па), гр. Благоевград (Бл) и общо за страната (ДАГ)
• увеличаване на площта на горите за изборно стопанисване, при които делът на добиваната
едра дървесина (с dт.к. над 50 cm) е относително
най-голям в сравнение с останалите начини на
стопанисване;
• инвестиции в обучение на персонала, обусловени от необходимостта от висококвалифицирани кадри за осъществяване на по-добро стопанисване, включително изборно стопанисване;
• инвестиции в щадящи технологии и оборудване, които предпазват почвата, подраста и оставащия на корен дървостой от повреди и наранявания при дърводобивния процес;
• сертификация на горите като гаранция за
правилното им и природосъобразно стопанисване;
• диференцирано заплащане на труда на горските работници, особено за добити ценни сортименти.
За осигуряване на непрекъснатост на производството на висококачествени сортименти дървесина от основно значение са отгледните мероприятия, които трябва да започнат още от най-ранна възраст с отглеждане на подраста и да продължат през целия период на развитие на насажденията.
При отглеждане на младите и дозряващи насаждения вниманието трябва да се съсредоточи върху
отделни екземпляри, представители на добри генетични форми за съответния дървесен вид. Целе-

съобразно е използването на вече утвърдени като
успешни нови методи/практики за стопанисване на
млади гори, подобни на въведените в провинция
Саарланд, Германия. Прилаганият там метод е икономически ефективен, с екологични аспекти, насочен именно към производство на ценни сортименти и запазване на биоразнообразието.
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ABSTRACT
Valuable timber production and its consumption in the region of the Rodopes are investigated. Resources of large
dimensions timber, concentrated in high-stemmed deciduous and coniferous forests in the mountain are studied and
evaluated. A long period prognosis about valuable timber production in the Rodopes is made.
It was established by the present study that possibilities for increased production of more qualitative valuable
timber in the Rodopes are related with changes in the current methods for forest management and utilization.
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НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОЙНОСТНА
ОЦЕНКА НА ГОРСКИТЕ ИМОТИ
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В настоящата разработка се разглеждат нормативно регламентираните подходи за стойностна оценка на
горските имоти. Прави се анализ на т.нар. пазарна цена на горските имоти според “Наредба №6 за устройство
на горите” и други нормативни документи. Въз основа на изследването се дават препоръки за подобряване на
нормативно регламентираната стойностна оценка на горите.
Ключови думи: оценка на гори, нормативни методи, базисна цена на горски имот, пазарна цена на горски
имот.
Key words: forest appraisal, basic price of a forest estate, fair market price.

През последните години в страната се констатира бум в търсенето на поземлени имоти, а пазарът на недвижими имоти се развива с все побързи темпове, като цените им в някои региони са
сравними с тези в Европейските страни. Все пак,
земята е абсолютно ограничена по размер - територията на страната е константа - 111001,9 кm2,
от които 33% или 37157,5 кm2 e делът на горския
фонд [9]. Така че с нарастване на сделките с недвижими имоти, постепенно се увеличиха и сделките с горски имоти - продажби, замени на гори –
частна държавна собственост с гори собственост
на общини, физически или юридически лица, придобиването на имоти по §123 от ЗГ, а впоследствие и промяна на тяхното предназначение. С други
думи, пазарът на недвижими имоти у нас вече е
добре развит и действа като регулатор на търсенето и предлагането, и като механизъм при определяне на пазарна им цена.
Какво определя сделките с горски имоти и
цената, по която се осъществяват при сегашната
конюнктура на пазара на недвижими имоти и ограничеността на тези ресурси? При условие, че вече
10 години се прилагат нормативно регламентирани подходи за изготвяне на стойностни оценки на
горите е необходимо да се направи анализ на този
въпрос, като се разгледат някои от факторите, които влияят върху него, а именно:
• Съществува ли пазар на горски имоти и може ли да се говори за такъв пазар?
• Съществуват ли регламентирани методики
за остойностяване на горските имоти и кои от тях
да се прилагат?
• Как да се подобри механизмът на ценообразуване на горските имоти?
Съществува ли пазар на горски имоти и може ли да се говори за такъв пазар?
Под пазар се разбира мястото, където се фор-

мира търсенето и предлагането и се проявява функционирането на пазарния механизъм [5]. Пазарът
е пресечната точка на търсенето и предлагането.
Той е ситуация, при която се извършва дадена
сделка, т.е. осъществява се контакт между индивиди или организации с цел покупко-продажба. При
това пазарна е само тази сделка, която отразява
доброволната размяна между страните.
Под горски имот се разбира поземлен имот
от горския фонд, а под оценка на горски имот определяне стойността на имота към определена
дата. Горските имоти обикновено включват две съставни части: земята и дърветата (насаждението,
дървостоя). Стойността на имота е сума от стойността на земята и стойността на насаждението.
Поради спецификата на обекта на оценка, дори и в страните с развита пазарна икономика не
съществува реален пазар на гори, където да се
формират цените на горските имоти. Разбира се,
гори се купуват и продават, но поради голямото
разнообразие на насажденията, които са обект на
продажба по едно и също време, те не могат да
се сравняват. Така, че всяка размяна и всяка оценка е частен случай.
От друга страна, за да се осъществи каквато
и да е сделка с горски имот винаги има две страни:
купувач - продавач; собственик – ползвател; дарител - надарено лице. Тъй като 75% от собствеността в горския фонд е държавна, оттук следва че в
над 2/3 от случаите на сделки с горски имоти, едната страна е държавата. Това от своя страна автоматично изисква при остойностяването да се използват приетите нормативи за оценки на гори.
Ето защо, за свободен пазар на гори не може
да се говори. Това е специфичен пазар и когато се
осъществяват сделки между държавата и различните субекти, в някои случаи и между самите субекти във връзка със собствеността на горските
имоти се използват т.нар. нормативни цени.
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Какво представляват нормативните цени и
кога се прилагат?
Нормативните цени се определят в различни
случаи, като методиката за тяхното изчисляване е
указана в нормативен документ. Целта е с научни
методи да се вземат предвид факторите, които влияят върху равнището на пазарните цени и чрез тях
да се „прогнозират” текущите пазарни цени.
От гледна точка на целите, които обслужват
нормативните цени поставят при относително равностойни условия продавачите и купувачите, които
в различна степен са ограничени да ползват информация от пазара. Определянето на нормативни цени до голяма степен ориентира участниците на пазара и създава предпоставки за неговото активизиране.
Понастоящем в два действащи нормативни документи – “Наредба за определяне на базисни цени,
цени за изключените площи и учредяване право на
ползване и сервитути върху гори и земи от горския
фонд” и “Наредба №6 за устройство на горите и
земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България” е регламентиран механизмът на ценообразуване и определяне на т.нар.
базисни цени и пазарна оценка на горските имоти.
Тук под пазарна оценка вероятно се разбира оценка въз основа на пазарни цени. Така че по нататък
ще използваме израза пазарна цена на горския
имот, а за краткост - съкратените названия на посочените наредби, а именно: „Наредба за базисни
цени” и “Наредба за устройството на горите”.
От всичко изброено до тук следва, че базисните и пазарни цени на горските имоти са вид нормативни цени, защото техният начин на ценообразуване е указан в нормативен документ.
Какво е базисна цена на горския имот и кога се прилага?
Според Наредбата за базисни цени, “базисната 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”. Така също под базисна цена на горския имот
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 [8].
Базисната цена на горския имот е сума от базисната цена на земята и цената на насаждението.
На практика, тя се извършва чрез таблици, в които
се съдържа информация, както за цените на земята по типове месторастения, така също и за цени-
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те на дървесината, разходите за сеч, извоз, 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 според
вида на зоната.
Базисните цени са стойностната основа, въз
основа на която задължително 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. Оценката
на имота се изготвя от лицензиран експертоценител.
Какво е пазарна цена на горския имот според Наредбата за устройство на горите и кога се
прилага?
По отношение тълкуването на т.нар. пазарна
цена на горския имот по “Наредбата за устройство
на горите” и другите нормативни документи има
известно разминаване. Ето защо по-долу се дават
различните аргументи за това разминаване и предложения как може да се подобри механизмът на
ценообразуване в горите в условията на поредната
реформа, която се провежда в отрасъла.
Според Приложение №19 към чл.76, ал.2 на
Наредбата за устройство на горите “пазарна оценка е средно възможният резултат от продажба на
имота” [7]. Тук под пазарна оценка вероятно се има
в предвид оценка въз основа на пазарни цени.
Според „Утвърдените европейски стандарти
за оценка на имоти”[12] “пазарната стойност е изчислената парична сума за която дадена собственост може да бъде разменена (прехвърлена) на датата на оценката на конкретен пазар между желаещ купувач и желаещ продавач, след подходящ
маркетинг, като страните по сделката действат
съзнателно, без принуда. В случая датата на оценката е датата на която се смята, че собствеността
е продадена. За да се определи пазарната стойност
винаги се определя най-доброто и най-ефективно
използване на имота”.
“Резултатът от продажбата на имота” не съответства на характеристиките, посочени в дефиницията на TEGOVA, така че е трудно да се приеме,
че това е пазарна цена.
По нататък към т.4 на Пр.№19 на Наредбата
за устройство има раздел “пазарна оценка на насажденията” и веднага след това се казва: “пазарна оценка на всички гори и земи на устройвания
обект”. По принцип като се прави оценка на какъвто и да е недвижим имот, той се оценява цялостно
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т.е. и при оценката на гори се оценява както земята,
така и насаждението (дървостоя).
Указано е по какъв начин да се изготвя т.нар.
пазарна оценка на насаждението, но по какъв начин ще се определя цената на земята не е посочено.
По отношение оценката на насажденията е дадено:
“За устройствени цели оценката се извършва
по агрегирани данни (опростена оценка).
Опростената оценка на дървостоя се извършва по
табл.75 (разпределение на запаса по дървесни видове и класове на възраст) посредством формулата: E = A . f ,
където f е средната цена на корен на обезличен m3 от дървесния вид, определена по счетоводни данни на местното държавно лесничейство” [7].
Тук възниква въпросът: Коя е средната цена
на корен на 1m3 обезличена дървесина, определена по счетоводни данни на местното държавно лесничейство и как да се определи? Според действащия ППЗГ [11] продажбите на дървесина се извършат чрез следните разновидности: продажба на дървесина на корен (сечище); продажба на отсечен
объл дървен материал; продажба на дървесина за
собствено потребление. Така също, какъв ще бъде начинът за продажба на дървесината и кое от
двете ценови предложения за начална цена на обекта на продажба, се определя от началника на
Регионалното управление на горите, по предложение на директора на съответното ДЛ. От друга
страна, едното ценово предложение за начална цена на обекта на продажба се определя според тарифните такси, публикувани в ПМС №266 [10], т.е.
тук отново се използват нормативни цени. С други
думи, за да се изчисли цената на стоящата дървесина могат да се използват както цените от реализираните сделки от продажби на отсечен объл дървен материал като се приспаднат добивнте разходи,
така и цените от извършените сделки от продажби
на дървесина на корен. Но който и от двата начина
да се приложи отново не може да се говори, че
това са цени, респ. разходи, които са се формирали на свободен пазар, а и самото утвърждаване –
не е пазарен способ.
Така също пак в Приложение №19 към Наредбата за устройство на горите [7] се казва че: “по
заявка на инвеститора пазарната оценка се прави
по насаждения по Наредба приета с ПМС 252 от
06.11.2003 г. за оценка на гори и на земите от
горския фонд, т.е. по Наредбата за базисни цени.
“Пазарната оценка се прави с цел да се определят възможностите за гарантиране на кредити с
недвижимо имущество, размерът на необходимите вноски при застраховка, а също за други цели
като продажба, комасация, учредяване на вещни
права и предоставяне на горите”[7]. Оценките на

горските имоти по базисни цени също се изготвят
за посочените случаи, с тази разлика, че те минават през процедура за утвърждаване или отхвърляне от регионалните комисии по оценка, за което се
издава и удостоверение за оценката на горския
имот.
Тук възниква въпросът: от кого трябва да се
изготвят т.нар. пазарни оценки на горските имоти?
Ако икономическата част на проекта се изготвя от
лесоустроителите, това означава че и т.нар. пазарна оценка трябва да се изготвя от тях. От друга
страна по “Наредба №31 за реда и критериите за
регистрация за упражняване на частна лесовъдска
практика и за извършване на дейности в горския
фонд”[6] отделно се лицензират инженер – лесовъди за изработване на устройствени проекти, планове и програми за гори и за земите от горския
фонд и отделно експерт-оценители на гори и земи
от горския фонд. Откъдето следва, че не е задължително всички лесоустроители да са и оценители
на гори и земи. Но, оценките на горските имоти по
базисни цени задължително се изготвят от лицензирани експерт-оценители.
Така също, ако посочената в Приложение
№19 към “Наредбата за устройство на горите” пазарна оценка на горските имоти е наистина пазарна, защо Закона за държавната собственост и Закона
за общинската собственост ни препраща към вписани в службата по вписвания сделки, а не към
т.нар. пазарна оценка на горските имоти. Ето и конкретните разпоредби като потвърждение на
казаното.
При отчуждаване на имоти или части от имоти за държавна или общинска нужда задължително е необходимо собствениците да са равностойно
обезщетени, което при отчуждаване за държавни
нужди е само парично, а за общински нужди е парично или с друг равностоен имот. Съгласно чл.32,
ал.2, ЗДС „Равностойното парично обезщетение
при принудително отчуждаване на имоти – частна
собственост за държавни нужди се определя в съответствие с предназначението на имотите преди
влизането в сила на подробния устройствен план
въз основа на пазарните цени на имоти с подобни
характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания”[2].
Според §1а, т.2, ЗДС “Пазарни цени са осреднените цени от сделки с имоти за покупкопродажба, замяна, учредяване на вещни права или
прехвърляне на собственост срещу задължение за
строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните
институции и общините, както и други възмездни
сделки, по които поне една от страните е търговец,
сключени в рамките на 12 месеца преди датата на
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възлагане на оценката, и вписани в службата по
вписванията по местонахождението на имота. [2]
При отчуждаване на имоти – частна собственост за общински нужди „оценките се извършват
по пазарни цени. Когато пазарната оценка на имота е по-ниска от данъчната, обезщетението е в размер на данъчната оценка” (чл.22, ал.4 от ЗОС [3]).
В случай, че не могат да се определят пазарните цени на имоти с подобни характеристики поради липса на вписани сделки в съответната служба по вписванията, равностойното парично обезщетение се определя по реда на „Наредбата за базисни цени” (чл.32, ал.3, т.3, ЗДС [2]).
От всичко изброено дотук може да се обобщи,
че стойностната оценка на горските имоти по
“Наредбата за устройство на горите”е вид нормативна цена, защото методиката за нейното изчисляване е указана в нормативен документ и безусловно това не е пазарна цена на горски имот.
Тъй като двете наредби не се изключват, а
могат да се прилагат в едни и същи случаи възниква въпросът: ако един имот е оценен по двете наредби и има две стойностни оценки, които са
различни, коя е достоверната и коя трябва да се
използва в дадения случай, кой е критерият за избор на една от двете оценки?
В Закона за горите, Раздел III”Промени в горския фонд и разпореждане с гори и земи от горския фонд” [1] категорично е посочено, че във всички случаи, когато се извършват различни сделки с
горски имоти независимо от собствеността задължително се изисква оценка на горския имот по
Наредбата за базисни цени, а в случая на общински гори, това е минималната цена която трябва да
се изисква, а Общинския съвет взима решение по
каква цена ще осъществи съответната сделка с горските имоти.
Как да се подобри механизмът на ценообразуване на горските имоти?
На сегашният етап в горското ведомство е известна площта на горския фонд и сортиментната
структура на горите, която се актуализира периодично. В условията на пазарна икономика е необходимо да се знае и какъв капитал притежава ведомството и как да се управлява ефективно в зависимост от поставените стопански цели.
Така също от направения анализ се установи,
че почти всички нормативни документи се позовават и изискват стойностна оценка на горските имоти по т.нар. базисни цени. Стойностната оценка на
горските имоти по “Наредбата за устройство на горите”може да се използва евентуално за устройствени цели. Но ако се прави такава оценка, къде се
вписва и какво означава устройствени цели? Ако е
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необходимо да се изготвя стойностна оценка по данни от лесоустройствения проект или т.нар. опростена оценка е по-коректно да се използват паричните таблици по базисни цени. Във връзка с това
са направени следните коментари и предложения
за подобряване механизмът на ценообразуване на
горските имоти.
Вместо раздел “пазарна оценка на насажденията” в Наредбата за устройство на горите да се
въведе”Опростена стойностна оценка на горските
имоти по базисни цени”. Цената на насаждението
да се изчислява по парични таблици за базисни
цени. Паричните таблици са удобен и бърз способ
за извършване на приблизителни оценки на горски
имоти и оценка на единични горски дървета.
Паричните таблици по базисни цени са изчислени
по условията и реда на Наредбата за базисни цени,
въз основа на утвърдени обемни и сортиментни
таблици. Паричните таблици са приети на ЕТИС на
НУГ на 20.12.2005 г.
Базисната цена на земята да се изчислява според приетия в Наредбата за базисни цени механизъм.
Ако се изготвя по този начин, опростената
стойностна оценка по базисни цени няма да противоречи на “Наредбата за базисни цени” и може да
се използва за посочените в “Наредбата за устройство на горите” случаи.
Така също този подход може да се прилага
при изготвяне на стойностна оценка на горските
имоти във връзка с издаване на актове на държавна собственост, вписване на всички горски имоти в
Кадастъра и финансовите отчети на собствениците.
По този начин ще се ограничи възможността за извършване на многобройни сделки с горски имоти в
т.ч. продажби, замени и промяна на тяхното предназначение.
Трябва да се отбележи, че понастоящем горите и земите от държавния горски фонд не се вписват във финансовите отчетни документи. Това го
направиха единствено общините за възстановените им горски имоти по най-различни начини, тъй
като никъде не е регламентиран механизъм на
ценообразуване, но вписвайки имотите си, те могат да се възползват от собствеността си и да получават различни кредити.
Но преди всичко е наложително да се актуализират приложенията на Наредбата за базисни
цени свързани с цени, разходи и корекционнните
коефициенти в Приложение № 19, тъй като
Наредбата е приета през 2003 г. и въпреки някои
от направените промени, те не са свързани с базисните цени, а цените на недвижимите имоти нараснаха в пъти от 2003 г. досега. Това автоматично ще изисква актуализация и на Паричните табли-
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ци по базисни цени, тъй като те са изготвени според условията и реда на Наредбата за базисни цени.
В заключение, поради спецификата на пазара на горски имоти е необходима своевременна и
периодична намеса от страна на горското ведомство по отношение актуализацията на всички приложения на Наредбата за базисни цени, свързани с
цени, разходи и корекционнните коефициенти за
зоните, обособени за защита от урбанизация, които да отразяват конюнктурата на пазара на земя,
дървения материал, разходи за дърводобив и
залесяване. Въпреки някои от направените промени в Наредбата, тя е приета през 2003 г., а цените
на недвижимите имоти нараснаха в пъти от 2003 г.
досега. Обективна и актуална оценка на горските
ресурси е необходима за ефективното им и дългосрочно управление при тяхната оскъдност и
ограниченост.
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ABSTRACT
In the present work, the approaches to monetary appraisal of forests after the “Regulation of forest management”
and other Bulgarian regulations are treated. The definitions of the market price of a forestry estate are compared and
analyzed. Based on the results, recommendations are made in order to improve the appraisal procedures.
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НОВИ МОМЕНТИ ПРИ РАЗЦЕНКИТЕ В ДЪРВОДОБИВА
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В настоящата работа чрез новите технически норми на дърводобив е направен анализ на добивните разходи.
Разценките и часовите ставки са изчислени с отчитане на материалните разходи, включително амортизацията и
капиталовите разходи. Показано е, че цената за добива на 1 m3 дървесина зависи незначително от технологията
на дърводобив, освен в случаите, когато се прилага за въжена линия. Делът на разходите за заплащане на труда,
изчислен кат процент от общите разходи, се променя значително в зависимост от използувана технология.
Главните съставки на разходите са горивото, амортизацията, лихвите и работната заплата.
Ключови думи: дърводобив, себестойност на дървесината, технически норми.
Key words: logging, production costs, productivity standards.

В ежедневната практика разценките са найважното съдържание на нормите. В наше време
стопанските ръководители се интересуват от
норми, най-вече за да планират разходите си. По
тази причина редица издания от практиката дават
само разценки, без норми на време, например нормите на Тюринген-Форст и Райнланд-Пфалц.
Разходите са резултат от действието на пазарното
стопанство, но познаването на структурата и мотивировката им са необходими при тяхното управление. Досега у нас в разценките винаги е влизала
само заплатата на работниците. Такива разценки
са пригодни само за заплащане на труда. При планирането обаче е необходимо да се държи сметка
за всички съставки на разходите, в т.ч. за управленските и материални разходи.
Определения и методи
Въпреки важната им практическа роля, от методическа гледна точка разценките са от подчинено значение, тъй като се определят автоматично
като произведение на нормата на време и часовата ставка.
Разценка е нормативният паричен разход за
единица продукция, а часовата ставка е нормативният паричен разход за единица време. Това се записва с формулите:

k=

K
K
и s=
T
Q

(1)

където k е разценката, лв./m3;
K - разходите, лв.;
Q - количеството на продукцията, m3;
s - часовата ставка;
T - отработеното време, ч.
Тъй като

K
K T
=
⋅
Q
T Q , разценката е произ-

ведение на часовата ставка и нормата на време.

k = st ,
а

(2)
е нормата на време.

(3)

В крайна сметка определянето на разценките
се свежда до определяне на часовата ставка.
Разходите се делят на разходи за възнаграждение на труда, материални разходи и управленски разходи.
• Разходи за възнаграждение на труда е брутната работна заплата заедно с всички осигуровки и
др. начисления върху основната заплата, заплащани от работодателя, както и социалните разходи
за сметка на работодателя.
• Социални разходи са средствата, изхарчени в полза на работниците.
• Материални разходи са разходите за консумативи - гориво и вложени суровини и полуфабрикати, а също така износването на дълготрайните активи. Износването на дълготрайните активи се
измерва с амортизацията и калкулативните лихви.
• Управленските разходи включват заплатите
на ръководния персонал и др. разходи, които се
правят за целите на управлението - консумативи,
телефони, отопление, ток, вода и др. Освен това
към тях условно се отнасят наеми и др. “общозаводски разходи”, които не могат да се свържат еднозначно с никое производство.
Освен това разходите се делят на постоянни
(независещи от обема на производството) и променливи (пропорционални на обема на
производството). Това се записва с формулата:
,
(4)
където K са общите разходи, лв.;
j - постоянните годишни разходи (например
наемът за гараж), лв.;
v - променливите разходи за един отработен
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час (например разходът за гориво), лв./ч;
T - годишното натоварване (броят на отработените часове през годината), ч.
Оттук s = v +

j
.
T

(5)

По принцип разходите за възнаграждение на
труда и материалните разходи се считат за
променливи, докато управленските разходи, амортизацията и калкулативните лихви за постоянни.
Всъщност разходите за възнаграждание на
труда са постоянни или променливи в зависимост
от трудовите договори. Разходите за временни
работници, които се назначават, когато има работа за тях, са променливи. Разходите за щатни работници на повременно заплащане са по-скоро
постоянни.
Обикновено с изпълнението на една норма е
свързано използуването на една машина.
Годишните постоянни разходи (j) по експлоатацията на една машина се дават от формулата:
(6)
j = l + A / N + Ai / 2
където l са текущите разходи за гараж и
застраховки, лв.;
A - цената за доставяне и монтиране, лв.;
N- амортизационният срок, год.;
i - подходящ лихвен процент (норма на
възвращаемост), изразен като десетично число.
• Величината (A/N) е размерът на
амортизацията, а величината (Ai/2) са калкулативните лихви. Може да се докаже, че сумата им
(A/N + Ai/2) е годишната вноска за изплащане на
вложения капитал (A). На това основание се смята,
че амортизацията и калкулативните лихви са мярка за изразходване на дълготрайните активи. Това
са калкулативни величини, т.е. обикновено не са
свързани с действителни плащания, за разлика от
текущите разходи (l).
• Амортизационният срок (N) е плановият срок
за експлоатация. Както нормата на възвращаемост
(i), така и амортизационният срок се определят от
инвестиционната политика на предприятието, т.е.
до голяма степен зависят от вижданията на
ръководството. Все пак и за тях има обективни
граници. Амортизационният срок не може да бъде
по-голям от времето за износване, т.е.
• Времето за износване ( L

.

a ) на една маши-

на се получава, като се раздели общото щ работно
време (L) в машиночасове на плановото й годишно
работно (a) време в машиночасове/година.
• Нормата на възвращаемост (i) обикновено

се счита за браншова константа и в материалите
на KWF (Германският нормативен институт) се приема за 8%, т.е. i = 0,08 .
От горните формули е ясно, че материалните
разходи не са еднакви при всички начини на
отдаване.
От една страна са поделенията на Държавната агенция по горите (ДАГ), чиято инвестиционна
политика е служебно известна, в т.ч. амортизационните срокове, лихвеният процент по кредитите,
управленските разходи. От друга страна са предприемачите-партньори на ДАГ, които имат собствена политика, която стои зад цените, на които се
съгласяват да се договарят с ДАГ.
Да отбележим също, че аналогично на машините се изчисляват разходите за използуване на
добитък. Преките разходи за издръжка на работния добитък се определят от нормите за хранене
на съответния вид добитък и цените на фуража.
Към тях се добавят амортизация и лихви, тъй като
добитъкът също е капиталовложение.
Разценки и часови ставки
В ежедневната практика разценките са найважното съдържание на нормите. От методическа
гледна точка обаче въпросът за разценките е от
подчинено значение, тъй като те се определят автоматично като произведение на нормата на време и часовата ставка. В крайна сметка определянето на разценките се свежда до определяне на
часовата ставка.
Във всички досегашни норми у нас часовата
ставка се изчислява, като се раздели месечната
основна заплата на работното място на средномесечния брой работни дни за годината (21,3дни) и
законоустановената продължителност на работния
ден (тогава 8,5 часа) или, С =

З
З
=
21,3 × 8,5 181,05

където С е часовата ставка, лв./ч;
З - месечната основна заплата, лв.
По данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2005 г. средната годишна заплата
в горското стопанство и дърводобива е била 2774
лв., което прави 231,17 лв. месечно. Това е средното трудово възнаграждение без осигуровките. По
зададените прогнозни показатели при 6% годишна
инфлация за 2007 г. средната основна заплата в
горското стопанство трябваше да стигне 259,74 лв.
на месец. Заедно с 18,85% осигуровки, заплащани от работодателя, това водеше до средна брутна
заплата 308,70 лв. на месец за 2007 г.
По общо мнение на познавачите на горското
стопанство, горепосочените цифри са по-ниски от
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действителните и отразяват практиката работниците да се осигуряват върху минимална заплата или
да не се осигуряват. Друг недостатък на данните
на НСИ е, че не са диференцирани според квали-
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фикацията на работниците. По данни, получени по
частен път, една по-реална оценка на работните
заплати е дадена в табл.1.

Таблица 1. Месечна заплата в отрасъл горско стопанство

Персонал
Мотористи и механикводачи
Секачи с МТ, прикачвачи
Товарачи, гледачи, водачи
на обоз

Основна месечна
заплата, лв.

Месечна заплата с 18,85%
осигуровки, лв.

400

550

330

450

220

300

В по-нататъшните разчети използуваме месечни заплати с начислени 15% за стаж и 18,85%
осигуровки, дължими от работодателя, независимо от това, че работодателите се стараят да си
спестят осигуровките.
Трябва да се отбележи, че в старите страни -

членки на Европейския съюз допълнителните
разходи, които работодателят заплаща свръх
заплатата, са много по-високи (Hofmann, 1995). В
германското горско стопанство те са 80% в частния сектор и 140% в държавния. Тези разходи са
структурирани, както е показано в табл.2.

Таблица 2. Състав на допълнителните разходи към възнаграждението на труда в частния сектор на
горското стопанство в Германия

Дял от основната
заплата, %

Видове разходи
Заплащане на неработни дни - празници, отпуски, болнични, курсове,
лошо време
Премии - за коледа, за отпуска, за трудови постижения
Осигуровки, доколкото се изплащат от работодателя
Доплащане за труд в извънработно време
Застраховки - професионална гражданска отговорност, работно
облекло
От таблицата се установява, че осигуровките
за болест и здравеопазване у нас са близки до тези в Германия. Голяма част от разликата се обяснява с това, че у нас работодателите се стремят да
спестят от парите за застраховки и осигуровки.
От казаното се установява, че разчетът на материалните разходи зависи от параметри, които не
са от компетенцията на ДАГ. Това е причина да се
обърнем към средно отрасловите немски данни,

20%
13%
17%
10%
20%

които са характерни за големия пазар към чиито
съотношения предстои да се присъединим.
Възприемането им впрочем означава при разчета
на материалните разходи да се постулира разумна инвестиционна политика на дърводобивните
предприемачи. За да направим обзор на разценките ще си послужим със следното извлечение от
предлаганите норми за дърводобив (табл.3).

Таблица 3. Средни норми на време по видове сечи и видове технически средства

основни видове сечи
Прочистки
пробирки
главни сечи

типични параметри
D,
V,
M,
сm
m³
сm
10
0,04
7
20
0,32
14
30
1,08
21

коне
2,617
1,296
0,829

Технически средства
У2
С2
КМВЛ
норми на време, ч/m³
0,555 0,326
0,669
0,333 0,217
0,489
0,226 0,140
0,439

МТ
5,986
1,185
0,594
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Табл.3 дава средни норми на време по видове сечи и видове технически средства. Нормите на
време за всеки вид сеч са определени по типичните за него параметри – диаметъра (D) на гръдна
височина, обема (V) на средното стъбло и диаметъра (M) на средата. Съкращението У2 означава
универсалните трактори, обслужвани от двама
работници, С2 означава специализираните горскостопански трактори, обслужвани от 2 работници,

КМВЛ - късометражни въжени линии, а МТ - моторен трион. Диаметрите на гръдна височина се определени експертно. Обемът на средното стъбло
и диаметърът на средата са определени по приблизителните формули: V = 40D 3 и M = 0,7 D . По
средните норми в табл.3 и часовите ставки могат
да се определят средни препоръчителни разценки
по видове сечи.

Таблица 4. Средни разценки по видове сечи

основни видове сечи

D,
cm

Universal

прочистки
пробирки
главни сечи

10
20
30

52,83
16,76
10,07

В разценките по табл.4 влиза дърводобив с
моторен трион и извоз с означеното извозно
средство. Освен разходите за сеч и извоз, разценките включват и стандартните 10% предприемаческа печалба на промишлен предприемач. Тази
таблица представлява представителна извадка от
пълния набор на разценките, като дава необходимия обзор върху тях. Разценките от табл.4 са пред-

Технически средства
TAF
FENDT
LKT
средни разценки в лв./m³
50,02
61,11
53,49
15,92
23,31
18,23
9,21
13,98
10,70

Koller

Кон

77,57
36,90
30,21

57,39
17,38
10,10

ставени графично на фиг.1. За целта е използувано приблизителното съответствие между диаметъра на гръдна височина и вида на сечта. При това
може да се има допълнително предвид, че
прорежданията, с които започват сечите с материален добив, са на възраст междинна между прочистките и порбирките и отговарят на ориентировъчен диаметър на гръдна височина 15 сm.
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Фиг.1. Себестойност на дървесината взависимост от средството за извоз
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От фиг.1 се установява, че рутинно използуваните в нашата практика извозни средства - конете,
универсалните трактори и специализираните трактори TAF и LKT, дават приблизително еднакви
разценки. Това е очаквано, тъй като те до голяма
степен са взаимозаменяеми. Въжените линии, които имат собствена област на приложение, стоят
настрана от кривите на рутинната техника.
Като се има предвид, че по статистиката на
Националното управление по горите от 2006 г. средните добивни разходи са 18 лв./mі, фиг.1 показва,
че разчетените часови ставки и разценки са близки
до средното им съвременно пазарно равнище.
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Фигурата също илюстрира необходимостта от диференциране на заплащането според диаметъра
на маркираната маса. Сегашното заплащане на
дърводобива покрива разумните добивни разходи
на дърводобива при главните сечи и пробирките,
но не при прореждането и другите ранни отгледни
сечи с материален добив. В крайна сметка, предлаганите часови ставки са дадени в табл.5.
Часовите ставки за специализирани трактори са
средни от тези за LKT и TAF.
На фиг.2 същите часови ставки са сравнени
с часовите ставки на Тюринген-Форст, получени в
условията на утвърдена пазарна икономика.

Таблица 5. Часови ставки за различни технически средства

технически
средства
часови ставки,
лв./мч

извоз универ.
трактор

извоз спец.
трак.

извоз с въж.
линия

извоз с
коне

дърводобив
с МТ

26

41

55

7

5,5

ИГ

Th

85
65

100

55
80
35
60

55

Th

41

40
26

20

7

ИГ

0
forwarder

унив.т.

спец.тр.

ВЛ

коне

Фиг.2. Сравнение на часовите ставки
Сравнението показва приблизително съответствие на изчислените тук часови разходи с оферираните от Тюринген-Форст. Системната разлика
между едните и другите разходи се дължи до голяма степен на разликите в цената на работната ръка.
От фиг.2 се установява и разликата в спектъра на
прилаганите технически средства – Тюринген-

Форст широко прилага форвардери и не прилага
универсални (селскостопански) трактори. Тъй като действието на пазара на услуги в горското стопанство и дърводобива е подходящо да се отчита
чрез емпирично определен коефициент - ниво на
разходите, целесъобразно е да се определи делът
на разходите за труд от общите разходи.

Таблица 6. Дял на работната заплата и ниво на разходите

Показатели
ФРЗ, лв./ч
Всичко разходи, лв./ч
Всичко/ФРЗ
ФРЗ/всичко, %

Universal
10
31,33
3,13
32

TAF
10
41,54
4,15
24

FENDT
10
72,47
7,25
14

LKT
10
51,21
5,12
20

Koller
14,5
60,57
4,18
24

кон
9
12,67
1,41
71
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В табл.6 разходите за заплащане на работната ръка са означени с популярното означение “ФРЗ”
– фонд работна заплата. Процентният дял на тези
разходи от часовата ставка е даден в последния
ред. Установява се, че този процент е висок при
евтините средства и нисък при скъпите. В предпоследния ред е дадено очакваното ниво на
разходите, което ще се получи, ако разчетът на
разценките се прави само въз основа на заплатите,
а отчетените действителни разходи включват и материалните разходи. Това ниво е обратно пропор-

ционално на процента в последния ред. Получените
силно различни стойности показват, че въпреки
трудностите по определянето им пълните часови
ставки са по-добро средство за ориентация в ценообразуването от изчислените въз основа само на
заплатите. В табл.7 и на фиг.3 е представена относителната промяна на нормите на време в сравнение с 1991 г.
Таблицата включва цялото време за сеч и
извоз.

Таблица 7. Относителна промяна на нормите на време в сравнение с 1991 г.

ДГВ
10
20
30

коне
199
92
89

универсален
156
61
65

специален
155
60
65

Вл
145
57
60

250
коне
универсален

200

специален
вл
от 1991

Процент на нормите от 2007 спрямо нормите

вид сеч
прочистки
Пробирки
главни сечи

150

100

50

0
5

10

15

20

25

30

35

Диаметър на гръдна височина, cm

Фиг.3. Изменение на нормите на време

От фиг.3 се установява, че нормативното време относително намалява при главните сечи и пробирките и относително расте при по-ранните отгледни сечи.
Както бе установено, часовите ставки и с тях
всички разходи зависят от инвестиционната поли-

тика и натоварването. В табл.8 са представени часовите ставки, изчислени при годишно натоварване 1800 ч. и еднакви други показатели и са сравнени с часовите ставки по табл.5 (при натоварване
1200 ч.) на фиг.4.

Таблица 8. Часови ставки при различно годишно натоварване

технически средства

извоз с
унив. трактор
часови ставки, лв./мч
26

извоз със
спец. трактор
41

извоз с
извоз
дървод. с МТ
въж. линия с коне
55
7
5,5
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1800 ч
1200 ч

67

70

55

60
46

50
%

36

40

47
39

26

30

33
27

20
10

5
TAF

FENDT

LKT

Koller

кон

1200 ч

4

0
Universal

6

7

19

МТ

1800 ч

Фиг.4.Сравнение на часовите ставки при различно годишно натоварване
Графиката показва, че с увеличаване на натоварването часовите ставки намаляват чувствително.

На фиг.5 са показани разценките, изчислени при
натоварване от 1800 ч.
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Фиг.5. Разценки според средството за извоз при годишно натоварване от 1800 ч.
Графиката показва, че при промяна на натоварването близостта на разценките при традиционните средства за извоз се запазва.
В резултат на направеното изследване се
установява, че новите моменти в нормите на дърводобива са главно следните:
1. Въведено е съвременно разбиране на нормите като оценка на минималния разход на време
и пари, който рядко се постига на практика. При
тази постановка ръководството следи процентите
на изпълнение и проверява екстремните случаи и
част от типичните, за да контролира “положението”.
2. Преминава се към абсолютно време при
нормите, което е направено по образец на средноевропейските норми, но е характерно и за по-старите наши норми. Това позволява нормите да се
използуват при съставяне на графици на времето

и при оценка на материалните разходи.
3. Нормите за добив на сортименти на временен склад са премахнати. При еднакви други условия те са равни с нормите за добив на сортименти в сечището. Разликата е, че производствените
условия (наклон, препятствия и пр.) на временния
склад обикновено са по-благоприятни от тези на
сечището. По немски образец за добив на склад и
в сечище е приложена една норма, но поправъчните коефициенти за трудност на терена са средни
между тези за склада и сечището, претеглени по
трудоемност на операциите.
4. Възприети са немските таблици за определяне формата на стъблата. Става дума за това,
че дърветата с висок бонитет и висок височинен
разред се добиват по-лесно. Досега в нашите норми като ориентир се използуваше бонитетът, ко-
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ето е по-неточно и по-сложно. Вместо това е найразумно да се приемат 5 таблици, от които формата се отчита направо.
5. Всички норми се дават в плътни куб.м. Това
се прави, понеже в условията на пазарно стопанство нормите се ползуват предимно за планиране,
и по-рядко за отчитане на труда. При планиране
обаче и дървата, и строителната дървесина са известни в плътни m3, както ги дава сортиментната
таблица.
В заключение може да се обобщи, че за разлика от разценките, които са национални и дори
регионални, нормите на време са интернационални и поне в Европа би трябвало да се изработват и
актуализират съвместно.
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ABSTRACT
In the present work, an analysis of the logging costs based on the new productivity standard is made. The prices
include material costs, also including the write-off and the interests of the acquisition price of the machinery. It has been
shown, that the production costs of timber do not depend much on technology unless cable yarding is applied.
However, the percentage of salary costs varies much for each technology of logging. The main parts of the costs are
fuel, capital costs and salary.
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СТОЙНОСТНА ОЦЕНКА НА ГОРСКО-ДЪРВЕСНИТЕ РЕСУРСИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РУГ “КЮСТЕНДИЛ” И УСТОЙЧИВОТО ИМ
РАЗВИТИЕ
Румен Петрин, Ивайло Марков
Институт за гората - БАН
В работата е представена и приложена методика за остойностяване на горски дървесни ресурси. Анализирани
за наличните на територията на РУГ “Кюстендил” дървесни ресурси /ДР/ в натурален и стойностен израз.
Общата стойност на запаса за РУГ “Кюстендил” е 593 581 179 лева. С най-голяма стойност са дървесните
ресурси в ДЛ “Трън” – 108.838 млн. лева, или 18.3 % от общата стойност. На второ място е стойността на ДР
в ДЛ “Дупница” - 89.658 млн. лева, или 15.1 %, следвана от тази на ДДивС “Осогово” – 87.490 млн. лева,
или14.7%. Държавните лесничейства “Кюстендил” и “Невестино” имат еднакъв процентен дял на ДР от общата
им стойност, 11 %, а в абсолютен израз същите стойности са 65.818 и 65.411 млн. лева. В останалите ДЛ /
ДДивС/ на РУГ-а в низходящ ред стойностите на ДР са, както следва: ДЛ “Рилски манастир” - 60.329 млн. лева
/10.2%/, ДЛ “Брезник” – 44.944 млн. лева /7.6%/, ДЛ “Земен” – 34.256 млн. лева /5.8%/, ДЛ “Радомир” –
23.640 млн. лева /4.0%/ и ДДивС “Студена” – 15.676 млн. лева или 2.6%.
Основните фактори, които влияят на величината на общата стойност на горските ресурси в отделните
горскостопански единици на РУГ “Кюстендил” и на другите им стойностни показатели са: общият и среден
натурален прираст, средните таксационни показатели на отделните лесничейства, видовете гори, дървесният
състав и разпределението на дървесината по сортименти.
Стойностната оценка на горско-дървесните ресурси в РУГ “Кюстендил” представлява важна основа на лесоустройствения и икономически анализи. Съществуват възможности за устойчиво управление на горските дървесни ресурси в РУГ “Кюстендил” и добри перспективи за развитие.
Ключови думи: горско-дървесни ресурси; стойностна оценка; устойчиво развитие.
Key words: forest resources; value assessment; sustainable management.

Увод
Горите и горските територии на РУГ “Кюстендил” представляват важен природен и икономически ресурс на областите Кюстендил и Перник. Те са
фактор на икономиката, тяхното наличие и състояние безусловно влияе на социалния живот на човешкото обществото в региона; горите в региона
имат отношение към околната среда и са фактор
за здравето и благоденствието на хората. Горскодървесните ресурси /ГДР/ трябва да се организират и използват така, че винаги да ги има в достатъчно количество и качество за посрещане на многостранните изисквания на живота. В това отношение важно е да се знае наличието на ГДР в даден
момент - тяхната количествена, качествена и стойностна характеристика. По фундаментално стойностни оценки на ГДР и съответни анализи във връзка с лесоустройствени и общински стратегии за устойчиво развитие са правени през последните години за редица общини в България: Батак, Тетевен,
Гърмен, Берковица, Вършец и др. /Богданов,
Стипцов – 2005, 2006, 2007/.
Наличието на стойностна оценка на горскодървесните ресурси представлява основа за вземане на благоприятни управленски решения, насочени към устойчиво ползване и развитие на горскодървесните ресурси.

I. Обект, методика и цел на изследването
Обектът на изследването са горите и горските ресурси в Горскостопанските подразделения
/Държавни лесничейства – ДЛ, и Държавни дивечовъдни станции - ДДивС/ на РУГ “Кюстендил”. Под
управлението на РУГ “Кюстендил” са общо 11
Горскостопански единици /ГСЕ/ – осем Държавни
лесничейства /Рилски Манастир, Радомир, Трън,
Дупница, Земен, Кюстендил, Невестино и Брезник/
две ДДивС /Студена и Осогово/ и един Природен
парк /ПП “Рилски Манастир”/. Природен парк
“Рилски Манастир” изключваме от настоящето
изследване, поради това, че той се стопанисва по
правилата на “Закона за защитените територии”,
където основната цел е поддържането и съхранението на горските територии и горско-дървесните
ресурси.
За нуждите на изследването бяха събрани и
използвани данни от Лесоустройствените проекти,
формите на отчета на Горския фонд за 2005 година и от други източници. Бяха използвани параметрични данни за отделните стопански класове на съответните Държавни лесничейства /или ДДивС/ от
РУГ “Кюстендил”. Това са агрегирани данни за преобладаващия дървесен вид, залесената площ,
запаса, средната възраст, средния бонитет и средната пълнота на отделните стопански класове. На
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основата на тези данни бе приложена методика за
остойностяване на базата на публикувани парични
таблици /Марков, Георгиева, 2005/. Указаните паричните таблици съдържат стойността на дървесината на корен за цели насаждения където само по
преобладаващ дървесен вид, бонитет, възраст и извозно разстояние бе оценен в левове запаса, който
съответства на 1 ха от съответните стопански класове. Беше възприето средно извозно разстояние
от 1000 м. Данните от таблицата бяха актуализирани по реалната средна пълнота, и беше отчетено поскъпването на дървесината със средно 40%
за последните 4 години.
С изследването, в основата на което е стойностната оценка на горско-дървесните ресурси, се
цели да се даде приблизителна, но достатъчно точна оценка на дървесните ресурси, съдържащи се в
Държавните лесничейства /ДДивС/ на РУГ “Кюстендил”. Да се установят факторите, които оказват влияние на наличните горско-дървесни ресурси - на
тяхното количество, качество и стойност. Това ще
даде възможност да се видят тенденциите на развитието и да се очертаят перспективите за успешна стопанска дейност.

II. Резултати и обсъждания
1.
Обща стойностна хaрактеристика на
Горските дървесни ресурси в РУГ “Кюстендил”
В таблица 1 са поместени резултатите от остойностяването на дървесния запас в РУГ “Кюстендил” по указаната методика. Общата стойност на
запаса за РУГ “Кюстендил” е 596 060 812 лева. С
най-голяма стойност са дървесните ресурси в ДЛ
“Трън” – 108.838 млн. лева, или 18.3 % от общата стойност. В ДЛ “Дупница” стойността на ДР е
89.658 млн. лева, или 15 %, следвана от тази на
ДДивС “Осогово” – 87.490 млн. лева, или14.7%.
Държавните лесничейства “Кюстендил” и “Невестино” имат еднакъв процентен дял на ДР от общата им стойност, 11 %, а в абсолютен израз същите стойности са 65.818 и 65.411 млн. лева. В останалите ДЛ /ДДивС/ на РУГ-а в низходящ ред стойностите на ДР са, както следва: ДЛ “Рилски манастир” - 60.329 млн. лева /10.1%/, ДЛ “Брезник”
–44.944 млн. лева /7.5%/, ДЛ “Земен”–34.256
млн. лева /5.7%/, ДЛ “Радомир”– 23.640 млн. лева /4.0%/ и ДДивС “Студена” – 15.676 млн. лева
или 2.6%.

Таблица 1. Парична стойност на дървесния запас и някои основни показатели, свързани
с икономическата оценка на горско-дървесните ресурси в РУГ “Кюстендил” към 2007г.
Площ
ДЛ /ДДивС/

/залесена/,

Дървeсен Стойност
запас /без

на д.
запас

Парична
стойност, лв

%

Стойност
на общия
год.
Прираст,
лв

%

Финансов
год.
прираст,
лв/ха

Ср. цена
на дърв.
на
корен,
лв/м3

ха

клони/ ,
м3

Р. Манастир

21467.3

3487424

2810

60328985

10.1

1256854

10.2

58.5

17.3

Радомир

20895.3

2446547

1131

23640328

4.0

576593

4.7

27.6

9.7

Трън

29878.1

4662610

3643

108838220

18.3

2315707

18.7

77.5

23.3

Дупница

22966.7

3230005

3904

89658221

15.0

2037687

16.5

88.7

27.8

Земен

16915

1548280

2025

34255827

5.7

901469

7.3

53.3

22.1

Студена

6993

1236603

2242

15675640

2.6

403204.9

3.3

57.7

12.68

Кюстендил

32434.7

4232105

2029

65818254

11.0

1343230

10.9

41.4

15.6

Невестино

19262.9

3029530

3371

65411104

11.0

1168055

9.4

60.6

21.6

Осогово

14867.3

3200207

5885

87489971

14.7

1267971

10.3

85.3

27.3

Брезник

10270.6

1404120

4376

44944262

7.5

1096202

8.9

106.7

32.0

Общо за
РУГ

195950.9

27589843

3138

596060812

100.0

12366972

100.0

62.4

21.5

лв/ха

Стойностният общ годишен прираст на горско-дървесните ресурси на територията на РУГ
“Кюстендил” е 12.367 мил. лева. А в рамките на
този стойностен прираст най-голям е същия за ДЛ
“Трън”–2.316 млн. лева, или 18.7%, следван от

стойностния прираст на ДР в ДЛ “Дупница”–
2.038 млн. лева, или 16.5%. В низходящ ред
стойностният прираст по Държавни лесничейства
/или ДДивС/ е както следва: за ДЛ “Кюстендил” –
1.343 млн. лева /10.9%/, за ДДивС “Осогово” –

Стойностна оценка на горско-дървесните ресурси на ...

1.268 млн. лева, /10.3%/, за ДЛ “Р. Манастир” –
1.257 млн. лева /10.2%/, за ДЛ “Невестино” –
1.168 млн. лева /9.4%/, за ДЛ “Брезник” –
1.096 млн. лева /8.9%/, за ДЛ “Земен” –
901.469 хил. лева /7.3%/, ДЛ “Радомир” –
576.593 хил. лева /4.7%/ и ДДивС “Студена” –
403.204 хил. лева /3.3%/.
Стойността на общия годишен прираст на
1 хектар или финансовия прираст на отделните ДЛ
/ДДивС/ на РУГ “Кюстендил” е представена също
в разглежданата таблица. Финансовият прираст е
показателен за дървопроизводителната икономическа ефективност на залесената площ в отделните подразделения на РУГ-а. Така, най-голям е финансовият прираст в ДЛ “Брезник” – 106.7 лв./ха;
после следват ДЛ “Дупница” – 88.7 лв./ха, ДДивС
“Осогово” – 85.3 лв./ха, ДЛ “Трън” – 77.5 лв./ха и
т.н. В низходящ ред финансовият прираст за останалите подразделения на изследвания РУГ е както
следва: ДЛ “Невестино” – 60.6 лв./ха, ДЛ “Р.
Манастир” – 58.5 лв./ха, ДДивС “Студена” –
57.7 лв./ха, ДЛ “Земен” – 53.3 лв./ха, ДЛ
“Кюстендил” – 41.4 лв./ха, и накрая ДЛ “Радомир”
– 27.6 лв./ха. Финансовият годишен прираст на
1 ha за целия РУГ “Кюстендил” е 62.4 лв./ха.
Средната цена на 1 m3 обезличена дървесина
в РУГ “Кюстендил” е 21.5 лв./m3, като най-голяма
е цената в ДЛ “Брезник” – 32.0 лв./m3, после следват ДЛ “Дупница” – 27.8 лв./m3, ДДивС “Осогово”
– 27.3 лв./m3, ДЛ “Трън” – 23.3 лв./m3, ДЛ “Земен”
– 22.1 лв./m3, ДЛ “Невестино” – 21.6 лв./m3, ДЛ
“Р. Манастир” – 17.3 лв./m3 , ДЛ “Кюстендил” –
15.6 лв./m3 , ДДивС “Студена” – 12.7 лв./m3, и с
най-малка цена на 1 m3 е дървесината в ДЛ
“Радомир” - 9.7 лв./,. По-голямата средна цена говори за преобладание на по-едрата строителна
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дървесина, за по-оптимален дървесен състав, за
по-високи средни таксационни показатели и т.н. Поголямата средна цена е показател за по-добри икономически възможности на горското подразделени.
По своята същност финансовият прираст и
средната цена на 1 m3 обезличена дървесина съдържат и качествена оценка за горско-дървесните
ресурси, за ефективността на екологичния и биологичния ресурс. За това можем да ги наречем ефективни стойностни показатели.
2.
Пофакторен анализ на стойностната
характеристика на горско-дървесните ресурси в
РУГ “Кюстендил”
2.1. Влияние на натуралния общ и среден прираст и на другите средни таксационни показатели
върху върху стойностната оценка на ГДР.
В таблица 2 ГСЕ в РУГ “Кюстендил” са подредени в зависимост от съответните стойностни
показатели. Показателят “Общ годишен прираст”
отчита по своето естество общата стойност на ГДР
и средната възраст на горите в отделните ГСЕ. От
този прираст се формира общата стойност на горско-дървесните ресурси. Стойностния годишен прираст на 1 ха /или Финансовият прираст/ отчита освен това и залесената площ; а цената на 1 куб. м
се изчислява по нашата методика като общата
стойност на ГДР се раздели запаса на дървесните
ресурси.
Ще проследим подреждането на ГСЕ на РУГ
“Кюстендил” по указаните три основни стойностни
показателя: стойностният общ годишен прираст,
стойностният годишен прираст на 1 ха /или, финансовият прираст/ и цената на 1 куб. м. дървесина /табл.2/.

Таблица 2. Ред и последователност на подреждане на отделните ДЛ /ДДивС/ на РУГ “Кюстендил”
по общ стойностен прираст, по финансов прираст и по цена на 1 m3

По финансов прираст на 1 ha

По цена на 1 m3

№ по
ред

По общ годишен прираст, лв.

1

Трън

Брезник

Брезник

2

Дупница

Дупница

Дупница

3

Кюстендил

Осогово

Осогово

4

Осогово

Трън

Трън

5

Р. Манастир

Невестино

Невестино

6

Невестино

Р. Манастир

Р. Манастир

7

Брезник

Студена

Студена

8

Земен

Земен

Земен

9

Радомир

Кюстендил

Кюстендил

10

Студена

Радомир

Радомир

Държавни лесничейства /ДДивС/
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От таблица 2 се вижда, че по финансов прираст /лв./ха/ и по средна цена на 1 куб.м. /лв/m3/ е
налице еднакво подреждане, което е отражение на
правата пропорционалност между залесена площ
и запаса и на прочее еднаквите таксационни
показатели.
Първите четири позиции в подреждането на
горскостопанските единици по общ годишен прираст и по финансов прираст, респ. средна цена на
1 m3. дървесина се заемат от пет ДЛ /ДДивС/, както следва: ДЛ “Трън”, ДЛ “Брезник“, ДЛ “Дупница”,
ДЛ “Кюстендил” и ДДивС “Осогово”.
Както е видно от таблица 3, ДЛ “Брезник” има
най висок среден прираст /5.1 m3/ha/, на което се
дължи най-високия финансов прираст на Лесни-

чейството и най-високата му средна цена на 1 m3
дървесина. След Брезник, средният натурален прираст с най-високи стойности, в низходящ ред, се
подрежда по ДЛ /ДДивС/, както следва: Трън /
4.1 m3/ha/, Студена /3.8m3/ha/, Осогово /3.7 m3/ha/
Невестино /3.6 m3/ha/, Кюстендил /3.3 m3/ha/ и
Дупница /3.2 m3/ha/. В указаните шест ГСЕ на РУГ
“Кюстендил” на по-високия натурален прираст съответства по-висок стойностен /финансов/ прираст.
Благодарение на високия среден прираст, ДДивС
“Студена”, заемаща последно място по общ
стойностен прираст се придвижва нагоре и заема
седмо място по величината на финансовия си прираст и по средна цена на 1 m3/табл.2/.

Таблица 3. Средни таксационни показатели за ДЛ /ДДивС/ на РУГ “Кюстендил”

Средни таксационни показатели
ДЛ /ДДивС/

Средна
Среден Средна
възраст, г. бонитет пълнота

Среден прираст
m3/ha

Общ годишен
прираст, m3

Относително
участие, %

Р. Манастир

48

3.5

0.7

2.7

52960

7.8

Радомир

41

3.9

0.72

1.8

35723

5.3

Трън

47

3.4

0.78

4.1

124640

18.4

Дупница

44

4

0.72

3.2

77530

11.5

Земен

38

4.2

0.76

3

52135

7.7

Студена

47

4

0.72

3.8

26311

3.9

Кюстендил

49

3.9

0.73

3.3

115810

17.1

Невестино

56

3.2

0.7

3.6

81353

12

Осогово

69

2.8

0.77

3.7

57349

8.5

Брезник
Средни данни
за горите

41

2

0.72

5.1

52360

7.7

47.8

3.5

0.73

3.4

676170

100

Освен натуралния прираст от табл.3 може да
се види влиянието и на други фактори върху величините на анализираните стойностни показатели.
Вижда се, че в ДЛ “Брезник” средният бонитет е 2ри, достатъчно висок, за да окаже влияние на средния натурален прираст и на съответния му финансов прираст. Високата средна възраст в ДДивС
“Осогово”, 69г., сравнително високият среден бонитет в /2.8/ и високата средна пълнота в
Дивечовъдната станция /0.76/ обуславят високият
му финансов прираст. По подобен начин, за ДЛ
“Трън” може да се види, че освен висок среден
натурален прираст, това Лесничейство има и висока средна пълнота – 0.78.
Всичко това обяснява защо указаните ДЛ
/ДДивС/, заемат първите позиции по общ стойнос-

тен прираст, по финансов прираст и по средна цена на 1 m3 дървесина. Оказват комплексно влияние
величините на: средния натурален прираст, средната възраст, бонитета и пълнотата.
Средната пълнотата за всички подразделения
на РУГ “Кюстендил” е достатъчно висока, а средната пълнота общо за РУГ “Кюстендил” е 0.73.
2.2. Влияние на величината на залесената
площ по видовете гори и на дървесния състав на
горите в ДЛ /ДДивС/ върху стойностната оценка
на ГДР.
Нека да разгледаме таблица 4, в която е дадено разпределението на залесената площ по видове гори. Видът на горите несъмнено влияе върху
натуралния и стойностен прираст на 1 ха, и също
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Таблица 4. Структура на залесената площ в горските територии според вида на горите
в РУГ “Кюстендил”

Горскостопанска
единица /ГСЕ/

Иглолистни и
Широкол.
високостъблени

За реконструкция

Издънкови за
превръщане

Нискостъблени

Всичко

Ha

%

Ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Р. Манастир

13859

70.4

4604

23.4

1106

5.6

130

0.7

19699

100.0

Радомир

8711

44.1

1935

9.8

8833

44.7

268

1.4

19747

100.0

Трън

15422

51.1

1984

6.6

12334

40.9

426

1.4

30166

100.0

Дупница

15651

64.3

3201

13.2

5197

21.4

279

1.1

24328

100.0

Земен

5941

34.2

3761

21.6

7336

42.2

342

2.0

17380

100.0

Студена

2659

38.0

660

9.4

3625

51.8

49

0.7

6993

100.0

Кюстендил

22261

62.8

6406

18.1

6137

17.3

624

1.8

35428

100.0

Невестино

16925

74.6

3866

17.0

1366

6.0

519

2.3

22676

100.0

Осогово

12838

83.7

520

3.4

1942

12.7

37

0.2

15337

100.0

Брезник

6008

58.5

961

9.4

3111

30.3

191

1.9

10271

100.0

120275

59.5

27898

13.8

50987

25.2

2865

1.4

202025

100

Общо за РУГ

върху средната цена на 1 m3 дървесина. От табл.4
се вижда, че най-висок е процента на високостъблените иглолистни и широколистни гори /в обща
цифра/ в ДЛ /ДДивС/, както следва: Осогово –
83.7%, Невестино – 74.6%, Р. Манастир – 70.4%,
Дупница – 64.3%, Кюстендил – 62.8%, Брезник –
58.5%, Трън – 51.1%. Всички указани ГСЕ с изключение на ДЛ “Брезник” и “Трън” имат процент
на площта на високостъблените си гори по-висока
от средната за РУГ “Кюстендил”, която е 59.5%.
Следователно анализираните по-горе Горскостопански единици с най-високи стойностни показатели имат и висок процент високостъблени гори.
Разбира се, не е същото подреждането по процент на високостъблени гори /табл.4/, както е по
стойностни показатели /табл.2/, но това се дължи
на влиянието и на другите фактори. Така, например, ДЛ “Невестино” и ДЛ “Р. Манастир” имат високи процентни стойности на Високостъблените си
гори /74.6; 70.4%/ и в същото време те заемат
пето и шесто място по стойностните си показатели.
Средните им таксационни показатели са равни или
по-добри по отношение на предшестващите ги по
стойностната класация подразделения на РУГ
“Кюстендил”. За ДЛ “Невестино”, в случая, средната възраст е сравнително висока - 56 години. От
това следва, че причините за несъответствието са
в действието на други условия.
В предишна наша публикация /Петрин, 2007/
беше изследван въпроса за подобряване на видовия състав на горите в РУГ “Кюстендил” и в това

изследване за ДЛ “Рилски Манастир” беше направено следното заключение: “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.” Предлага
се да бъде увеличен делът на участие в насажденията на бука, елата или смърча. Може да се
приеме, че видовият състав в ДЛ “Рилски манастир” се нуждае от оптимизиране. Като се вземе
предвид и сравнително ниският среден бонитет
/3.5/, това е обяснението за високия процент
високостъблени гори в лесничейството, и сравнително ниските величини на финансовия прираст и
на средната цена на 1 m3 дървесина. Резервите за
подобряване на видовия състав и повишаване на
бонитета могат да бъдат успешно реализирани върху площите, предназначени за реконструкция, превръщане и залесяване.
От таблица 5 се вижда, че в ДЛ “Невестино”
преобладават по процент площите на черния бор,
белия бор и дъба /общо 66.2%/, докато в същото
време преобладават сенчестите изложения /57.2%/
и е висок делът на стръмните терени /Петрин,
2007/. Може да се предположи, че и тук дървесният състав не е достатъчно оптимален и се нуждае
от оптимизиране в посока на увеличаване участи-
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Таблица 5. Площ /в %/ на най-разпространените дървесни видове в РУГ “Кюстендил”

ДЛ /ДДивС/

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

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

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

ето на сенкоиздръжливите дървесни видове –
смърча, елата, бука и др.
2.3. Влияние на различните категории дървесина в ДЛ /ДДивС/ върху стойностната оценка
на горско-дървесните ресурси /ГДР/.
Една от важните причини за високата средна
цена на един 1 m3 дървесина несъмнено е сорти-

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

ментното разпределение на дървесината в едно или
друго ДЛ или ДДивС. Най-голямо влияние върху
стойността на ГДР оказва величината на Строителната дървесина за отделните ДЛ и ДДивС. Тази
величина е следствие от таксационните характеристики и параметри на насажденията - възраст,
бонитет, пълнота и т.н.

Таблица 6. Категории дървесина в % в ДЛ /ДДивС/ на РУГ “Кюстендил

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

Едра

Средна

Дребна

11.1
3.2
9.2
24.5
1.7
14.3
10.7
11.4
14.3
5.3
12.5

23.5
36.5
31.8
24.7
21.5
26.1
31.7
20.0
20.4
32.6
27.2

14.7
19.1
13.2
11.8
24.5
15.9
15.7
21.3
19.6
23.1
16.2

Нека разгледаме таблица 6. От таблицата се
вижда, че общо строителна дървесина /СД/ се съдържа в най-голяма степен в ДЛ /ДДивС/, както
следва: Брезник и Дупница - 61%, Радомир /
58.8%/, Кюстендил /58.2%/, Студена /56.2%/,
Осогово /54.4%/, Трън /54.2%/.
В същото време от табл.3 се вижда, че първите четири позиции по величина на финансовия
прираст и средна цена на 1 m3. дървесина се за-

Общо
строит.
дървес.
49.3
58.8
54.2
61.0
47.8
56.2
58.2
52.7
54.4
61.0
55.9

Дърва

Вършина

Лежаща
маса

45.6
34.6
42.2
31.8
46.7
38.4
36.5
43.0
39.8
21.8
38.5

5.1
6.6
3.6
7.2
5.6
5.4
5.3
4.4
5.9
17.2
5.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

емат от същите ГСЕ - ДЛ Брезник, Трън, Дупница,
Кюстендил и Осогово. Високият процент на строителната дървесина в ДДивС “Студена” е съдействал за по-високите ефективни стойностни показатели /финансов прираст и средна цена на дървесината/, като относителна позиция в табл.3, по
сравнение с величината на общия стойностен
прираст, по който “Студена” заема последна
позиция.
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Следователно величината на общата строителна дървесина в отделните ГСЕ влияе правопропорционално на финансовия прираст и на цената на
дървесината.
III. Изводи и препоръки
1.
Общата стойност на запаса за РУГ
“Кюстендил” е 593 581 179 лева.
С най-голяма стойност са дървесните ресурси в ДЛ “Трън” – 108.838 млн. лева, или 18.3 %
от общата стойност. На второ място е стойността
на ДР в ДЛ “Дупница” - 89.658 млн. лева, или
15.1 %, следвана от тази на ДДивС “Осогово” –
87.490 млн. лева, или14.7%. Държавните лесничейства “Кюстендил” и “Невестино” имат еднакъв
процентен дял на ДР от общата им стойност, 11 %,
а в абсолютен израз същите стойности са 65.818
и 65.411 млн. лева.
В останалите ДЛ /ДДивС/ на РУГ-а в низходящ ред стойностите на ДР са, както следва: ДЛ
“Рилски манастир” - 60.329 млн. лева /10.2%/,
ДЛ “Брезник” – 44.944 млн. лева /7.6%/, ДЛ
“Земен” – 34.256 млн. лева /5.8%/, ДЛ “Радомир”
– 23.640 млн. лева /4.0%/ и ДДивС “Студена” –
15.676 млн. лева или 2.6%.
2. Първите четири позиции в подреждането на
горскостопанските единици по общ стойностен
прираст, финансов прираст и средна цена на 1 куб.
м. дървесина се заемат от пет ДЛ /ДДивС/, както
следва: ДЛ “Трън”, ДЛ “Брезник“, ДЛ “Дупница”,
ДЛ “Кюстендил” и ДДивС “Осогово”.
3. Установено е принципно съответствие: на
по-високия натурален прираст, на по-високия бонитет, на по-високата средна възраст и средна пълнота съответстват по-високи стойностни показатели. Възможни са и определени несъответствия,
които се дължат на разнопосочното влияние и на
други фактори.
4. На по-високия процент на високостъблените гори /иглолистни и широколистни/ в отделните
ДЛ /ДДивС/ на РУГ “Кюстендил” съответства повисок финансов прираст и средна цена на 1 m 3
дървесина.
5. Може да се приеме, че видовият състав в
ДЛ “Рилски манастир” и ДЛ “Невестино” се нуждае от оптимизиране. И за двете лесничейства се
препоръчва увеличение дела на участие в насажденията на сенкоиздръжливите дървесни видове.
6. Величината на общата строителна дървесина в отделните ГСЕ влияе правопропорционално
на финансовия прираст и на средната цена на 1 m3
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дървесина.
Заключение
Стойностната оценка на горско-дървесните
ресурси в РУГ “Кюстендил” представлява важна основа на лесоустройствения и икономически анализи.
Съществуват възможности за устойчиво управление на горските дървесни ресурси в РУГ
“Кюстендил” и добри перспективи за развитие.
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VALUE ASSESSMENT OF FOREST RESOURCES ON THE TERRITORY OF
REGIONAL FORESTRY BOARD “KYUSTENDIL” AND THEIR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Rumen Petrin, Ivailo Markoff
Forest Research Institute – BAS, Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The study presents the application of methodology for assessment of forest resources. The available forest
resources on the territory of Regional Forestry Board “Kyustendil” have been analysed in natural and value aspect.
The total value of the stock in RFB “Kyustendil” is 596, 060, 812 BGN (1.95583 BGN = 1 EUR). The forest
resources in State Forest Enterprise “Tran” are with highest value – 108.838 million BGN, or 18.3% of the total
value. In SFE “Dupnitsa” the forest resources value is 89.658 million BGN, or 15%. SFE “Kyustendil” and “Nevestino”
have equal percentage share of the forest resources from their total value, 11 %, and in absolute expression these
values are 65.818 and 65.411 million BGN, respectively. In the rest SFEs of RFB, the forest resources values are as
follows (in descending order): SFE “Rilski manastir” - 60.329 million BGN /10.1%/, SFE “Breznik”– 44.944 million
BGN /7.5%/, SFE “Zemen”– 34.256 million BGN /5.7%/, SFE “Radomir”– 23.640 million BGN /4.0%/ and State
Game Management Station “Studena” – 15.676 million BGN or 2.6%.
The basic factors, which influence on the quantity of the total value of forest resources in the forestry units of
RFB “Kyustendil”, as well as on the other value indices, are: total and average natural growth, average inventory
parameters of forest enterprises, types of forests, tree composition and the share of timber according to sortiments.
The general conclusion is as follows:
The value assessment of forest resources in RFB “Kyustendil” is important basis of forest management and
economic analyses.
There are opportunities for sustainable management of forest resources in RFB “Kyustendil” and good perspectives for development.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

АНАЛИТИКО-НОМОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ВИДОВИТЕ ЧИСЛА НА ЗРЕЛИ ЕЛОВИ СТЪБЛА
Евгени Димитров1, Александър Александров 2, Ивайло Марков2, Серафим Петров3
1
Лесотехнически университет – София, 2Институт за гората – БАН,
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В изследването се излага аналитико-номографичен метод за определяне на видовите числа на растящи
зрели елови стъбла.
За намиране параметрите на многофакторен регресионен модел на зависимостта между величината на
гръднодиаметровото видово число (Y) и стойностите на три други биометрични показатели на стъблата (xi, i =
1, 2, 3), такива като коефициента на формата, височината и гръдния диаметър на стъблото са използвани 503
броя елови стъбла от пробни площи, заложени в зрели елови насаждения. По своите характеристики (множествено-корелационен коефициент Ry=0,960 и стандартна грешка на оценката Sy=0,0157) моделът дава
възможност, с висока достоверност, да се определят видовите числа на зрели елови стъбла (без да се отсичат) в
зависимост от измерените стойности на техни дендро-биометрични показатели (q2, H и d1.3).
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Увод
Общоприето е по-рано видовите числа (видови височини) да се определят въз основава на зависимости, в които участва само височината. В резултат на това повечето от съставените видовочислени таблици съдържат видови числа, които са резултат от отчитането на един дендробиометричен
фактор, а той най-често е височината. Но както е
известно върху видовите числа оказват влияние освен височината, още редица дендробиометрични
фактори, като коефициента на формата,
дебелината, възрастта и др.
Разглеждането на видовите числа в зависимост
от едновременното влияние на няколко дендробиометрични фактори е особено необходимо. За необходимостта от това е обърнал внимание още
Орлов (1929). Това е предизвиквало потребност от
изучаване на видовите числа на насажденията не
само в зависимост от височината, но и от различни
други дендробиометрични фактори, когато тяхното влияние е едновременно и комплексно. Това едновременно и комплексно влияние на няколко дендробиометрични фактора може да бъде обхванато
и изразено само от многофакторните регресионни
модели, чрез които може да се изразява зависимостта между един дендробиометричен показател
и няколко други дендробиометрични фактори.
С настоящата разработка ние си поставяме
за цел да покажем определянето на видовите числа на растящи дървета в зависимост от няколко
съществени и едновременно влияещи върху тях
фактори – това едно и второ, да покажем способ,
който да дава точни видови числа и да е лесно
изпълним.

Материали и методи
За постигане на поставената цел, на основата на многофакторния регресионен анализ бяха разработени 8 полиноми, параметрите на които бяха
компютърно определени. За целта беше използвана информация за зависимите и независими
променливи, възлизащи от 1509 до 2515 числа.
Информацията произхожда от 503 броя моделни
стъбла, взети от пробни площи, които бяха заложени в 11 държавни лесничейства от Родопите, Рила
и Пирин. Заложените пробни площи са на възраст
от 81 до 150 години, бонитет от І до V и пълнота от
0,7 до 1,0.
На всяко пробно стъбло след отсичането се
установяваше възрастта (А), кръговата площ на
гръдна височина (G1.3), общата дължина (Н), диаметъра на гръдна височина (d1.3), диаметъра на средата на стъблата (d 1/2) и диаметрите в средата на
двуметровите секции. Въз основа на тези данни за
всяко стъбло беше определен главният коефициент на формата ( q2 = d1/ 2 / d1,3 ), обемът на стъблото по секционния способ и видовото число по
израза. Така получената информация позволи да
намерим (както подчертахме) на компютър параметрите за зависимите и независимите променливи на всички полиноми. Едно от тези многофакторни регресионни уравнения, което се характеризира с много подходящи статистически показатели
има следния вид:
y = −0,09732 + 0,92167 x1 − 0,00155 x2 − 0,0004265 x3 (1)
където:
y е гръднодиаметрово видово число;
x1 - коефициент на формата;
x2 - височина на стъблото, m;
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x3 - диаметър на гръдна височина, cm.
За определяне на коефициента на формата е
установен аналитичен и номографичен способ
(Димитров, 1974). А що се отнася до гръдния диаметър и височината определянето им представлява напълно изпълнима работа. Според степенуването в математическата статистика (Стефанов
и Тотев, 1960), многофункционалното регресионно уравнение (1) се характеризира с много голям
множествено-корелационен коефициент
(Ry=0,960), малка стандартна грешка на оценката
(Sy=0,0157),
адекватен
модел
(F1(em)=3,56>F(m)=2,60) и значими регресионни коефициенти (t a1, t a2 и t a3 =58,3, 7,2 и 3,6>
tm=1,96).
Тези характеристики показват, 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. Това ни дава основание да използваме аналитичните и номографичните средства и да проследим изменението на видовите числа (y) в зависимост от целия комплекс
от фактори.
Резултати и обсъждания
Получаването на многофакторното регресионно уравнение (1) е главният резултат от направения анализ. От тук нататък от съществено значение при прилагането на многофакторното регресионно уравнение е да се прецени неговото качество.
За високото качество на многофакторното регресионно уравнение (1) са показателни две неща –
това са много добрите статистически показатели
за числената стойност на които беше казано, и
второ, много тясната връзка на видовите числа с
комплекса от изследваните фактори, довела до получаване на модел с висока предсказателна сила.
Получените резултати са показателни за три
неща:
– за добра апроксимация на избрания модел;
– че броя на изследваните фактори е
достатъчен;
– че включените в изследването фактори са
съществени.
Направеният дотук анализ ни позволява да
допуснем, че така полученото многофакторно регресионно уравнение (1) ще позволи практиката да
получава видови числа с висока точност. А това е
достатъчно основание да пристъпим към номографиране на полученото уравнение.
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:

(1) y=a+0,92167x1
където:
(2) a=(0,062 – 0,00155x2) + (0,0277225 –
0,0 004265x3)
Променливите x1, x2 и x3 разглеждаме в следните граници:
0,550≤ x1≤0,850
6Ј x2≤40
4Ј x3≤65
За y получаваме
0,350≤y≤690
Най-напред построяваме номограма за уравнение (3) при следните уравнения на скалите:

⎧ x1 = 0
⎩ y1 = m(0,062 − 0,00155x2 )

скала (x2 ) ⎨

⎧ x2 = d
⎩ y2 = n(0,027225 − 0,0004265x3 )

скала ( x3 ) ⎨

скала

(α )

m
⎧
⎪⎪ x3 = m + n d
⎨
⎪ y = m.n (α − b)
⎪⎩ 3 m + n

На параметрите m, n, d и b определяме следните стойности:

m=

10
5
; n=
;
;
0,00155
0,0004265 d = 200

b = −0,001706 .
Тогава уравненията на скалите приемат вида:

⎧ x1 = 0
⎩ y1 = (400 − 10 x2 )

скала (x2 ) ⎨

⎧ x2 = 200
⎩ y2 = (325 − 5 x3 )

скала (x3 ) ⎨

⎧ x3 = 70,9946
⎩ y3 = 4161,4648(α + 0,001706)

скала (α ) ⎨

Това е окончателния вид на уравненията, по
които се извърши изчисляване и построяване на номограмата за уравнение (3).
След това построяваме номограма за уравнение (2), като за скалата (a) избираме същите
уравнения. За скала (х1) определяме уравненията:
скала

( x1 )
.

⎧ x4 = 200
⎪
1000
⎨
⎪ y 4 = 0,92167 (0,92167 x1 − 0,50692) = (1000 x1 − 550)
⎩

Аналитико-номографичен метод за определяне на ...
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Фиг.1. Номограма за определяне на гръднодиаметровите видови числа на растящи елови
стъбла с 4 променливи
Тогава за скалата (y) получаваме:
⎧ x5 = 158,639
скала ( y ) ⎨ y = 860,61( y − 0,319876)
⎩ 5
В този случай скалата (α) е също така междинна и може да не се градуира, т.е. да остане
няма скала. Очевидно е, че при така определените
модули на скалите (х2) и (х3) се налагат изчисления
само за скалите х1 и y по уравненията на y4 и y5.
В крайна сметка се получи съставна номограма. Тя е дадена на фиг. 1. При работа с нея найнапред свързваме точките от скалите (х2) и (х3), отговарящи на дадените стойности на х2 и х3, с права
линия. Тази права пресича скалата (a) в точка, която свързваме с дадената точка от скала (х1), с друга
права. Последната пресича скалата (y) в точка, даваща търсената стойност на y.
На фигурата е даден един пример, а именно

при даден коефициент на формата х1(q2)=0,732,
височината на дърветата х2(Н)=18,0 m и дебелината на гръдна височина х3(d1.3)=21,0 cm, по номограмата намирамe видовото число y=0,5404.
От практическа гледна точка точността на номограмата е достатъчна.
Получаване на видовите числа по номографичния метод има две основни предимства: първо, номографичният метод замества големия брой разредно-обемни таблици (за зрелите насаждения у
нас те са 9 на брой). В номограмата е отразено
цялото разнообразие в условията на месторастене
и всички различия, които произтичат от тези условия се отразяват от номографичния метод; второ,
номографичният метод позволява да се определят
видовите числа при различно съчетание на гръдния
диаметър (х3) и височината (х2) т. е. номографичният метод, аналогично на едно друго изследване
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(Димитров, 2003), отразява следните възможни взаимоотношения между височините и дебелините:
– когато нараства както височината х2(Н), така и гръдния диаметър х3(d1.3);
– когато нараства гръдния диаметър х3(d1.3),
а височината х2(Н) се задържа на едно ниво;
– когато нараства височината х2(Н), а гръдния
диаметър х3(d1.3) се задържа на едно ниво.
Заключение
Построената номограма може да намери приложение в:
– лесоустройството при приемане на извършената работа, при уточняване на данни от окомерната таксация, при проверка на изчисления
обем по приетите начини и при таксиране на тренировъчни опитни площи;
– научно-изследователската работа при съставяне на видовочислени таблици и таксиране на

постоянни опитни площи;
– горското стопанство при проверка на работата по отчета на лесфонда, а в дърводобивните
организации при приемане на лесфонда.
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ABSTRACT

(

)

In this paper, an nomographic method to determine the form factor F1,3 = V / G1,3 H of standing fir stems is
presented. The relationship between the form factor and the other biometric parameters of the stand such as the form
ratio q 2 = d1/ 2 / d1,3 , the diameter d1,3 and the height H has been determined by multiple regression procedure out of 503
fir stems measured in sample plots in mature fir stands. According to the obtained estimators (coefficient of multiple
correlation Ry=0,960 and standard error Sy=0,0157) the model is a reliable tool to predict the volume of sanding fir
trees, (i.e. without cutting them) by measuring of the standard dendrometric parameters q2, d1,3 and h.
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ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
МЕТОДА НА БИТЕРЛИХ ПРИ БЕЛБОРОВИ НАСАЖДЕНИЯ И ПРИ
КУБИРАНЕ НА ЕДИНИЧНИ СТОЯЩИ ДЪРВЕТА
Евгени Димитров, Явор Порязов, Илко Добричов, Тома Тончев
Лесотехнически университет - София
Въз основа на данни от 486 бр. бялборови стъбла са изведени зависимости, по които се определя главния
гръднодиаметров коефициент на стъблена пълнодървесност и видовото число на стоящи дървета с голяма достоверност – множествено-корелационен коефициент Ry = 0.946 и стандартна грешка на оценката Sy = 0.0164.
Това позволява подобряване на работите по определянето на обема на стоящи дървета при приложение на
метода на Битерлих и метода на пълното клупиране, като се използват индивидуални видови числа и коефициенти на пълнодървесност. Кубирането се извършва без ползването на таблици за видовите височини и без определянето на височинни разреди при висока точност – грешката е под 5%.
Ключови думи: видово число, коефициент на пълнодървесност, регресионен анализ, кубиране, метод на
Битерлих, пълно клупиране, бял бор (Pinus sylvestris L.).
Key words: breast height form factor, form quotient, regression analysis, volume estimation, Bitterlich method,
full callipering, Scots pine (Pinus sylvestris L.).

Увод
С използването на класическия формулен израз за определяне на обема на растящи стъбла и
извеждането на емпирични уравнения за определянето на някои елементи на тази формула се създава възможност за рационализиране на работите
по определянето на обема. Такава възможност се
създава при определянето на обема по метода на
Битерлих, на дърветата на отделните степени на
дебелина, както при метода на пълното и частичното клупиране и на отделните стъбла в опитните
пробни площи.
Класическия вид на тази формула е от вида:
V = G1.3 . H . F1.3
(1)
Вижда се, че във формулния израз участват
три обемообразуващи фактори: кръговата площ,
височината и видовото число. Когато кръговата
площ се определя за едно стъбло, то и обема се
получава за едно стъбло. Когато обаче кръговата
площ се определя на 1 ha, то и обемът се определя за 1 ha. Що се отнася до другите елементи на
формулата – височината се получава от прякото
измерване на терена на няколко височини (10-15),
след което се осреднява. Въз основа на средната
височина по таблици се определя видовата височина(НF1.3), или от видово-числените таблици се взема видовото число. Подобрение в прилагането на
формула (1) може да се получи при осъществяването на един нов подход при определяне и използване на видовото число.
Прилагането на израза (1) спрямо цели насаждения без пълно или частично клупиране, определянето на кръговата площ на 1 ha (G/ha) се рационализира чрез метода на Битерлих. Изразът (1)
може да се подобри, като емпирично се определи

и видовото число (F1.3), след което да се замести
във горния израз.
От една страна с разработката се цели рационализирането на метода на Битерлих чрез аналитичното определяне на видовото число, а от друга
да се покаже повишаване на точността на таксирането на насажденията.
Опитни материали и метод на работа
За разрешаването на поставената цел в различни лесничейства, разположени в районите на
Рила, Пирин и Родопите бяха заложени 83 пробни
площи в средновъзрастни, дозряващи, зрели и презрели бялборови насаждения. От тези пробни площи бяха използвани общо 486 пробни стъбла.
На всяко стъбло след отсичането се установи
възрастта (А), общата дължина (Н), диаметърът на
гръдна височина (d1.3), кръговата площ (G1.3), диаметъра на средата на стъблата (d1/2) и диаметрите в средата на двуметровите секции. Тази информация послужи по-нататък за определянето на главния гръднодиаметров коефициент на стъблена пълнодървесност (q2), като се използва израза: (2) q2
= d1/2 / d1.3 , обемът на стъблата по сложната формула на Хубер и гръднодиаметровите видови числа по формулата: (3) F1.3 = V / (G1.3 . H).
Така получената информация позволи да се
намерят посредством специализиран софтуер параметрите на 15 регресионни модели. С най-добри статистически показатели се оказа моделът, който даде и най-добри резултати при средновъзрастните и дозряващи бялборови насаждения (Димитров,
2003). Той отразява връзката между гръднодиаметровите видови числа (F1.3) от една страна и главния
гръднодиаметров коефициент на пълнодървесност
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(q2) и диаметъра на гръдна височина (d1.3) и има
следния вид:
(4)Y = - 0.09008 + 0.87103 X1 – 0.000922 X3,
където: Y e гръднодиаметровото видово число;
X1 – главен гръднодиаметров коефициент на
стъблена пълнодървесност;
X3 – диаметър на гръдна височина.
За получаването на коефициента на пълнодървесност се използва формула (2), а диаметърът
на гръдна височина е лесно измерим. Тук възниква проблем при определянето на диаметъра на средата на стъблата (d1/2) при растящи дървета, а оттам и трудно определяне на коефициента на пълнодървесност X1 (q2).
За преодоляване на тази трудност по информацията, събрана от 486 пробни стъбла аналитично беше изведено следното регресионно уравнение за определяне на диаметъра на средата на
стъблата (d1/2):
(5) d1/2 = 1.2833 + 0.62149 d1.3
Статистическите характеристики, съгласно
степенуването в математическата статистика
(Стефанов, Тотев – 1960) са много добри. За уравнение (4) коефициента на множествена корелация
е много голям (Ry = 0.946), а стандартната грешка на оценка (Sy = 0.0164) е малка. Подобни са и
показателите на уравнение (5) - Ry = 0.992 и Sy =
0.7836. Както уравнение (4), така и уравнение (5)
се характеризират със значими регресионни коефициенти и адекватни модели.
Трябва да се отбележи, че при определяне на
обема при подобрения вариант на уравнение (1) с
уравнение (4) се създават условия за отчитане на
индивидуалните видови числа, а с уравнение (5) и
индивидуалния (а не средния) главен гръднодиаметров коефициент на стъблена пълнодървесност.
С извеждането на уравнения (4) и (5) може да
се каже, че са създадени видими предпоставки за
рационализиране на формула (1) при определянето на обема.
Резултати и обсъждане
Както бе подчертано, изведените от нас зависимости за видовите числа и диаметъра на средата на стъблата, респективно за коефициента на
пълнодървесност дават възможност за автоматизирано определяне на обема на цели насаждения и
стоящи единични стъбла, таксирани, както по метода на Битерлих, така и по методите на пълното и
частично клупиране на дърветата. На тези три направления ще се спрем в тази част на обсъжданията.
а) метод на Битерлих
В този случай се използва многофакторното
регресионно уравнение (4) за определяне на видовите числа от една страна и уравнение (5) за опре-

деляне на диаметъра на средата на стъблата, респективно за определяне на коефициента на пълнодървесност (2) от друга. След това се замества в
изходната формула (1) и след съответно преобразуване се получава следния математически израз:
(6) Vha = Gha . hcp. (1.1188/dcp. + 0.4512 –
0.000923dcp.), където:
Vha е стъбленият запас на 1 ha, m3;
Gha – кръгова площ на 1 ha получена по метода на Битерлих, m2;
hcp. – средна височина на насаждението, m;
dcp. – среден диаметър на насаждението на
гръдна височина , cm.
Определянето на тези показатели в насаждението се извършва сравнително лесно, а след това
чрез пресмятане се получава обемът на цялата
площ. Особеното при този метод е, че се извършва определяне на обема на дендроценозите чрез
отчитане на техните гръднодиаметрови видови числа
и гръднодиаметровия коефициент на пълнодървесност, заложени като параметри в уравнението.
За облекчаване на изчислителните работи е разработена компютърна програма, която позволява автоматизирано да се определя запаса на 1 ha и на
цялата площ за насаждения, таксирани по метода
на Битерлих.
Определянето на запаса чрез използване на
разработената компютърна програма ще бъде показано с пример. За сравнение са използвани данните за обема, отнасящи се за опитна площ, заложена в същото насаждение. В нея са изсечени всички 188 дървета, след което всяко едно от тях е кубирано по сложната формула на Хубер.
Средния диаметър на насаждението бе изчислен по средна кръгова площ, а средната височина
– като средно аритметична от височините на централните степени на дебелина. Кръговата площ е
изчислена първоначално за опитната площ, а след
това е преизчислена за 1 ha.
Резултатите показват следното:
В бялборовото насаждение на възраст 60 години на терена бяха определени следните таксационни показатели: dcp. = 23.4 cm, hcp. = 22.2 m и
Gha = 43.2 m2/ha. По тези данни с помощта на
компютърната програма беше определен запасът
на 1 ha. Този запас беше сравнен с действителния
запас, получен от секционното кубиране на дърветата в опитната площ.
Vha = 457.8456 m3/ha – от компютърната
програма и Vha = 440.1930 m3/ha – от секционното кубиране. Разликата от +17.6526 m3/ha представлява +4.0% отклонение от действителния обем,
което е значително по-ниско от допустимите ±
10%, които са допустими при прилагането на този
метод за таксиране. Точността на метода, прила-

Една възможност за подобрение на приложението на метода на ...

ган, в което и да е насаждение зависи в голяма
степен от точното определяне на Gha, hcp. и dcp..
Особеното в случая е, че видовото число не
се взема от таблица, а се определя конкретно за
всяко насаждение.
Другата особеност е, че въз основа на две от
измерванията, които се правят при метода на Битерлих - dcp. и hcp. се определя автоматично d1/2, q2 и
F1.3, което принципно се различава от това на Мошкалев и др. (1969) и Михов (1981). По този начин
обемът се определя при F1.3 и q2, които максимално се доближават до действителните.
б) Определяне на обема на единични стоящи
бялборови стъбла.
Описаната по-горе технология за кубиране на
цели насаждения може да се пригоди за кубиране
на единични стъбла. За тази цел е необходимо във
формула (6) да се направят следните корекции: Gha
да се замени с единичната кръгова площ на 1.30
m (g1.3) за дадено стъбло, като формулата ще придобие следния вид:
(7) Vст. = 0.00007854 D1.32 . H (1.1188/D1.3 +
0.4512 – 0.000923D1.3) , където:
Vст. е стъблен обем на единично стъбло, m3;
D1.3 – диаметър на 1.30 m на единично
стъбло, cm;
H – височина на единично стъбло, m.
в) Определяне на обема на цяло насаждение
по степени на дебелина и по dcp., hcp. и общ брой
дървета.
За определяне на обема на насажденията, таксирани по методите на пълното или частично клупиране е необходимо да се знаят степените на
дебелина, средната височина за всяка степен на
дебелина и броят на дърветата в нея. Това лесно
се установява още при измерванията на терена.
Изключение прави определянето на височините за
всяка степен на дебелина, което отнема повече
време.
• Определяне на обема на цяло насаждение
по степени на дебелина.
За определянето на обема на насаждение по
степени на дебелина отново се използва уравнение (7), като се правят следните корекции:
(8) Vст. i = [0.00007854 d1.3 i 2 . hi (1.1188/ d1.3i
+ 0.4512 – 0.000923 d1.3 i)] . ni , където:
Vст. i е общ стъблен обем на степен на дебелина i, m3;
d1.3 i – диаметър на 1.30 m на степен на дебелина i, cm;
hi – средна височина на степен на дебелина i,
m.
ni – брой дървета за степен на дебелина i, бр.
Общият стъблен обем на насаждението (Vст.)
се получава като сума от общите обеми по степе-
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ни на дебелина (Vст. i):
(9) Vст. = ΣVст. i
• Определяне на обема на цяло насаждение
по dcp., hcp. и общ брой дървета.
Обемът за цялото насаждение в този случай
се получава като формула (7) придобие следния
вид:
(10) Vст. = [0.00007854 dcp.2 . hcp. (1.1188/
dcp. + 0.4512 – 0.000923dcp.)] . N, където:
Vст. е общ стъблен обем на насаждението, m3;
dcp. – среден диаметър на насаждението, определен по средна кръгова площ, cm;
hcp. – средна височина на насаждението, m;
N – общ брой дървета в насаждението, бр.
Приложението на този начин за определяне
на обема на насажденията ще бъде илюстриран
със следния пример: за цитираното по-горе бялборово насаждение, обемът определен по формула
(10) е 458.9533 m3/ha, а действителният обем, получен от секционното кубиране на всички дървета
е 440.1930 m3/ha. Разликата е +18.7603 m3/ha,
което представлява +4.26%. Това напълно удовлетворява изискванията за точност при таксирането на насажденията и е значително по-ниско от допустимите ± 10%.
Заключение
Извършените проучвания по разглежданите
въпроси ни дават основание да се направят следните изводи:
1. Изведените зависимости за видовите числа и за диаметъра на средата, респективно гръднодиаметровия коефициент на пълнодървесност,
бяха заместени в основната формула (1) за определяне на обема, която бе преобразувана във втори вид (6). Полученото уравнение позволява да се
определи обема на бялборовите насаждения, таксирани по метода на Битерлих, като се отчита гръднодиаметровото видово число, гръднодиаметровия
коефициент на пълнодървесност и дебелината на
дърветата. За получения формулен израз бе разработена компютърна програма, чрез която с минимални разходи на време се определя запаса на
такива насаждения.
2. Изведените зависимости за видовите числа и за диаметъра на средата на стъблата бяха
заместени в основната формула (1) за определяне
на обема, която бе преобразувана в трети вид –
формула (7). За полученото уравнение бе разработена компютърна програма, която позволява бързо да се определи обемът на растящи стъбла, които заедно със средните височини са дадени по
степени на дебелина. Особеното е, че и в този случай се отчита индивидуалното гръднодиаметрово
видово число и индивидуалния коефициент на
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пълнодървесност. Методът успешно може да се
прилага и за определяне на обема на растящи единични стъбла в опитни площи.
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A OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT OF BITTERLICH’S METHOD FOR
SCOTS PINE STANDS AND VOLUME ESTIMATION FOR STANDING
TREES
Evgeni Dimitrov, Yavor Poryazov, Ilko Dobrichov, Toma Tonchev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Different equations for determination of form coefficient (q2) and breast height form factor (f1.3) have
been derived from 486 sample Scots pine trees. The equations are characterized with high accuracy – multiple correlation coefficient Ry = 0.946 and standard error of estimation - Sy = 0.0164. They enable improvement of volume estimation for stands and standing trees applying the Bitterlich method and full callipering
method and using individual (not average) breast height form factors (f1.3) and form coefficients (q2). The
estimation of volume is without using HF1.3 – tables and height classes’ tables and provides high accuracy –
the error of estimation is below 5%.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

НАСОКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
КАМЧИЙСКИТЕ ЛОНГОЗНИ ГОРИ
Георги Георгиев
Институт за гората – БАН
Разглежда се състоянието на най-голямата лонгозна гора у нас. Причините които са довели до влошаване
устойчивостта на горските екосистеми. Насоките за управление и стопанисване на горите. Начините за запазване и възстановяване на биоразнообразието на уникалните лонгозни екосистеми. Промените в състава на естествените лонгозни екосистеми. Залесяването и интродукцията на дървесни видове в „Лонгоза”. Принципите за
устойчивост на лонгозните екосистеми при дърводобивната практика. Екологичните, икономическите и социалните функции и насоките на влияние за оптимизиране на управлението и стопанисването.
Ключови думи: заливни гори, биоразнообразие, устойчиво управление
Key words: flood-plain forests, biodivercity, sustainable management.

Увод
Камчийските лонгозни гори са уникални растителни формации разположени по долното течение на р. Камчия върху алувиални наносни почви.
Те съществуват в условия на периодични заливания при повишаване нивото на р. Камчия и нивото
на подпочвените води. Понастоящем те са най-представителните лонгозни гори в България от гледна
точка на екологичните характеристики на екосистемата.
Според данни на горската мисия в края на ХІХ
век общата площ на гората е била 10000 hа. До
1935 г. е намаляла на 5200 hа, а в днешно време
е 4217.2 ha - ДЛ „Старо Оряхово”-2515.7 ha и
ДДивС ”Шерба”-1701.5 ha. Основната причина за
намаляване на гората, е изсичането щ за обработваеми земи /Й.Русев, 2003/. Важно е да се отчете,
че до момента над 99% от Лонгоза е държавен
горски фонд /само 8.9ha са възстановени на частни лица/.
Камчийската лонгозна гора се характеризира
с богато биоразнообразие, многоетажна структура на насажденията с наличие на множество увивни растения /К. Кънев,1978/ и е естествено местообитание на ценни и редки животински видове и
птици. Част от тях са включени в Червената книга
на застрашените от изчезване видове. В гората

„Лонгоза” са отбелязани 78 вида застрашени от
изчезване гръбначни животни и над 100 вида птици,
от които с неблагоприятен европейски природозащитен статус - черен щъркел /Ciconia nigra/, малък креслив орел /Aquila pomarina/ и др. Висшите
растения, установени в лонгозната гора и „заблатените” територии в нея са 245 вида. Сред тях са
блатно кокиче /Leucujium aestivum/, бяла водна лилия /Nimphala alba/, жълта водна лилия /Nimphala
luteum/, българският ендемит грудеста горва /
Cardamine tuberoza/ и др. В реката и „азмаците”
се срещат 25 вида риби /Д.Георгиев, 2003/. Тези
сведения красноречиво говорят за уникалността и
биоекологичното значение на лонгозната гора и определят целта за търсене възможности за тяхното
опазване.
1. Кратка сравнителна характеристика на някои показатели на резерват „Камчия” и „стопанската част” на лонгозната гора
Резерват „Камчия”, който в началото на 80-те
години на миналия век е включен в списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО служи като еталон за естественото биоразнообразие на лонгозните екосистеми. Условно лонгозната гора е разделена на Резерват „Камчия” и „стопанска част”
(табл.1).

Таблица 1. Дендробиометрична характеристика на резерват „Камчия”
Показатели
площ, ha Общо - 4217.2 ha
състав, процентно участие на:
полски ясен /Fraxinus oxycarpa/
летен дъб /Quercus robur/
полски бряст /Ulmus compestris/
други видове /other sp./
възраст /преобладаващи класове/
строеж на естествени насаждения
бонитет /среден/ за полски ясен
пълнота
запас, m3

Резерват „Камчия”
842.1
100%
80.0
13.0
0.3
6.7
VII,VIII и VI
сложен
II-III
0.65
270882

„Стопанска част”
3375.1
100%
93.0
0.6
4.3
3.1
IV ,V
прост /едноетажен/
I
0.7
779030
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Пълнотата и запаса на лонгозната гора в т.
нар. стопанска част са с по-добри показатели в
днешно време поради извършените стопански мероприятия . Осигурен е растежен простор на качествените ясенови стъбла и са извършени отгледни мероприятия в създадените култури. Стопанисването е насочено към подобряване на санитарното състояние на гората и произвеждане на едроразмерна ясенова дървесина.
2. Някои фактори за устойчиво управление
и развитие на Камчийските лонгозни гори
Редица фактори влияят върху устойчивото управление и стопанисване на лонгозните гори, но в
доклада са разгледани само някои от тях. Подборът
им до голяма степен е продиктуван от 14 годишните ми наблюдения в Камчийските лонгозни гори на
територията на двете горскостопански единици - ДЛ
„Старо Оряхово” и ДДивС ”Шерба”- с. Г.Чифлик.
2.1. Воден режим на р. Камчия и възможни
заливания на лонгозната гора
Всеизвестно е, че след направата на корекция на коритото на р. Камчия и построяването на
язовир „Цонево” през 1970 г. водният режим на
реката се променя значително. Наблюденията върху водния режим на реката през 1997 г., 1998 г. и
2001 г. и преди това показват, че не корекцията на
реката е фактора влияещ най-съществено върху
заливността на гората, а нивото на речния поток на
реката /Ст.Рашев,1978/. През посочените години
р. Камчия прехвърля дигите само на единични
места, но лонгозната гора е напълно залята с вода.
Това е доказателство, че повишаване височината
на речното ниво води до заливане на гората, т.е.
заливаемостта зависи единствено от височината на
речното ниво.
Срещу с. Венелин в реката е изграден бетонен праг, който подпира течението на реката и повдига нивото щ. Този слабо известен факт оказва
съществено влияние върху нивото на подпочвените води в лонгозната гора преди прага. Не е случайно запазването на естественото възобновяване
от полски ясен /Fraxinus oxycarpa/ в отдели 19 и
20 на ДДивС ”Шерба” след пълното семеношение
на полски ясен през 1999 г. и последвалото послабо през 2000 г. Семеношенията са косвен резултат от двете последователни заливания на
”Лонгоза” през 1997-1998 г. Точно това е връзката между заливаемостта и положителният ход на
естествените възобновителни процеси. По-запазеният воден режим и по-честата заливаемост на резерват ”Камчия” са естествената причина за наличието на повсеместно възобновяване от полски
ясен. Това проличава изключително добре около „азмаците” и в другите ниски заливни места. Естест-

веното възобновяване стана факт след обилното
семеношение през 1999 г. и 2000 г., но подраста
от полски ясен се е запазил най-вече в ниските места с високи подпочвени води. Наблюденията върху
отдели 19 и 20 в ДДС ”Шерба” показват, че те продължиха да се заливат последователно до 2003 г.,
макар и при по-ниски нива на р. Камчия. В по-високите части на гората подраста изчезна през следващите сухи години.
Възможностите за влияние върху речното ниво на р. Камчия не са много големи, в предвид жизнената необходимост от водите на язовир „Цонево”
и другите построени язовири за задоволяване питейните нужди на населението.
Сериозно влияние върху устойчивостта на водният режим за част от лонгозната гора в участъка
между селата - Гроздьово и Венелин може да се
окаже, чрез надстрояване на съществуващият праг
срещу с. Венелин с височина между 50 – 100 сm.
Направата на съоръжението е реалистична, в предвид наличният масивен бетонен фундамент с ширина на основата през цялото корито над 10 m. Още
по-голям ще е ефекта, ако се конструира и съоръжение за контролиране на речното ниво. В долната
част на реката /към устието/ това не е необходимо.
Там морето подпира естествено течението на реката и поддържа едно постоянно сравнително високо речно ниво, което наводнява резерват „Камчия”.
2.2. Опазване на биоразнообразието за повишаване устойчивостта на лонгозните екосистеми
2.2.1. Промени в състава на естествените
лонгозни екосистеми
Опазването на биоразнообразието е една от
основните задачи за повишаване устойчивостта на
лонгозните екосистеми. Всеки един дървесен вид
изпълнява определена роля и функции, които предопределят устойчивостта на екосистемата. Основни причини за промяната на състава в лонгозните
гори са: естествени - „холандската болест” /Grafium
ulmi/ при бряста /Ulmus compestris/, промените на
водния режим на гората и антропогенно въздействие - голи сечи на големи площи, интродукция на
дървесни видове и др.
Чрез планирани и реализирани голи сечи е нанесено отрицателно влияние върху биоразнообразието на лонгозните гори. Резултатът е критично
намаляване на запасите и състава на видовете с
единично участие и участващите с по-малко от една степен в състава на основното насаждение. Голяма е вредата от практикуваното изсичане на втория и третия етаж от подлес, подраст и храсти на
100% без да е определена качествено целта и нуждата от сеч.
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В днешни дни дървесният състав на естествената лонгозна гора е сведен до над 90 % участие на полския ясен /Fraxinus oxycarpa/. В стопанската част на лонгозната гора преобладават чистите ясенови насаждения, което я различава коренно
от разнообразието на видовия състав на резервата.
Полският бряст /Ulmus compestris/ в миналото е представлявал над 50 % от запаса на лонгозната гора. При нападането му от т.н. холандска
болест, особено след 1936 г. той критично намалява участието си /Костов Г., 2003 г./. В по-малка
степен е влиянието на антропогенния фактор, чрез
интересът към ценната за строителство по това време здрава негниеща брястова дървесина. Летният
дъб /Quercus robur/, познат още като „стежер” също е бил с по-голямо участие, но вероятни причини
за намаляването му са: завишено ползване в периоди на слабо естествено възобновяване и липса на
обилно семеношение, прекомерна паша на питомни животни и щети върху подраста от изобилстващ
дивеч в този район на Източна Стара планина.
Поради мощната си дълбока коренова система стежерът издържа по-добре на засушаванията от
ясена. Това също трябва да мотивира възстановяването му в състава. Необходимо е да се задълбочат изследванията на летния дъб за да се подбере
най-подходящия екотип. Другите единично участващи в състава на лонгозната гора дървесни видове-полски клен /Acer campestre/, обикновен габър
/Carpinus betulus/, бяла топола /Populus alba/, бяла
върба /Salix Alba/, черна елша /Alnus glutinosa/, гор-
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скоплодни видове и др. са неизменно фактор на
биоразнообразието и трябва да се толерират в бъдеще. Те не пречат на ясеновия дървостой, като
съставят долните етажи или заемат типични за тях
„ниши” в екосистемата /бяла топола, бяла върба,
черна елша и др./.
Поддържането на по-богато биоразнообразие
предоставя възможности за реакция на лонгозната
екосистема срещу неблагоприятни фактори и въздействия на околната среда. Пример за пост-рисков фактор е „холандската болест” по бряста, а
настоящ рисков фактор е рискът от цикличните засушавания - възможни следствия от глобалното затопляне на Земята. Няколко последователни години на суша, съпроводени с продължително ниски
нива на подпочвените води може да променят драстично водният режим на лонгозната гора. Вероятността да пострада най-силно полския ясен, поради плитката му коренова система е твърде реална.
2.2.2. Залесяване /поглед върху досегашния
опит/. Интродукция на дървесни видове в
„Лонгоза”
Много научни деятели при ИГ - София, ЛТУ София, ОСДГ - Бургас, ОСБДВ - Свищов, РУГ Варна и др. са създали култури от местни и интродуцирани видове за научни цели. Разработени са
системи на агролесовъдство за съчетаване на горските култури с временно селскостопанско ползване в първите години след залесяванията /Ив.
Маринов,2003 г./.

Таблица 2. Разпределение на горските култури по дървесни видове и площ

Дървесен
вид
Площ, ha

Полски
ясен
373.7

Черен
орех
268.6

Топола
156.4

Морски
бор
48.3

От табл.2 се установява, че площта на горските култури е 891.8 ha или около 27% от площта
на стопанската част на лонгозната гора. Културите
от черен орех /Juglans nigra/ са в отлично състояние до момента. Притежават много добра жизненост, бърз растеж и желани стъблени качества.
До днес те не са проучени достатъчно относно качеството и пазара на едра строителна дървесина,
която ще се получи от тях в скоро време. Важен
момент е, че не издържат на продължителни заливания и компрометират напълно жизнеността си.
Вследствие на продължително заливане, почти напълно е изсъхнала черореховата култура в отдел
35 на територията на ДДивС”Шерба”. След изтегляне на водата половината площ е възобновена с
подраст от ясен, който расте с мощен прираст по
височина.
Културите с редово смесване на липа и полски ясен са в добро състояние в полза на ясена. Той

Летен дъб, полски бряст,
чинар, липа и др.
44.8

Всичко
891.8

е взел превес над сенкоиздържливата липа /Tilia
argentea/ и расте солидно по височина. Липата е
бързорастящ вид, но не е в добро състояние. Тя е
изостанала в растежа и често развива по няколко
стъбла. Заела е обемно пространство под склопа
на ясена и изпълнява прекрасно ролята на подгон.
Най-много спомага на ясена за прираст по
височина, самоокастряне и оформяне на мощна
корона. Подобно е състоянието и при черореховолиповите култури. Яворът /Acer pseudoplatanus/ е
масово изсъхнал, а махалебката /Prunus mahaleb/
е в закърняло полужизнено състояние. Опитите с
райска ябълка са провалени още в началото. В много добро състояние са културите от бряст, чинар /
Platanaceae/, обикновен орех /Juglans regia/ и обикновен габър /Carpinus betulus/. Направени са и единични опити със сива топола /Populus x canescens/
и черна топола /Populus nigra/. Тези видове понасят добре продължителните заливания, които дори
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им помагат. Културите от летен дъб в отдели 33 и
34 са в много добро състояние, с добри стъбла. В
добро състояние е културата от френски летен дъб
при ДДивС ”Шерба” и младата култура от словонски дъб в района на ДЛ „Старо Оряхово”.
Ясеновите култури са в най-добро състояние.
Особено добри са показателите на създадените култури чрез сеене на семена. При тях основен проблем е понасянето на сериозни щети от дивеча в
ранна възраст. През зимата на 2003 г. при продължително задържала се снежна покривка, сърни
са нанесли щета на над 50% от ясеновата култура
в отдел 5 на територията на ДДивС ”Шерба” с обелване и прегризване върховете на фиданки. Дивечът
е нанесъл масови повреди на младите горски култури през периода 1981-1984 г. След санитарни
сечи и реконструкции /при продължителна липса
на семеношение от ясена в тези периоди/ са били
извършени множество опити за интродуциране на
различни дървесни видове в „Лонгоза”. Голяма част
от тях са с успешни резултати до момента, но те
стоят в противовес с коренните екосистеми. Необходимо е своевременно отглеждане на културите.
2.3. Принципи за устойчивост на лонгозните екосистеми при дърводобивната практика
Съществува тясна връзка между практиката
на извършване на дърводобивна дейност в лонгозните гори и влиянието върху устойчивостта на екологичната система. Възприета практика до
момента, е дърводобивът да се извършва чрез извличане на прерязаните стъбла в цяло състояние с
трактор „Универсал” до временен склад. Там те
се разкройват на сортименти и съответно се
рампират. Това е съпроводено със следните неблагоприятни влияния върху устойчивостта на екосистемата:
- нанасят се щети върху подраста при сечта и
извоза;
- обелва се кората в основата на оставащите
правостоящи дървета при контакт с извличаното
стъбло /особено при извоз след настъпване на
сокотечението/;
- нанася се вреда на почвата от машините и
стеблата, при извличането им до временните складове и при струпване на големи количества дървесина за продажба на пакети.
За постигане на устойчивост на лонгозните
екосистеми и намаляване в максимална степен на
негативното влияние при ползване на дървесината,
е необходимо да се планират и реализират следните изисквания:
1. Прецизно планиране на „щадящи” технологии на сечта и извоза още при маркиране на насажденията за сеч. Повредите на подраста и стоящият дървостой от дърводобивната техника мо-

гат да бъдат ограничени при строго спазване на
извозните пътища, заложени в технологичните
планове;
2. Повишаване на квалификацията на работещите на терена дървосекачи, работниците по извоза на дървесина и съответно управителите на дърводобивните фирми. Те извършват пряко добивната интервенция в насажденията и е добре да са запознати с принципите на работа в лонгозни екосистеми. Това може да се постигне чрез обучения за
запознаване със специфичните условия на труд и
наемане на дървосекачи и извозвачи с доказан
професионализъм. При наличие на укрепнал подраст в лонгозната гора, нанасянето на минимални
щети на подраста от повалянето на дърветата зависи от професионализма на дървосекача. Теренът
е равен и поради светлолюбивостта на полския ясен
дърветата са предимно прави с неизместен център на тежестта. Налагане на икономически мерки
- санкции и поощрения също повишава ефективността;
3. Подходящ сезон за извеждане на сечта.
Принцип на устойчиво стопанисване е сечта в лонгозните гори да се извършва през зимата по време
на замръзване на почвата. При наличие на подраст
е задължителен план;
4. Използване на постоянни складове извън възобновените места в отделите, за сметка на подълги извозни разстояния намаляват щетите върху
подраста. Това е добра перспектива при продължителни периоди на липса на семеношение и произтичащият от това проблем със затруднено естествено възобновяване на полския ясен;
5. Строеж и поддържане на пътна мрежа в гората ”Лонгоза” предоставя възможности за намаляване на извозните разстояния. Създават се предпоставки за добронамереност при работата на
трактористите, извозващи отсечените дървета;
6. Въвеждане на система за контрол и заплащане на дърводобивните фирми и работници, съобразена със степента на устояване от тяхна страна принципите за устойчивост на лонгозната екосистема при прекият контакт с нея.
3. Съвместимост между устойчиво управление и стопанисване на лонгозните гори в спектъра на екологичните, икономическите и социалните функции
Устойчивото управление на Камчийските лонгозни гори трябва да води до насоченост на тяхното стопанисване към конкретно поставени цели:
• Умерено ползване на дървесина и недървесни продукти от лонгозните гори в степен, която да
изключва отрицателно влияние върху биоразнообразието на видовете в екосистемата.
• Лесовъдските мероприятия да са насочени
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целево към възстановяване на биоразнообразието,
постигане на по-висока производителност на продукти и създаване на условия за естествено възобновяване на лонгозните гори. Това ще доведе до
увеличаване на потенциала им да изпълняват подобре техните екологични, икономически и социални функции.
3.1. Екологични функции и насоки на влияние за оптимизиране на управлението и стопанисването
• Запазване на настоящата площ на държавната гора ”Лонгоза” и оползотворяване на евентуални възможности за увеличаването щ.
• Оползотворяване на естествените заливания
и възможностите за влияние върху водният режим
на р. Камчия с цел осигуряване на заливност на
лонгозната гора.
• Опазване на дивеча, птиците и рибата, които обитават лонгозната екосистема и техните
местообитания, чрез насочване на мероприятията
с опция за подпомагане и опазване на биоекологичните функции. Цялата уникална лонгозна екосистема е включена в проекта „НАТУРА-2000” за
съхраняване и опазване на екологичното биоразнообразие.
• Лесовъдска насоченост с нов подход към запазване и възстановяване на биоразнообразието и
защитните функции на лонгозната гора чрез устойчиви лесовъдски системи на сечи, а именно:
• Възобновителни сечи
Системите за сеч да са насочени към:
- работа около всички дървесни видове, които
са с по-малко от 10% участие в състава и са в
добро физиологично състояние;
- поддържане на триетажна структура в насажденията, с приоритет на състава в първия етаж пяс7, лдб2 и пбрс1 за постигане на оптимални запаси и устойчиви защитни функции;
- създаване на условия за оптимален растеж
на качествените дървета;
- създаване на условия за естествено възобновяване, където е необходимо за постигане на желаната бъдеща гора;
- ограничаване извършването на сечи върху
големи площи и др.
При лесовъдска намеса с ясни цели върху конкретни части от насажденията, при конкретни условия и след извършване оценка на жизнеността и
качеството на дърветата се налага извода, че турнусът на сеч и сечите на големи площи не остават
като перспективи.
Във възобновените ясенови насаждения досегашната практика показва, че може да се работи
успешно с постепенни сечи. Трябва да се продъл-
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жи положителният опит в правилна посока, но да
се прилага върху по-малки площи и според конкретната необходимост. Предпочитание към неравномерно - постепенни сечи за постигане на „плавни” контакти с екосистемата.
За отглеждане в кратки срокове на фурнирна
и специална дървесина от полски ясен, стежер и
полски бряст да се заложат пробни площи за проучване резултата от прилагане на изборни сечи.
Поддържане на пълнота, клоняща към 0.5-0.6 създава условия за постигане на фурнирна дървесина
и мощна корона. Ползата от производство на фурнирна дървесина е икономическа, но формирането на мощна корона при полския ясен е с голяма
екологична функция. Мощната корона предопределя добре развита коренова система с повишен капацитет за усвояване на вода и минерални вещества. Това повишава значително „жизнеността” и защитната функция на дървото и създава предпоставки за залагане на плодни пъпки. Необходимо е
извършване на периодични проби с „преслеров свредел” до ядрото на гръдна височина на стъблото при
полският ясен. Пробите да констатират за наличие
на „оцветено ядро”. Това ще послужи при анализиране възможностите за по-добри икономически ползи от добивите, т.е. реално преценяване в кой момент да се сече насаждението, част от него или
дори отделно дърво. „Оцветяването” на ясеновата
дървесина от ядрото към кората е показател за влошаване качеството на дървесината. Досега няма
категоричен отговор за причината на проблема.
Наблюденията от практиката показват, че „оцветяването” се появява след 50-та година при насаждения на ниски и песъчливи места. Покрай р. Камчия
и върху отцедливи места, дървесината е с по-малко или напълно липсващо оцветяване. Твърде вероятно е, „оцветяването” да е косвен резултат от
продължителния престой на насажденията в по-затоплена вода при „заблатено” състояние.
При извеждане на интервенции в долните етажи да се работи превантивно с цел запазване на
биоразнообразието във всички нива на екосистемите и за защита местообитанията на дивеч, птици,
други организми и растения с цел възстановяване
на естествената растителност. „Изсичане на подлеса” да се извършва целенасочено на следващата година след семеношението при поява на пълно
естествено възобновяване от поници на полски
ясен. Най-добре е да се прави през месеците май
и юни, след установяване на ясеновите поници.
Целта е те да се предпазят от късните пролетни
слани, които са често явление в лонгозните понижения.
• Отгледни сечи
Основен принцип при отгледните сечи е целенасочената лесовъдска намеса за постигане на пос-
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тавените цели:
- регулиране на състава за запазване на биоразнообразието;
- подбор на качествени екземпляри от дървесните видове;
- създаване на благоприятни условия за растеж по височина и диаметър на избраните стъбла
и индивидуалното им отглеждане.
След пълно семеношение на ясена се получава голяма гъстота на подраста. В отдел 20 при
ДДивС ”Шерба” от заложените пробни площи през
2001 г. се преброиха над 600 хил. броя ясенови
фиданки на1 ha с височина около 20 сm - резултат
от обилното семеношение през 1999 г. През следващите години за гъстият ясенов подраст е характерен силен процес на самоизреждане и мощен
прираст по височина /в същите пробни площи бяха
преброени средно 25000 хил. броя на 1 ha със
средна височина 3.50 m през 2007 год. Този естествен процес спестява част от усилията на лесовъдите при първите отгледни грижи. Желателно е в
следващите 3 г. да се влиза в младиняците и да се
изсичат издънките от подлесна растителност.
Същите имат способността да формират гъсти „туфи” и да отнемат въздушно и светлинно пространство на желаният ясенов подраст. Същевременно
при наличие на втори етаж да се редуцира склопеността до 0,2-0,4 според конкретното състояние
на терена. Това е необходимо за осигуряване на
достатъчен приток светлина на светлолюбивият ясенов подраст.
Принцип на устойчиво стопанисване е определянето на терена след 20-та година на 60-70 броя

стъбла на 1 ha от желаните дървесни видове с найдобри качества. Това ще улесни изключително много последващите отгледни сечи и мероприятия.
• Семесъбиране от лонгозни дървесни видове с най-добри генетични заложби
За целта е необходимо да се картират всички
ценни насаждения, групи или дори единични дървета от летен дъб и полски бряст. Приоритетът да
се насочва и към видовете с ограничено и единично участие в сегашния състав - обикновен габър,
полски клен, горскоплодни видове и др.
• Възстановяване на горските лонгозни разсадници, като „банки” за съхранение на репродуктивен материал
Произвеждането на фиданки от разнообразието местни дървесни видове с ценни генетични
качества, е особено необходимо за подпомагане
на естественото възобновяване и за залесяване
след голи сечи на тополи. В бъдеще ще се наложи
залесяване и на част от културите с интродуцирани дървесни видове.
3.2. Икономически функции
Икономическите функции на лонгозната гора
са насочени към ползването на дървесина и недървесни горски продукти от нея. Стойността на
лонгозната дървесина е голяма поради ценните качества на ясена, стежера и бряста. Стойността на
средното добито количество ясенова едра строителна дървесина на ha при изведена окончателна фаза на постепенна сеч в отдел 20 на ДДивС ”Шерба”
за 2007 г. е 29175 лв.

Таблица 3. Таксационни показатели върху площ от 1 ha., между елитно ясеново и еквивалентно
дъбово насаждение
Отдел

Състав

Произ.

Възраст

Пълнота

20/в
158/м

пяс10
здб8,бл2

сем.ес.
сем.ес.

90 г.
150 г.

0.4
0.7

Продажните цени на ясеновата и дъбовата дървесина са еднакви. Данните от табл.3 показват обратна зависимост между възрастта и ср. височина
/респективно ср. диаметър/, което дава образ за
ценноста на дървесината от полски ясен. Предвиденото по лесоустройствени проекти „годишно ползване” на дървесина общо от гората „Лонгоза”, възлиза на 12200 куб. м. стояща маса. Икономическата цел е насочена към възможно бързо произвеждане на качествена фурнирна и специална дървесина от полски ясен. Досегашното стопанисване
на полския ясен показва положителен аспект от икономическа гледна точка, който се състои в следното: зрелите ясенови насаждения в гледаната стопанска част на гората „Лонгоза” са с много по-го-

Вис.,
m
37
25

Бонитет
І
ІV

Ср. диам.,
cm
54
38

Запас,
m3/ha
220
281

леми запаси и по-ценна дървесина от насажденията с разнообразен състав в миналото. Същото важи и за престарелите насаждения в резервата, но
там естествено икономическа цел не съществува.
Не случайно беше построен дървопреработващ завод „Тича” в гр. Долни Чифлик съвсем близо до
лонгозната гора със значим производствен капацитет. Там бе преработвана голяма част от лонгозната дървесина в няколко предходни десетилетия.
Икономическите функции са застъпени, макар и в по-малка степен при ползите от недървесни горски продукти - билки, гъби, плодове и др. Не
са за пренебрегване приходите от отстрела на дивеч по линия на организирания ловен туризъм.

Насоки за устойчиво управление и развитие на ...

113

3.3. Социални функции
Социалните функции са свързани с приоритетите на обществото при ползване на блага от лонгозните гори с най-разнообразен характер - туризъм, рекреация, набавяне на дървесина и недървесни горски продукти, паша и др. Лонгозните гори
се посещават с научни и познавателни цели от
изследователи, природозащитници, ученици, общественици и други любители на природата. Предоставени са ловни площи за извършване на ловностопански мероприятия и ловуване на обществено-представени ловно-рибарски дружини. Голяма
част от населението на Община Долни Чифлик е
заето в двете стопанства: ДЛ „Старо Оряхово” и
ДДивС ”Шерба” и съответно с извършване на дърводобивни, лесокултурни, ловностопански и други
дейности в Камчийските лонгозни гори.

техните местообитания /стари дървета и др./;
6. Оползотворяване на естествените заливания и възможностите за влияние върху водния режим на р. Камчия с цел запазването на лонгозната
гора, като ”влажна зона”;
7. Лесовъдска насоченост към запазване и
възстановяване защитните функции на лонгозните
гори чрез използване на подходящи системи за сеч,
„щадящи” технологии при дърводобива и др.;
8. Да се разработи специален проект за поддържане баланса между трите основни функции
на горските екосистеми - екологична, икономическа и социална, в т.ч.: запазване на водния режим и
биоразнообразието, производство на качествена
дървесина и ангажиране на обществото с проблемите и ползите от лонгозните гори.

Заключение
За постигане на устойчиво развитие на лонгозните гори като уникални екосистеми, да се насочи управлението и стопанисването им към следните конкретни задачи:
1. Гъвкавост при планиране на тяхното управление, като се отчита спецификата на екосистемата, която постоянно изменя състоянието си и
съответно изисквания;
2. Ползване на дървесина и недървесни продукти от лонгозните гори, така че да се намали отрицателното влияние върху биоразнообразието на
видовете в екосистемата;
3. Предвидливо да се изготвят проекти по линия на ЕС, ЮНЕСКО и други за влияние върху водния режим и опазване на биоразнообразието;
4. Да се запази настоящата площ на държавна гора ”Лонгоза”;
5. Опазване на екологичното равновесие и създаване на по-добри условия за дивеча, птиците и
рибата, които обитават лонгозната екосистема и
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕСОХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
КАТО СУРОВИНА ЗА ОРГАНИЧНИЯ СИНТЕЗ
Иван Генов
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Разгледано е използването за органичния синтез на продукти, получени при преработката на дървесина по
следните методи - газификация, пиролиза и екстракция. Обсъден е въпросът за получаване на химически вещества от отработена луга на целулозно-хартиеното производство. Направено е заключение, че в близките десетилетия ще нараства ролята на дървесината при производството на редица химически вещества. На настоящия
етап използването й с цел получаване на продукти за органичния синтез все още е нерентабилно.
Ключови думи: дървесина, суровина, органичен синтез, пиролиза, газове, въглероден окис, дървесен въглен,
колофон, терпентин пиролиза.
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colophony, turpentine, products, methods.

Основните многотонажни продукти на лесохимията са дървесния въглен, колофон, терпентин,
ацетатни разтворители много дефицитни продукти,
нуждата от които в близка перспектива постоянно
ще нараства. За удовлетворяване нуждите на промишлеността от лесохимически продукти е необходимо да се решат редица научни и организационно-технически задачи.
Под лесохимия трябва да се разбира: всички
възможни химични методи на преработка на дървесината с цел получаване на целулоза-хидролиз,
пиролиз,екс- тракционни методи, преработка на
природни смоли и т.н. Чрез тези методи от дървесината могат да се получат стотици химически
съединения.
По отношение на дървесината като суровина
за тези цели, трябва да се отбележи, че във връзка
с повишаване на цените на нефтохимическите продукти тя се разглежда като основен, реален и постоянно възобновяем източник на въглеродсъдържащи суровини за органичния синтез. Ежегодния световен прираст на дървесина представлява 1,5 милиарда m3, или примерно 500 млн. тона.
Към съединенията които могат широко да се
използват в органичния синтез и се получават при
термична обработка на дървесината, могат да се
отнесат въглеродният оксид(понякога в смес с
водород), етилен и ацетилен.
Като самостоятелен и единствен източник на
въглерод, СО широко се използва за получаване
на метанол. От него на свой ред се синтезират стотици хиляди тона оцетна киселина. Възможностите
на синтеза на основата на СО при привличане на
други въглеродсъдържащи суровини практически
е неограничен: може да се получат алдехиди,
кетони, най-различни киселини, естери и други
производни. Етиленът и ацетиленът също така са
добре известни като изходни съединения за синтез

на разнообразни мономери и полимери.
Най-прост метод за получаване на СО в смес
с водород е сухата дестилация на дървесината при
ограничен достъп на въздух. Добивът на газове
представлява примерно 1,7-1,9 м3 на 1kg абсолютно суха дървесина с обемно съдържание на въглероден окис 27-30% и водород 10-15%. В средата
на 20 век са разработени техника и технология за
енергохимическо използване на различни дървесни отпадъци (лесосечни, от дървопреработването
и др.) за получаване на газообразни продукти и
смоли. Обаче след разчети и оценка на обема на
дървесните отпадъци и най-вече с появата на евтина електроенергия това направление не получава
развитие.
Постоянно менящата се ситуация с осигуряване с енергия и химически суровини не изключва
възможността за използване на метода за газификация на дървесните отпадъци в недалечно бъдеще.
Понастоящем вече има теоретически и практически данни:по организацията на производството на
газове, по съдържанието на въглероден окис и
водород. Следователно методът по газификация не
предизвиква затруднения.
В чужбина са разработени много технологични схеми и технологии. За газификация на различни дървесни отпадъци с използването на окислители въздух или кислород, при атмосферно или повишено налягане. В Германия работи технология
по газификация на лигнин с производителност 70
тона на денонощие. Добивът на газ е около 0.5m3на
1kg суровина. Полученият газ може да бъде използван за получаване на метанол. Стойността на метанола от дървесина е сравним със стойността на
метанола от нефтопродукти.
При пиролиза на дървесината без достъп на
въздух се получават въглероден окис, водород,
метан, етилен и други газове. Обаче при пиролиза
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при обикновени условия(постепенно нагряване до
температура не повече от 1000оС) се получава
сложна смес от газове, абсолютния добив на отделни компоненти не е голям и затова такъв метод
за получаване на газове не представлява интерес.
По добри резултати дава високотемпературната
пиролиза: при температура 1000-2200оС газът съдържа преимуществено етилен, при 2200-3500оацетилен. Например при пиролиза на дървесината
на ела. При температура 2600оС се получават 13%
ацетилен и 4,6% етилен. Но и този метод поради
високите енергийни загуби понастоящем е
неприемлив. Следователно въпросът с получаване
на въглеводороди от дървесина е разработен все
още недостатъчно.
От изложеното до тук може да се направи
извода, че пътищата за получаване от дървесина
или от нейни отпадъци суровини за органичния синтез усилено се изучават, а по отделни направления
са доведени до етап опитно-промишлена проверка.
Към втората група вещества, които могат да
бъдат получени от дървесина и използвани като суровина за органичния синтез, се отнасят течни продукти извлечени след така нареченото термично разграждане на дървесината. Изследванията по термично разграждане на дървесината са започнали
отдавна. Още в началото на 30-те години на миналия век са се изучавали методите за разлагане на
дървесината в среда на креозотова фракция (температура на кипене 200-265оС), като е установено,
че дървесината се разтваря напълно и образува около 65% течни продукти. Изследвана е процеса по
разтваряне на дървесина в спиртно-бензолна смес
при температура 300оС. Дървесината и в този случай се разтваря напълно, смолните вещества съдържат 40-43% феноли, добивът на които съставлява 24-27% от абсолютно сухата дървесина.
Особено интензивни изследвания по разлагане на
дървесината в присъствие на катализатори и деструктивна хидрогенизация с цел получаване на течно моторно гориво са водени през 30-те години на
20 век в Швеция - страна без собствени запаси от
нефт и каменни въглища, но която притежава значителни ресурси от дървесина.
Понастоящем към изследванията по термично разграждане на дървесината отново се проявява интерес. При хидриране на дървесината на бързорастяща топола при температура 325-375оС и
налягане 10 МРа съвместно с вода в присъствие
на никелов катализатор се достига до пълното й
превръщане в течни продусти и газ. Добивът на течни продукти, образувани основно от лигнин представлява 31%. Термичното разграждане на дървесината се осъществява и по други методи - обработка чрез смес на СО и вода при температура
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350-400оС и налягане до 28 МРа в присъствие на
катализатори. Добивът на масло - 40-50%.
Представляват интерес като ценна химическа суровина (източник на феноли) течните продукти на обикновената пиролиза-отпадната и разтворима смола. Действително, при пиролиза на дървесина основно с цел получаване на дървесен въглен даже по обикновена технология, във вид на страничен продукт се образува минимум 2% сумарно
дестилиран фенол от общата маса на дървесината,
докато от каменовъглена смола – най-много 0.1%
фенол от масата на каменните въглища. Освен
това, има възможности да се усъвършенства пиролизата чрез използване на катализатори. Обаче
подобни лесохимически продукти на пиролизата
следва да се разглеждат не като конкурентоспособен източник на основните химикали, а като източник за получаване на специални продукти с достатъчно сложна структура и специфични свойства.
Разбира се, течните продукти не само от пиролизата но и от термичното разграждане на дървесината, за да станат годни суровини е необходимо
да се опрости сложната смес, да се превърне в
най-ценните съединения (например смес от феноли, гваяцил и неговите хомолози, пирокатехин,
диметилпирогалол и др.), да се разработят технически прости и икономически изгодни методи за
разделяне на смесите дори и само на групи вещества. По нататъшното развитие на органичната
химия (в частност преобразуване и модификация
на органичните съединения), процесите и апаратите (разделяне на смеси) позволява да се надяваме
да се разреши тази задача. Във връзка с покачването на цените на синтетичните феноли е целесъобразно получаването им от технически лигнин.
Твърдият продукт на пиролизата - дървесният въглен - също може да служи като суровина при получаването на полупродукти за органичния синтез, в
частност серовъглерод. Последният има значително използване в производството на вискозна
коприна, целофан, ССL4, ксантогенати и др. В последните години голяма част от серовъглерода, въпреки по големите капиталовложения, се получава
от значително по-евтиния природен газ. В случай
на привършване на запасите от природен газ, дървесния въглен винаги може да се използва за получаване на серовъглерод.
В бъдеще дървесният въглен като високо концентриран въглеродсъдържащ продукт ще стане такъв източник за синтез на въглеродсъдържащи
съединения, който не трябва да бъде сравняван с
нито един от известните в момента.
Някои учени отбелязват, че в близките 20 години по икономически съображения не се очаква
ускорение в ръста на производство на химически
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продукти от дървесина. Даже планираното значително увеличение на потреблението на етилов алкохол ще се задоволява за сметка на природен газ
или нефт. Обаче трябва да се очаква рязко увеличение на промишленото изгаряне на дървесината
с цел получаване на енергия. Счита се ,че при използване на целия обем резервна дървесина в САЩ
като източник на енергия, може да се получи толкова енергия, колкото и от внасяния в момента нефт.
Дори прякото изгаряне на отпадъците за отопление на жилища и учреждения се смята за изгодно
във връзка с рязкото увеличение на цените на течното и газообразното гориво.
Колофонът и терпентинът не трябва да се разглеждат като многотонажни продукти за органичния синтез, а като уникални суровини за производство на такива продукти, получаването на които по
други методи е трудно и по-малко изгодно. Колофонът в чист вид или облагороден чрез модификация, хидриране, диспропорциониране, димеризация
може да бъде използван основно за получаване на
технически продукти като натриеви сапуни, резинати, поливалентни метали, естери на многовалентни алкохоли. Използват се в традиционни области
като промазващи, адхезионни и повърхностно-активни материали в целулозно-хартиената и химическата промишленост, в производството на радиотехнически изделия и т.н. По литературни данни
може да се предположи, че смолните киселини могат да станат ценни полупродукти за синтез на вещества с по-голяма или по-малка биологична активност - антисептици, вещества с хормонална активност, регулатори на ръста на растенията и т.н.
Терпеновите въглеводороди в по-голяма степен, отколкото смолните киселини, ще бъдат използвани за производство на синтетични материали.
Твърде перспективно е тяхното приложение за получаване на парфюмерийни вещества и замяна на
скъпоструващите и дефицитни природни продукти,
за синтез на физиологично-активни вещества и т.н.
Терпеновите въглеводороди за синтез на технически продукти – политерпени, терпенофеноли
и други смоли на тяхна основа - също ще бъдат
използвани тъй като използването на чистия терпентин едва ли е целесъобразно.
Голям интерес, благодарение на наличието на
ненаситени връзки, представляват мастните киселини на таловото масло за синтеза на технически
продукти –димери и полиалкидни смоли, предназначени основно за производство на лакове и емайли.

Иван Генов

Перспективна суровина за получаване на полупродукти използвани в органичния синтез, се явяват алкалните органични вещества на целулозното
производство. Финландски учени са предложили метод за преработка на сулфатна и сулфитна алкалня луга при висока температура. От 1t целулоза
по този метод може да се получи в kg: пирокатехин и негови хомолози-140,фенол и други едновалентни феноли-130, оксалова киселина-150, оцетна киселина-100, мравчена киселина-100, янтарна киселина-10, разтворители и масла-130, други
вещества - всичко до 883 kg. По предварителна
оценка, стойността на търговските продукти, допълнително изработени от алкалната луга, ще бъдат 10 пъти по-скъпи от стойността на горивото
вместо да се използва като луга, и 2 пъти - от стойността на получаваната при това целулоза. Всичко
това показва за необходимостта от своевременна
разработка и създаване на действително на комплексна технология за използване на всички компоненти на дървесината при производство на целулоза с едновременно получаване на широка гама продукти за органичния синтез.
Изключителното значение на дървесината като постоянно възобновяваща се суровина е безспорно. Да се направят каквито и да е конкретни прогнози за използването на дървесината за получаване на многотонажни продукти за органическия синтез в нашата страна е трудно. За реализацията на
това е необходимо за се създадат високопродуктивни и високо рентабилни горски стопанства със
затворен цикъл използване - възпроизводство на
дървесината. Поради това едва ли в близките десетилетия дървесината ще бъде използвана за получаване на суровини за органичния синтез. Трябва
да нарасне значението на дървесината при извличане на химически вещества, получаването на които от дървесина безспорно е рентабилно. Очевидно
се увеличава и дела на дървесината, и преди всичко на отпадъците от нея, при добиването на топлинна и дори електрическа енергия.
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POSSIBILITIES FOR USING FORESTRY CHEMICAL PRODUCTS AS RAW
MATERIALS FOR ORGANIC SYNTHESIS
Ivan Genov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The usage of some products for organic synthesis is examined, obtained during wood processing by means of
the following methods – gasification, hydrogenation and extraction. The matter is discussed of obtaining chemical
substances from paper pulp production exhausted lye. A conclusion is drawn that the role of wood in producing
different chemical substances will grow in the near decades. At present its usage for obtaining products for organic
synthesis is still unprofitable.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)
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КРИТЕРИИ И МЕТОДИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ДОСТАВЧИЦИ
НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Велика Бинева, Иван Димитров
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
Днес много организации са принудени да съкращават разходите си като едновременно трябва да се стремят
към постигане на високо качество на своите продукти и услуги, за да оцелеят и запазят конкурентните си
позиции на динамично променящите се пазари. Един от ключовите моменти в дейността на организациите е да
прилагат стратегията на аутсорсинг на бизнес процеси, т. е. част от бизнес процесите, които досега са се
извършвали в организациите, да бъдат предоставени на външни изпълнители. В тази връзка, един от основните
проблеми на настоящия етап при управлението на организациите, които са избрали да преследват стратегията
на концентрация върху водещите компетенции е избирането на подходящ изпълнител на изведените извън организацията бизнес процеси. За целта трябва да се използва такъв набор от инструменти и методи, използването
на които да позволява детайлното установяване на пълния потенциал на доставчиците и избор на оптималния от
тях.
Ключови думи: методи, критерии, оптимални доставчици.
Key words: methods, criteria, appropriate supplier

Въведение
В резултат от появяването на предизвикателства в глобалната конкуренция настъпват промени
при бизнес концепциите, като все по-голямо влияние оказва изборът на подходящ доставчик върху
процесите в стопанската организация. Затова, процесът на избиране на доставчик се превръща в приоритетен стратегически проблем с решението, на
който се постига реална конкурентоспособност.
Критерии за избор
Избирането на подходящ доставчик е много
сложен процес, който се характеризира с множество неконтролируеми и непредсказуеми критерии,
засягащи решението. Най-общо те могат да се групират в следните направления [2,6,7,8,9]:
1. Многочислени критерии – както количествени, така и качествени;
2. Противоречия между критериите – противоречиви обекти, определящи критериите;
3. Затруднения, произтичащи от наличието на
множество алтернативи – дължат се на жестоката
конкуренция;
4. Вътрешни и външни ограничения, които
оказват силно влияние върху процеса на покупката.
Анализът на литературните източници показва,
също, че относителната важност на използваните
критерии при решението за избор на оптимален
доставчик, варира според различните източници.
Най-често използваните критерии при избор са
цената, скоростта на доставката, предлаганото
обслужване, фокусиране върху качеството на
крайния продукт на доставчика, географското разположение, размера на организацията-доставчик,
изградената верига за доставки, степента на опаз-

ване на околната среда и други.
В същото време, днес все повече организации установяват тесни връзки с доставчиците. Това
води до изграждането на дългосрочни партньорски
взаимоотношения с малко на брой привилегировани доставчици.
Когато организациите изграждат дългосрочни
връзки с доставчици, освен изходните критерии
трябва да бъдат използвани и процесни и структурни критерии [3, 4]. Процесните критерии се свързват с проследяването на това, дали служителите
следват стандартните оперативни процедури или
не. Структурните критерии се свързват с потенциалното представяне на организацията и рефлектират върху това какво би могло да се направи от
доставчика по отношение наличността на ресурсите.
От друга страна, при дългосрочни връзки с доставчиците е необходимо непрекъснато да се наблюдават и при необходимост да се подобряват
технологиите, качеството и изпълнението на доставките, които са особено важни в справянето с
несигурността.
За нормалното протичане избирането на подходящ доставчик, е необходимо да се обърне особено внимание на процесът на оценяване на всеки
доставчик. Това от своя страна изисква избор на
методи за оценка, които в най-голяма степен ще
обхванат изискванията на стопанската организацията към съответните доставчици.
Методи за избор
Можем да класифицираме мнозинството от
съществуващите методи за разрешаване на проблемите свързани с избора на подходящ доставчик
в три принципни категории [1]. Трябва да отбеле-
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жим, че би могла да се направи и комбинация между методи от различните категории.
1. Елиминиращи методи
Съгласно този тип методи от възможните доставчици се елиминират тези, които не отговарят на
изискванията на организацията за търсения доставчик. Тук методите могат най-общо да се разделят
на „обединяващи” методи и „съставни” методи [4].
При „обединяващите” методи елиминираме тези
доставчици, които отговарят в минимална степен
на най-съществените за организацията критерии.
При „съставни” методи пък определяме тези
доставчици, които в най-голяма степен биха задоволили изискванията на организацията, в сравнение с всички останали.
2. Оптимизационни методи.
Този тип методи се използват за оптимизиране на конкретни организационни функции. За целта се използват както единични критерии, така и
набор от критерии под формата на ограничения.
По-долу са представени два варианта на оптимизационни методи. Първата разгледана ситуация е
без ограничаващи условия, а втората се фокусира
върху ситуация, при която се осъществява оптимизиране чрез набор от ограничаващи критерии.
2.1 Без ограничаващи условия
В ситуациите, когато се използва единствен
критерий, обикновено стопанските организации избират разходите като най-важен критерии. Обикновено стопанските организации изчисляват преките
разходи. Изчисляват се всички преки разходи, каквито например са пазарна цена, транспортни разходи и т.н., асоциират се с конкретен доставчик и
на тази основа се избира най-малко скъпият доставчик. Значителен брой организации, които стартират дейността си, на практика, избират доставчиците си чрез този метод. Стопанските организации, които избират стратегията, основаваща се
на разходите са податливи да използват този метод.
В същото време [5] повечето мениджъри твърдят,
че качеството е най-значимия критерий. На практика обаче те често решават да избират доставчиците си според преките разходи и качеството на предлаганата доставка.
В ситуациите, в които се използват множество критерии, те се оценяват въз основа на относителните им тегла. Тези относителни тегла показват относителната важност на всеки критерий. Въз
основа на това, се избира този доставчик, който е
получил най-добрата оценка в сравнение с всички
останали.
Обикновено се прилага метода на аналитичния йерархичен процес. Това е метод, който се при-
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лага с цел да се даде приоритет на дадена алтернатива, когато се прилагат множество критерии и
субкритерии, т.е. има широко приложение при вземането на различни видове решения, например при
научни изследвания, избор на алтернативни инвестиционни проекти. Аналитичният йерархичен процес позволява да се структурира комплекс от проблеми под формата на йерархия. Най-простата форма на йерархия обхваща три нива: цели, критерии
и алтернативи. При избирането на доставчик целта
е изборът на най-подходящия такъв. Критериите,
които се използват могат да бъдат качество, цена,
обслужване, доставка и т.н. Алтернативите са различните възможности, които предлагат отделните
доставчици.
Аналитичният йерархичен процес е метод, който позволява да се ранжират различни алтернативи,
основани на решения, касаещи важността на критериите и широтата (обхвата) им по отношение на
всяка алтернатива. Поради тази причина, аналитичният йерархичен процес се възприема като идеален
метод за избирането на подходящ доставчик.
2.2 Субективен набор от ограничения
С приложението на този метод се цели да се
направи избор на един или множество доставчици,
които в максимална степен отговарят на субективните изисквания на стопанската организация.
Процесът на избор може да бъде осъществен въз
основа на единствен критерий (обикновено се използват математически модели за оптимизация)
или въз основа на множество критерии (прилагат
се различни методи за програмиране – линейно
програмиране, нелинейно програмиране и др.).
Целите, които се преследват с приложението
на тези модели обикновено са: минимизиране на
разходите, минимизиране на причините за отлагане или забавяне на доставките, минимизиране на
времето за комуникация между доставчиците и организацията и т.н. [11].
Ограниченията, които се срещат при приложението на тези методи са свързани с производствения капацитет на доставчика, задоволяването на
изискванията или търсенията на организацията, минимален обем на поръчката, минимален или максимален брой на доставчиците, географското разположение на доставчика [12].
3. Методи на вероятностите
Решението за избиране на доставчик често се
възприема като рутинно. От една страна причината за това е, че стопанската организация смята, че
има малка вероятност да направи грешка при
избора, а от друга страна, че евентуалната грешка
няма да окаже сериозно влияние върху цялостната
дейност на организацията. На практика обаче при
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сигурни условия има относително голяма вероятност да бъде избран неподходящ доставчик и тази
грешка да доведе до сериозни проблеми за организацията.
За приложението метода на вероятностите е
необходимо да се определят няколко варианта на
бъдещо поведение на доставчиците. За всеки сценарий се определят различни точки за критериите
за избор. След като се изчисли общата оценка за
всеки доставчик избираме този доставчик, който
има например стабилни относително еднакви оценки в различните варианти.
Могат да се разграничат три вероятностни категории на решението за избор на доставчик [10]
- Когато изборът се провежда между доставчици със сходни характеристики и при равни други
условия, които могат да се предвидят, като може
да се очаква поява само на незначителни отклонения в дейността. Този тип решение се възприема
като рутинно.
- Когато изборът се провежда между доставчици със значителни различия в характеристиките
им, е необходимо да се определи по-добрия доставчик при равни други условия. Този избор също
се възприема като рутинен.
- Когато се прави избор на доставчик при разглеждане на вероятността за възникване на някакви бъдещи условия, може да се очаква, че най-добрият доставчик при определени условия няма да бъде най-добрият при други условия. Взимането на
решение в този случай става при висока вероятност да се допусне грешка в процеса на избор и
тази грешка да доведе до сериозни последици. При
такава ситуация на избор на доставчик се препоръчва значителни усилия и предпазливост.
Характеристика на проблемите свързани с
избирането на подходящ доставчик
Стратегическото решение за избор на доставчик често се възприема като едно от най-важните
за успешна дейност на стопанските организации.
Трудността и важността на избирането на подходящ доставчик допълнително утежнява насоките за
развитие на бизнеса. Това развитие може да бъде
затруднено от редица компоненти, каквито например са: процентното увеличение на постъпленията
за производствените предприятия, нарастването
броя на чуждестранните доставчици, нарастването
на скоростта на технологичните промени, съпроводени от съкращаване на цикъла на живот на продуктите и т.н. На тази основа можем да направим
извода, че решението на проблема свързан с избирането на подходящ доставчик е определящ за жизнеспособността на стопанските организации.
За да може да се избере подходящия доставчик е необходимо в процеса на решението да взе-

мат участие членове от различни отдели на стопанската организация. Причината е, че подобен избор оказва въздействие в различни насоки като:
продукция, транспорт, продажба и т.н. Освен това
важността на критериите използвани за избирането на доставчик са в известна степен субективни.
Именно поради тази причина е необходимо доставчикът да бъде избран с консенсус от членовете
на различните отдели т.е. от хора, които имат различни гледни точки. Провеждането на дискусия дава възможност за по-добро опознаване на интересите на различните отдели на стопанската организация.
Важен момент е, че решението свързано с избирането на оптимален доставчик обикновено се
взема въз основа на няколко критерия. Тези критерии обикновено са несъвместими. Например, качеството на даден продукт и разходите които се
правят за производството на този продукт. Оттук
трябва да се избере този доставчик, който в найголяма степен отговаря и на двата критерия.
Друг важен момент е наличието на субективни и обективни критерии. На практика значителен
брой от решенията се вземат въз основа на субективни критерии. Това са критерии, които не можем
да измерим количествено. Например, такъв критерий може да бъде „желание за бизнес” от страна
на доставчика. Обективните критерии, от своя
страна, могат да се измерват количествено (такъв
критерий например е разходи или цена на
продукта). Трябва да отбележим, че сред обективните критерии има и такива, които не са „лесни” за
измерване, каквито например са качество на продукта и обслужване. В този случай трябва да се
предвидят разходи за върнатите продукти, разходи
за след продажбено обслужване и т.н.
Друга характеристика, на която стопанските
организации трябва да обърнат особено внимание
при вземането на решение е да се избере оптималният доставчик, който ще гарантира дългосрочна конкурентоспособност за организацията.
Заключение
Все повече стопански организации се насочват към прилагането на стратегията на аутсорсинг
на бизнес процеси, тъй като в съвременните условия това е един от ключовите моменти за успешна
дейност. В тази връзка, основните проблеми, с които трябва да се справят организациите, които са
избрали да преследват стратегията на концентрация върху водещите компетенции е прилагането на
такива критерии и методи за избор на подходящ
доставчик на изведените извън организацията бизнес процеси. За целта трябва да се използва такъв
набор от инструменти и методи, използването на
които да позволява детайлното установяване на пъл-
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ния потенциал на доставчиците и избор на оптималния от тях.
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CRITERIA AND METHODS FOR APPROPRIATE SUPPLIER SELECTION TO
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ABSTRACT
Today, many organizations are under intensive pressure to cut their costs meanwhile they ought to strive for high
quality in products and services to survive and keep on their competitive position. One of the most important strategies
in organizational performance is applying the outsourcing i.e. some of the inter-organizational business processes to
give up outside supplier. In this connection, one of the fundamental problems in organizational management is suitable
supplier selection. This paper presents the tools and the methods, which using permit establishment in detail suppliers‘
complete potential and select the most appropriate of them.
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ИЗБОР НА ОПТИМАЛНИ ДОСТАВЧИЦИ
НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ
Велика Бинева, Иван Димитров
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
Въз основа на проведено изследване на връзката между избирането на подходящ доставчик и усъвършенстване на процесите в стопанските организации сред множество организации в Бургаски регион бяха установени
и оценени основните критерии за избиране на доставчик и бе определено влиянието, което те оказват върху
основните критерии за усъвършенстване на процесите в организацията. В тази връзка, бе изградена програмна
система за избиране на оптимални доставчици на бизнес процеси след решение на организацията за аутсорсинг
на някои бизнес процеси. Като основа се използват всички критерии за избор на доставчик, за които е статистически доказано, че оказват най-силно влияние върху критериите.
Ключови думи: усъвършенстване на бизнес процесите, аутсорсинг, критерии, програмна система.
Key words: business process improvement, outsourcing, criteria, software.

Въведение
За да осъществява успешно дейността си под
непрекъснатия конкурентен натиск на пазара е необходимо стопанските организации да се стремят
да усъвършенстват бизнес процесите си, за да оцеляват и съхраняват конкурентните си позиции в
отрасъла, в който се намират.
Въз основа на проведено изследване на връзката между избирането на подходящ доставчик и
усъвършенстване на процесите в стопанските организации сред множество организации в Бургаски
регион бяха установени и оценени основните критерии за избиране на доставчик и бе определено
влиянието, което те оказват върху основните критерии за усъвършенстване на процесите в организацията. В тази връзка, бе изградена програмна система за избиране на оптимални доставчици на бизнес процеси след решение на организацията за аутсорсинг на някои бизнес процеси.
Конструиране на модела
Въз основа на множество проучени публикувани практически изследвания [1, 2, 3, 4, 5, 6] за
влиянието, което оказва избирането на подходящ
доставчик върху усъвършенстването на процесите
в стопанската организация, бе формулирано
становището, че се обособяват пет главни категории на влияние при изборът на доставчик. По
конкретно, избирането на подходящ доставчик оказва позитивно влияние при усъвършенстването на
процесите в стопанската организация по отношение на качеството, предлаганото обслужване, организацията на доставките, връзката между продавач и купувач и времеви цикъл. Структурираните
фактори и отнасящите се към тях критерии за избор на подходящ доставчик са показани във фиг.1.
Въз основа, на изградената фигура, на практика, се формира механизъм за общо избиране

на подходящ доставчик. Логиката на така формирания механизъм показва, че от една страна, основните фактори се свързват с различни критерии,
а от друга страна, отделните критерии са взаимосвързани, като някои от тях се възприемат като
традиционни, а други като субективни по природа.
Практическо изследване
Въз основа на допитване проведено сред множество стопански организации в Бургаски регион
бяха установени и оценени основните критерии за
избиране на подходящ доставчик. Бе определена
относителната важност на критериите за избор на
доставчик в стопанската организацията, като за целта се изчислиха средните стойности на критериите
и ранг на всеки критерий.
Логиката на общия среден резултат за всеки
критерий при избора на доставчик може да се види
в Таблица 1.
В Таблица 1 се обръща внимание на критериите за избор на доставчик при оценяването на
доставчиците. Критериите за избор на доставчик са
съответно от първи или втори ранг. Критериите отнасящи се за фактора качество с първи ранг са
следните: продължителност на предлагане, гъвкавост на операциите и надеждност на продукта/
услугата. Критериите отнасящи се за фактора предлагано обслужване с първи ранг са: реакция на търсенето и техническа поддръжка. По отношение на
фактора организация на доставките: от първи ранг
са следните критерии - качество на изпълнението,
съвременни технологии и географско
разположение. При фактора връзка продавач-купувач от първи ранг са критериите възможност за
електронен обмен на данни, гъвкавост на доставчика и способност за определяне на потребностите.
Най-накрая при времевия цикъл – кратките срокове за изпълнение на поръчките е единствения критерий от първи ранг.
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Фактори

Критерии

Продължителност на живот
Ергономичност на продукта/услугата
Гъвкавост на операциите
Простота на операциите
Надеждност на продукта/услугата

Качество

Предлагано обслужване

Организация на
доставките

Цели

Реакция на търсенето
Способност за промяна на продукта/услугата
Техническа поддръжка
Следпродажбено обслужване
Качество на изпълнение
Използвани съвременни технологии
Географско разположение
Производствени мощности и капацитет
Технологични възможности
Иновативност

Връзка продавачкупувач

Възможности за електронен обмен на данни
Съвмест. с йерархичните нива и функции на организацията-клиент
База от клиенти
Гъвкавост
Способност за определяне на потребностите
Способност за поддържане на търговски връзки

Времеви цикъл

Поддържане на запаси в наличност
Срок за изпълнение на поръчката
Скорост на разработка на нови продукти

Фиг.1. Фактори и критерии за избор и оценка на подходящите доставчици
Таблица 1. Относителна важност на критериите за избор на доставчик
Фактор

Критерии

Ср. стойност
на критерия

Качество

продължителност на предлагане
ергономичност
гъвкавост на операциите
простота на операциите
надеждност на продукта/услугата
реакция на търсенето
способност за промени
техническа поддръжка
следпродажбено обслужване
качество на изпълнението
съвременни технологии
географско разположение
производствени мощности и капацитет
технологични възможности
иновативност
възможности за електронен обмен на данни
съвместимост с йерархичните нива
база от клиенти
гъвкавост на доставчика
способност за определяне на потребностите
способност за поддържане на търговски връзки
способност за поддържане на запаси в наличност
кратки срокове за изпълнение на поръчките
скорост на разработка на нови продукти

3,06
2,34
3,13
2,49
3,67
3,02
2,44
2,69
2,49
2,73
2,85
2,69
2,38
2,49
2,48
2,60
1,97
2,24
2,91
2,77
2,32
2,10
3,30
2,03

Предлагано
обслужване

Организация
на
доставките

Връзка
продавачкупувач

Времеви
цикъл

Ранг на
всеки
критерий
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
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Програмна система
За практическата реализация на постигнатите резултати от проведеното изследване разработихме и предлагаме програмна система “BPRS”
(Business Process Supplier Rating). По своята същност, “BPRS” представлява методическа програмна система за оценяване и избиране оптимални доставчици на бизнес процеси след решение на организацията за аутсорсинг на някои бизнес процеси.
Като основа използваме всички критерии за избор
на доставчик, от първи ранг, т.е. това са всички критерии за избор на доставчик, за които е статистически доказано, че оказват най-силно влияние върху критериите за усъвършенстване на процесите в
стопанските организации.
Програмната система съдържа всички необходими екрани за нейното изграждане. Екраните
представляват електронни таблици (бланки), които
лесно могат да се коригират и допълват, съобразно спецификата на стопанската организация.
Последователността на екраните е съобразена с
логиката на процеса за избор на доставчик. Предложените бланки, подпомагат методически избирането на подходящ доставчик и могат да се използват като форма на стратегическо ориентиране за
усъвършенстване на процесите в организацията.
Екраните имат следната последователност:
Първият екран е началната страница на програмната система “BPRS”. В него се описва предназначението на програмната система и се преминава към следващия екран „меню” (фиг.2)

Фиг.2. Начален екран на програмната система
“BPRS”
Вторият екран показва главното меню за работа в програмната система “BPRS”. Може да се
направи избор между седем основни екрана, а
именно: базови данни, оценка на доставчиците, ранжиране на доставчиците, списък на доставчиците,

АВС анализ, Крива на Лоренц и брой на оптималните доставчици (фиг.3).

Фиг.3. Меню на програмната система “BPRS”
Третият екран по своята същност е бланка,
която съдържа базовите данни въз основа, на които се осъществява оценката на доставчиците
(фиг.4). Оценяването се осъществява въз основа
на метода на претеглената точкова оценка.
Предложената бланка е изградена от няколко блока,
както следва:
- В първия блок се въвеждат данните на
организацията, която провежда оценката на
доставчиците.
- Втория блок отразява теглата на критериите за оценка на доставчиците
За тегло на критериите може да се зададе произволна стойност от 1 до 100. Тя отразява относителното значение на съответния критерий, който той
има при оценката на доставчиците.
- В третия блок се въвеждат данни за отговорника при провеждане на оценката на съответния доставчик.
- Четвъртия блок отразява начина на образуване на оценките при оценяване на доставчиците
Изградени са шест диапазона от точки
1. Диапазон от точки за оценка „отличен”.
2. Диапазон от точки за оценка „много добър”.
3. Диапазон от точки за оценка „добър”.
4. Диапазон от точки за оценка „удовлетворителен”.
5. Диапазон от точки за оценка „проблемен”.
6. Диапазон от точки за оценка „неудовлетворителен”.
При образуване на оценките при оценяване на
доставчиците са обозначени най-големия и най-малкия брой точки, при които може да се постави съответната оценка.
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Фиг.4. Екран на базовите данни на програмната система “BPRS”

Фиг.5. Бланка за оценяване на доставчиците в
“BPRS”
Четвъртият екран се използва за оценяване на
доставчиците (фиг. 5). Той се състои от няколко
блока, а именно:
- първи блок – посочва отговорника, който в
момента прави оценката, а също и текущата дата.
-втори блок – съдържа данни за доставчика,
който ще бъде оценяван, датата на която му е била
направена оценка и кой е направил оценката.
-трети блок – съдържа информация за
оценката, която получава доставчика. Тук се посочват получените от доставчика точки и относителните тегла на точките.
-четвърти блок – включва всички 12 критерия
от първи ранг, а именно: продължителност на
предлагане, гъвкавост на операциите, надеждност
на продукта/услугата, реакция на търсенето, техническа поддръжка, качество на изпълнението, съвременни технологии, географско разположение,
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възможности за електронен обмен на данни, гъвкавост на доставчика, способност за определяне
на потребностите, кратки срокове за изпълнение
на поръчките. За всеки критерий има определени
качествени оценки, при избирането на които се получава съответна количествена оценка.
Петият екран представлява бланка, която отразява начина, по който се ранжират доставчиците
според броя на получените от тях точки. Най-отгоре се поставя доставчика с най-висока оценка, а
последен е този с най-ниска оценка.
Шестият екран представлява списък на доставчиците, които биват оценявани. Тук се отразяват
наименованието и адресната регистрация на организацията-доставчик, кода на резултата, датата на,
която е проведено оценяването, кой е провел оценката и броя точки, получени от организацията.
Седмият екран е бланка, която се прилага при
провеждането на АВС анализ (фиг. 6). Целта е доставчиците да се класифицират от гледна точка на
приноса им за усъвършенстване на бизнес процесите в организацията и въз основа на това да се
установи оптималния доставчик. В тази връзка, се
обособяват три неравностойни групи доставчици. В
група А попадат тези доставчици, които в най-голяма степен отговарят на изискванията на организацията. В група В се включват всички доставчици,
които заемат средно положение, а в група С попадат доставчиците, които най-малка степен ще съдействат за усъвършенстването на бизнес процесите на организацията.
В седмата бланка се обособяват два основни
блока. В първият се определят графичните стойности между групите АВ и ВС. Във вторият блок се
отразяват наименованието на организацията, броя
точки, които е получила, процентното отношение
на тези точки и в коя група доставчици попада.

Фиг.6. АВС анализ
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рият блок се определя процентната стойност на
линията, над която попадат подходящите доставчици (фиг. 7).
Заключение
Практическото приложение на разработената
методическа програмна система „BPSR” осигурява избирането на оптимален доставчик на бизнес
процеси след решение на стопанската организация за аутсорсинг на някои бизнес процеси. Това
от своя страна води до усъвършенстване на вътрешните бизнес процеси, които пряко въздействат
върху конкурентната позиция на организацията в
отрасъла, в който осъществява дейността си.
Литература
Фиг.7. Диаграма в „BPSR”
Осмият екран представлява бланка, чрез която се отразяват различията между доставчиците
според получените оценки от тях. Това става с помощта на Кривата на Лоренц. Чрез нея се отразява
реалното (фактическо) разположение на различията между доставчиците. Бланката съдържа два основни блока. В първият блок се посочват наименованието на оценяваната организация, броя точки,
които е получила и процентното отношение на тези точки. Вторият блок съдържа графичното изображение, което изразява фактическото разположение
на доставчиците.
Деветият екран представлява бланка, в която
се съдържат два основни блока. По своята същност първия блок е диаграма, чрез която се илюстрира конкретното влияние, което ще има всеки доставчик върху усъвършенстването на бинес процесите на органицацията. Диаграмата се разделя от
линия, над която попадат доставчиците възприемани като евентуално подходящи партньори. Във вто-

1. Bhutta, K.S., F. Huq 2002, Supplier selection problem: a comparison of the total cost of ownership
and analytic hierarchy process approaches, Supply
Chain Management: An International Journal, 7, 3
2. Boer, L.D., L.V.D. Wegen 2003, Practice and promise of formal supplier selection: a study of four
empirical cases, Journal of Purchasing and Supply
Management, 9, 3
3. Ellram, L. 1990, The Supplier Selection Decision
in Strategic Partnerships, Journal of Purchasing and
Materials Management, 26, 1
4. Muralidharan, C., N.Anantharaman & S. G. Deshmukh 2001, Vendor rating in purchasing scenario:
a confidence interval approach. International Journal of Operations and Production Management,
21(10)
5. Tracey, M., C.L. Tan 2001, Empirical analysis of
supplier selection and involvement, customer satisfaction, and firm performance, Supply Chain Management: An International Journal, 6, 4
6. Wilson, E. J. 1994, The relative importance of
supplier selection criteria: A review and update. International Journal of Purchasing and Materials
Management, 30(3)

SOFTWARE FOR OPTIMAL SUPPLIER SELECTION OF BUSINESS
PROCESSES
Velika Bineva, Ivan Dimitrov
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ABSTRACT
Supplier selection has increasingly been regarded as one of the most important strategy for business process
improvement. The research study in this aria was implemented in Burgas region. Their ware established and assessed
the basic criteria for supplier selection and was located influence which they have on the basic business process
criteria. In this connection was developed software for selection to optimal supplier of business processes after organizational decision for outsourcing (it was built on the basis of all first rank criteria). The software was designed by the
authors.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА НОВИ ХЕДЖ-ФОНДОВИ
СХЕМИ
Сава Димов, Десислава Вичева
Бургаски свободен университет
През последните десетилетия на световния финансов ландшафт постъпват нови явления и тенденции.
Електронизацията на борсовата търговия, либералният достъп и глобализацията на пазарите на ценни книжа
правят финансовия пазар по-ликвиден, волантилен и рационален. Наред с това експлозивно бързо нараства
използването на хедж-фондови стратегии и възможните им комбинации. В статията се анализират тенденциите
на нарастване на хедж-фондовете, кратката история на тяхното съществуване, основните им характериситики и
структура. Направен е преглед на развитието на хедж-фондовите стратегии и на бъдещето на хедж-компаниите.
Ключови думи: хедж-фонд, портфейлен подход към хеджирането, “къси” продажби, алтернативни инвстиции,
“long/short” хедж-статегии
Key words: hedge-fund, portfolio approach to hedging, short selling, alternative investments, absolute return,
convertible arbitrage, long/short hedge strategies

Електронизацията на борсовата търговия, либералният достъп и глобализацията на пазарите на
ценни книжа правят финансовия пазар по-ликвиден,
волантилен и рационален. Наред с това нарастват
спекулативните краткосрочни операции и търговията с по-сложни финансово производни инструменти, които представляват комбинация на покупки и продажби по време и място. Тази палитра се
допълва с тенденцията на много бързо нарастване
на хедж-фондовете. Не е случаен факта, че хеджфондовете се определят като най-бързо растящ
сектор на съвремените финанси. За последните 15
години общият обем на средства под тяхно управление нараства над 20 пъти и превишава днес над
1.4 трлн. щатски долари. Наред с това експлозивно бързо нарастват използваните от трейдърите
хедж-фондови стратегии и възможните комбинации, в които те могат да влизат. Следователно,
През последните десетилетия на световния финансов ландшафт настъпват нови явления и тенденции,
параметри и техники на търгуване на съвременните финансови пазари.
1. Тези при определяне на хедж-фондовете
В специализираната финансова литература се
забелязват две тези, които се защитават от различните експерти по хедж-фондовете, а именно:
Първо, съществуването и функционирането на
хедж-фондовете се отразява благоприятно на развитието но съвременните финансови пазари. Те се
превръщат във тяхна най-влиятелна сила на развитие, ефективно средство за повишаване на ефективността на финансовите пазара. Освен това,

хедж-фондовете допринасят за увеличаване на ликвидността на пазара, възстановяване на пазарното
равновесие и следва да се „разглеждат като основаващи се на принципите на пазарното стопанство
регулатори на финансовите пазари”.1 За последните няколко години хедж-фондовете се превръщат
от привилегия на тесен кръг богати хора в инструмент за масовия институционален инвеститор. Свои
фондове създават много известни аналитици,
трейдери, инвестиционни банки и управляващи. Така
например, през 2004 г. ръководителят на отдела
търговски стратегии Динакар Сингх и водещият
трейдер Ерих Миндич напускат Goldman Sachs bank
и създават хедж-фондове, съответно под управлението на компанията за преки инвестиции Texas
Pacific Group и Eton Park Capital Management. За
кратко време авоарите на първия хедж-фонд нарастват около 3 млрд. щатски долари.2 Хедж-фондовете се определят и „като игра на пазара по нови
правила”;
Второ, финансовите кризи на международните пазари се свързват с работата на хедж-фондовете. Така например, с дейността на хедж-фондовете се свързва кризата през 1992 г., довела до
излизането на Великобритания от Европейската парична система, с необичайно резките колебания на
пазара на облигации през 1994 г., кризата в Азия
през 1997 и силната девалвация на редица национални валути, с проблемите около предотвратяването на фалита на известния хедж-фонд LongTerm Capital Management (LTCM) през 1998 г.3
Не случайно се лансира алтернативата, че „хеджфондовете са кошмар на нашето време или на нор-

1 Виж: http://financebg.com/index.php?rid=1004&id=1004&more=6505 Хедж-фондовете – форма на спекулация или ефективно средство за повишаване на ефективността на финансовите пазари?
2 Според: http://www.4invest.ru/news.php?extend.682 Хедж-фонды стали влиятельной силой на мировых
рынках. Михаил Оверченко, Татьяна Бочкарева. Ведомости 20.11.2006, №218 (1745)
3 http://financebg.com/index.php?rid=1004&id=1004&more=6505
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малните инвеститори”. Хедж-фондовете играят ключова роля за разрастването на финансовата криза
на развитите пазари през 1997-1998 г., началото
на която бе поставено от девалвацията на тайландския бат, нестабилността на късите позиции за индонезийската рупия, обезценката на портфейлите
в малайзийски акции и не откритите позиции по филипинско песо.
Освен посоченото, някои хедж-фондове претърпяват сериозни финансови загуби. Така
например, хедж-фонда Amaranth Advisors, който
търгува милиарди щатски долари на сделки с природен газ, през септември 2006 г. в резултат на
погрешна ставка на трейдера „погълна” загуба от
6.2 млрд. долара или загуба около 65% от активите.
Първоначално съотношението заемни - собствени
средства е 8:1, т.е. на 1USD собствени средства
се влагат 8USD заемни средства. В началото на
1998 г. то е вече 26:1, за да се стигне до фаталните загуби, когато това отношение „подскочи” на
50:1. Сериозната финансова загуба на хедж-фонда Long-Term Capital Management (LTCM) през
1998 г. след девалвацията на руската рубла парализира световните финансови пазари.4 Недооценявайки руската действителност, сериозни загуби
претърпява и Джордж Сорос. През 1998 г. в хода
на нарастваща финансова криза в Русия, той загуби по различни оценки между 1 до 2 млрд. долара
в резултат на близо 25% срив в пакета от акции на
Связьинвест и продажбата на къси позиции. В резултат на „падането” на високо технологическия индекс Nasdaq през есента на 2000 г. хедж-фонда с
негово участие Quantum загуби още 3 млрд.
долара.
Въпреки, че се лансират мнения, че хедж-фондовете могат да представляват опасност за финансовите системи; и инвеститорите в хедж-фондове
могат да бъдат терористични структури, според нас,
много по актуална и съвременна е първата теза,
защото:
- практиката показва, че разрастването на
хедж-фондовете се дължи на положителното отношение на голяма част от инвеститорите. Хедж-фондовете са новата мода на финансовите пазари;
- хедж-фондовете действат като катализатори за установяването на реални ценови пропорции;
- те предлагат по-големи възможности за диверсификация портфейлите от ценни книжа и финансови деривативи, включително и инвестиращи в
държавни облигации;

- те позволяват да се получават печалби от колебанията на цените и конюнктурата, включително
и от спад в цените на ценните книжа и деривативните инструменти на международните финансови
пазари.
2. Нови тенденции за нарастване на хеджфондове
Световната финансова индустрия на хеджфондове през последните няколко години достига
рекордни значения. Посочват се разностранни оценки за тяхното нарастване. Така например, според
едни автори за периода 1990 г. до средата на
2004 г. техният брой нараства от 300 на 9000, а
управляваното от тях имущество се увеличава от
375 млрд. на 865 млрд. щатски долари, при средногодишен приръст около 20%.5 Според други, към
края на 2005 г. общото количество хедж-фондове
по оценка на експерти прехвъря 7000 броя, а сумата на активите под управление е над 1 трил.
долара.6 Може да се приеме оценката, че количеството на хедж-фондовете за периода 1990–
2005 г. е както следва на фиг. 1.
От фигурата се вижда, че тенденцията е към
нарастване на броя на хедж-фондовете. След
2000 г. този тренд е изключително ярко изразен.
Хедж-фондовете са насочени към все по-голям брой
инвеститори, наричани в литературата „масов инвеститор”. Активите под управление на хедж-фондовете също потвърждава изследваната тенденция
на растеж. Така например, на фиг. 2 се вижда тренда на тяхното развитие, като особено засилен е той
през последната година на изследването.
Тези факти не са случайни и популярността
на тази алтернативна инвестиционна форма, каквато е хедж-фонда се обяснява с следните тенденции:7
- неопределените перспективи на фондовите,
капиталовите пазари и срива на високотехнологичния сектор след събитията от 11 септември 2001 г.;
- дългосрочният период на гъвкава парична
политика на федерелната резервна система на
САЩ, в резултат на която доходността на ценните
книжа започна да намалява.
Следователно, пред трейдерите е поставено
ново предизвикателство за намиране на нова финансова парадигма, която да носи печалби от спада на цените на международните финансови пазари и съществуващата неопределеност. Това са
хедж-фондовете, с които може да се запълни аси-

4 http://www.barrel.ru/news/2006/09/22/news_3.html Трейдер хедж-фонда Amaranth Advisors показал, как
потерять $6.2 млрд.
5 http://financebg.com/index.php?rid=1004&id=1004&more
6 http://www.rts.ru/newrts/files/3026/10.doc
7 Пак там
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метричната празнота във финансовата сфера.
Местата на юридическата регистрация на хедж-фондовете към края на 2004 г. е показана на фиг. 3.
3. За хеджинга като понятие в съвремените
финанси
Операциите с ценни книжа и финансови деривативи са неразривно свързани с управлението
на финансовия риск. От една страна това е атрактивна, но и твърде рискована транзакция, а от друга изключително изгодна за спекулативни цели и
мотиви. В този контекст хеджинга и неговите операции са предпочитано средство за използване както
от инвеститори и спекуланти, така и от хеджьори.8
Комисията по фючърсна търговия на САЩ (CFTC
– Commodity Futures Trading Commission) определи,
че хеджинга с използването на фючърсни контракти трябва да включва позиции по фючърсни контракти, които икономически да бъдат свързани с касовите позиции и предназначени за намаляване на
рисковете, възникващи в хода на всекидневните търговски операции на дадена компания.9 Следователно, хеджинг може да прилага лице или компания,
които редуцират риска по пътя на откриване на противоположни позиции във времето на икономически свързани финансови пазари.
Според някои икономисти10 хеджингът се
свежда до определена стратегия, насочена към намаляване на нежелания ценови риск. Според други11 хеджирането се състои в неутрализация на неблагоприятните колебания на конюнктурата на
пазара, чиято цел е в пренасяне на риска от изменение на цените от едно лице на друго. Утвърждава
се становището, че е необходимо да се обърне внимание на два фундаментални критерия при хеджирането, а именно:
• динамиката на ценовата перспектива;
• икономическата целесъобразност от използването на хеджинга.
В този контекст хеджирането като процес
е свързано със следните три транзакции:
• Едновременно заемане на противоположни
позиции на дериватните пазари - например на спот
пазара и на фючерсния пазар;

• Взаимно компенсиране на резултатите от
двете позиции;
• Изменение на цените на даден базов актив
на двата пазара.
Според John Marshal и Vipul Bansal хеджирането е свързано с управлението на активите и пасивите и често се използва в съчетание с него, представлявайки отделен клас методи. Хеджът е
позиция, която се използва в качество на временна
замяна, субституция (substitute) на бъдеща позиция по друг актив, задължение (liability) или с цел
защита стойността на съществуваща позиция по
актива, когато тази позиция не може да бъде
ликвидирана. Преобладаваща част от хеджинга се
осъществява със задбалансови инструменти (offbalance sheet instruments) и в качество на тях се
използват фючърсите, форуърдите, опциите и
суапите. Необходимо е да отбележим, че хеджа
може да приема и форма на балансова позиция
(on-balance sheet position). Така например, суаповите дилъри хеджират своите суапи като съкровищни облигации и полици. Това се обяснява с временния характер на хеджирането на кешовия пазар.12
Следователно, хеджът се разбира като позиция използвана в качеството на временно заменяне на
бъдеща налична позиция или за компенсация на
риска, свързана с текущата налична позиция.
По-новите постижения в теорията на хеджирането показват, че то се развива в следните
направления, който накратко бихме представили
като:
• портфейлен подход към хеджирането (portfolio approach to hedging).13 В началото на 60-те
години Johnson (1960) и Stein (1961) го прилагат
за първи път. Те се аргументират с факта, че целта на хеджирането е да служи за минимизация на
дисперсията на печалбата, свързана с комбинацията на налична кешова с фючърсна позиция. Това
е довело до използването на регрисионния анализ
за определяне на коефициента на хеджирането, минимизиращ риска (regression analysis in determining the risk minimizing hedge ratio). Към такъв подход се придържат икономистите изследвали проблема - Л. Телсер, Л. Джонсън, Дж. Стайн и Р.

8 Юридически или физически лица, които извършват операции по трансформирането (пренасянето) на
риска от един базисен актив на друг с помощта на компенсираща позиция на срочния пазар. Изхождайки от
английската дума “hedge” - “ограждане”, “защита” хеджът може да се тълкува и като “ограждане на субекта от
възможни загуби” или „защита от риска”.
9 Де Ковни Ш., Такки К. СТРАТЕГИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ. Пер. с англ., М., ИНФРА-М, 1996, с. 9.
10 Петков, Б. БОРСОВА ТЪРГОВИЯ. Унив. изд. “Стопанство”, С., 1999, с.104.
11 Вж.: Буренин, А. РЫНКИ производных финансовых инструментов. М.: ИНФРА-М, 1996, с.217.
12 Marshal, J.F. and V.K.Bansal.FINANCIAL ENGINEERING A Complete Guide to Financial Innovation. New
York Institute of Finance. 1992 by Allyn&Bacon, Inc. p.165
13 Виж: Marshal, J.F. and V.K.Bansal. Цит. произв., с. 517; Daigler, R. FINANCIAL FUTURES MARKETS.
Conceps, evidence, and applications. HarletCollins Colege Publishers, 1993, pp. 305-307
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Колб.14 Според други автори - Р. Рендлеман и К.
Карабини, моделът на портфела е подходящ, ако
към него се приложи ефективността на изучаваните пазари;
• съставно хеджиране (composite hedging).
Неговите теоретични основи са положени от Marshal (1989) и развити от Herbst и Marshal (1990).
То съвместява намаляването на риска от диверсификацията на портфейла с намаляване на риска,
присъщ на хеджа. Смята се, че математическите
аспекти на съставното хеджиране допускат и компютърно решение на проблема. Следователно, хеджът състоящ се от множество хеджиращи инструменти, например от серия различни фючърсни контракти се налича composite hedge.15 То довежда
до по-голямо намаляване на риска в сравнение с
простото хеджиране, защото използва диверсификацията, снижаваща несистематическия риск.
Като правило се отбелязва, че съставното хеджиране използва два или три инструмента и само в
редки случаи те могат да достигнат до четири;
• метод “строителни блокове” в хеджирането
(the building block approach to hedging). Множеството
различни инструменти (фючърси, опции, форуърди и суапи) и техните производни комбинации, които могат да бъдат използвани за хеджиране на
ценови рискове от различен тип се третират като
“главни строителни блове”, които се намират в разположение на финансовия хеджьор, зает със създаване на програма по управлението на рискове.
Комбинирайки тези инструменти с изходната начална позиция може да се “манипулира риска” с
най-различни практически ситуации. В специализираната литература се коментират три модерни
способа, които дават представа за метода, а именно
с помощта на:16
• графиките на риска и плащанията (Visualization: The Risk/ Payoff Profile Approach);
• блоковата схема на паричните потоци cash
flows (The Boxed Cash Flow Diagram Approach);
• с временната схема на паричните потоци
(The Time Line Cash Flow Approach).
През последните години с успех се използват
голямо количество смесени стратегии и инструменти, управляващи различните видове рисковете.
Така например, те могат да включват инструменти
за хеджиране на ипотечни дългови задължения (how
mortgage investing), различни нови типове опции
(path-dependent options, look-back options, option-
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linked loans) диверсификация (diversification), повишаване на кредитния рейтинг (credit enhancement),
излишно обезпечение (overcollateralization) и цесия
(assignment). В заключение можем да резюмираме,
че хеджирането е изкуство по управлението на различните видове финансови рискове за сметка на
използването на компенсиращи позиции по производните финансови инструменти.
4. Начало и логика на възникването на хеджфондовете
Възникването на хедж-фондовете е свързано
с името на родилият се в Австралия американец
Алфред Уйнстън Джонс (1900-1988), който се смята за създател на първия хедж-фонд. На него през
1949 година е „хрумнала” оригиналната идея да
съвмести дълги и къси позиции в един портфейл,
наричан дълъг/кратък (long/short) портфейл.17
Стратегиите на Джонс включват:
- Ако цените на акциите падат, както се очаква от инвеститорите, то той ще закупи акции на
техния пазар от по-ниски цени и ще ги „върне” на
брокера. Следователно, колкото по-силно спада цената на акцията, продадена в къса позиция, толкова по-евтино инвеститора ще я купува отратно и
ще реализира печалба, т.е. дългите позиции ще носят печалби, когато цените на акциите растат, а
късите - когато цените падат. В този контекст Джонс
реши да съвмести дългите и късите позиции в един
портфейл. По този начин, нито евтината акция на
лоша компания, нито скъпата акция на добра компания не могат да се считат за напълно печеливши;
- Ако предположим, че цените на акциите
нарастват, т.е. имаме „растящ пазар”, то би следвало да се очаква, че инвеститорите ще купуват
само перспективните акции, защото дългите позиции ще нарастват, а трейдерите ще получават
печалби. По логиката на „повдигащите се лодки”
на пазара, рано или късно ще започне да поскъпват и лошите акции, защото там ще се „гмуркат”
все повече осведомени инвеститори. В резултат на
това акциите в къса позиция също ще започнат да
нарастват и мениджърите ще започнат да понасят
загуби. Ако изборът е правилен, то трейдерите ще
получат чистата разлика или спреда, между нарастването на дългата и късата позиция.
Следователно, на „падащите пазари” ситуацията е противоположна - на първо време инвеститорите ще се „отърват” от най-лошите, рискованите
акции и след това ще започнат да продават по-

14 Виж: Де Ковни Ш., Такки К. Цит. произв., с. 25; Колб, Р. Цит. произв., с.261-267
15 Marshal, J.F. and V.K.Bansal. Цит. произв., pp. 527-528
16 Виж графиките от: Marshal, J.F. and V.K.Bansal. Цит. произв., с. 535, 537, 538
17 Дългата позиция по акцията означава, че трейдера е купил, а късата позиция - той е взел акцията под
наем от брокера и я продал във време и разчет на падане на нейната цена.
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добрите. Акциите в къса позиция ще падат по-силно,
в сравнение с акциите от дълга позиция, но менаджърът на „дългия/кратък портфейл” ще заработи
на печалба. Когато на пазара не се забелязва някакъв определен тренд на ценово развитие на активите ще са налице нови движения - акциите в дълга
позиция ще нарастват, а в къса ще спадат. В този
случай е налице разрив между дълга/къса позиция,
т.е. доходността между „дългия/кратък портфейл”
ще е максимална. В обратния случай, когато акциите в къса позиция нарастват, а в дълга падат, за
да се минимизира риска от грешки, Алфред Джонс
едновременно сключва десетки двойки сделки в дълга и къса позиция.18
Главното постижение на този подход, е че тази стратегия позволява да не се безпокои инвститорът за направлението на пазара или както се казва „на където да задуха вятъра на Wall street, Джонс
ще получава печалба”. Следователно, авторът на
първия хедж-фонд подсказва на практика идеята,
че пари могат да се правят от разликата на доходоносността на дългите и къси позиции както на
растящ, така и на падащ финансов пазар. С други
думи, чрез съответна комбинация на дълги и къси
позиции в портфейла от акции се увеличава възвращаемостта на инвестициите и се ограничава възможния финансов риск. Този подход за стратегия
се разпростира върху конструкцията на изграждане и функциониране на хедж-фондовете. Постепенно се утвърждава тенденцията за превръщане
на хедж-фондовете от място за единични играчи
във влиятелна сила на световните финансови пазари на масовия инвеститор.
През годините 1980-1986 г. хедж-фонда на
Джулиан Робертсон „TigerFund”, известен като
„скок на „Тигъра”(неговия офшорен контрагент
JaguarFund) демонстрира феноминална средногодишна доходност в размер на 43%. Робертсон определя своята цел като „да се открият 200 най-добри компании в света и да се инвестират в тях пари,
след което се откриват 200 най-лоши компании и
се оттегляте от тях в къса позиция. Ако двеста найдобри компании не надминат двестата най-лоши,
то на вас е необходимо да пробвате силите си в
друг бизнес.”19 На „дълга” позиция Робертсон избира за инвестиции ликвидни и евтини акции на бързо растящи компании, с акциите на които е извършва „къси” продажби, като пълна противополож-

ност на „дългите” покупки.
Един от най-известните хедж-мениджъри
Джордж Сорос през годините 1969-2004 г. постигна средногодишната доходност на споменатия погоре хедж-фонд “Quantum” около 30%. По оценки
всеки 1000 долара, вложени в този фонд се превръща в 5.5 млн. долара.20 Сорос събира уникален
екип от портфейлни мениджери, които през септември 1992 г., играейки в условията на понижаване на фунта стерлинги заработват около 1 млрд.
дол., извършвайки транзакции по продажба на къса позиция английската валута на обща сума 10
млрд. и заемат дълга по дойче марката.
5. За тяхната същност
В литературата хедж-фондовете се определят
от специалистите по-твърде разнообразен начин.
Според едни „понятието хедж-фонд се свързва с
“празните” продажби (short selling), с висока възвращаемост на инвестициите в резултат на използуването на аномалии в пазарните цени, с поемането на рискове за загуби, значително превишаващи обема на направените инвестиции.”21 Според
други, съвременното определение на хедж-фонда
е „инвестиционна структура, създавана под формата на партньорство, за управление на частен
капитал, недостъпен за широката общественост.”22
За трети, той е „фонд преграда”, който може да
заеме дълги и къси положения, използвайки арбитраж, да купува и продава обезпокоителни ценни
книжа, търговски варанти или облигации и да влага
капитал при всяка възможност на всеки пазар, където може да се предвиди чувствителна печалба
при намален риск”.23 Среща се още определението,
че хедж-фондовете са „настойчиво управляван портфейл от инвестиции, който използва новите инвестиционни стратегии, типовете лостове, дългите, късите и произволните положения на вътрешните и
външните пазари с цел производство на висока
възвращаемост.”24
Освен това се подчертава, че хедж-фондовете са „изключително многостранни, гъвкави и динамични класове финансови инструменти. Те предлагат няколко кратно по-широк набор от активи и
стратегии, отколкото традиционното инвестиране
в акции, облигации или взаимни фондове. Благодарение на това тяхната доходност има слаба или
отрицателна корелация с доходоносността на тра-

18 Виж за подробности: Котиков, В, Дж. Нэйл. Хедж-фонды: Игра на рынке по новым правилам. М., Альпина
Бизнес Букс, 2006, ISBN 5-9614-0296-7, с. 25-26
19 Пак там, с.29
20 Пак там, с.30
21 http://financebg.com/index.php?rid=1004&id=1004&more=6505
22 http://www.rts.ru/newrts/files/3026/10.doc
23 Виж за подробности: http://www.hedgefundconferences.com/
24 http://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp
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диционните активи.”25 „Хедж-фондовете са слабо
регулирани инвестиционни компании, ориентирани
към богати индивидуални и институционални
инвеститори. За максимизация на печалбата много често се провеждат рисковани операции с използване на заемни средства и производни инструменти. Вземат се от инвеститорите високи комисионни: обикновено 2% за управление и 20% от
дохода.”26 Наред с посоченото, хедж-фондовете се
възприемат и като „капитал-преграда, който следва разумно и добре неутралния, пазарен, инвестиционен стил. Това е „дълго-къса” инвестиционна
стратегия за застраховане на разумно хетерогенна група, свободна от ограничения, наложени от
закона, т.е. специфичен стил на инвестиране.”27
Хедж-фондът се разбира още като „разнообразен портфейл от некорелационни прегради на
капитала.”28 или „пул от средства (участниците в
Benchmark
Performance
Summary
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тях предоставят на фонда средства за управление
с цел реализирането на доход), които се инвестират в определени финансови инструменти. Инвестициите в хедж-фондовете са част от тъй нар. алтернативни инвестиции (alternative investments), които
имат за цел постигането на абсолютен резултат
(absolute return).29
6. Характерни черти
Хедж-фондовете притежават няколко специфични черти, които ги правят по-добро предизвикателство за инвестиране на капитали отколкото
традиционните, инвестиционни фондове. Тези компоненти се коментират по следния начин: 30
• корпорациите като хедж-фондове се стремят да реализират абсолютен резултат (absolute
return), независимо от развитието на определената величина за сравняване (benchmark). За доказа-

Index Value

Return
Dec 06 Nov 06

Dec 06 Nov 06

YTD

Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index 385.41 378.47

1.83%

2.07%

13.86%

Convertible Arbitrage
Dedicated Short Bias
Emerging Markets
Equity Market Neutral
Event Driven
Distressed
Multi-Strategy
Risk Arbitrage
Fixed Income Arbitrage
Global Macro
Long/Short Equity
Managed Futures
Multi-Strategy

1.49%
0.63%
2.84%
0.88%
1.58%
1.68%
1.59%
0.49%
0.72%
1.36%
2.08%
4.05%
1.77%

1.06%
-5.46%
3.15%
0.97%
2.09%
1.59%
2.39%
3.01%
1.16%
1.44%
2.60%
2.22%
2.26%

14.30%
-6.61%
20.49%
11.15%
15.73%
15.58%
16.38%
8.15%
8.66%
13.53%
14.38%
8.05%
14.54%

308.06
73.02
316.03
345.74
424.74
524.79
379.22
263.87
225.67
520.55
440.78
226.54
327.96

303.55
72.56
307.29
342.72
418.12
516.11
373.30
262.58
224.06
513.57
431.79
217.73
322.25

Източник: http://www.hedgeindex.com/
hedgeindex/en/hedgoverview.aspx?cy=USD

25 Виж: Котиков, В, Дж. Нэйл., с. 15
26 http://www.4invest.ru/news.php?extend.682
27 Brown, Stephen J. and William N. Goetzmann. “Hedge Funds With Style,” Journal of Portfolio Management,
2003, v29(2,Winter), 101-112.
28 http://www.magnum.com/hedgefunds/abouthedgefunds.asp
29 http://financebg.com/index.php?rid=1004&id=1004&more=6505
30 Пак там

134

Сава Димов, Десислава Вичева

телство ще използваме следващите таблица и
графика, на които са показани някои от параметрите на хедж-фонда на Credit Suisse и колебанията
на трендовете на Credit Suisse/Tremont Hedge Fund
Index в USD, широкият Standart&Poors 500 (USD)
и Dow Jones World Index (USD).
От графиката се забелязва, че за периода 12/
1993 – 12/2006 г. е налице равномерно и настъпателно нарастване на Credit Suisse/Tremont Hedge
Fund Index (USD) със зелена линия, за разлика от
колебанията на индексите S&P 500 и Dow Jones
World Index. Не равномерното развитие на Dow
Jones World Index, спада на широкия индекс ще
доведе до намаляване на пазарната цена на имуществото на инвестициония фонд. Стремежът към
абсолютен резултат на хедж-фондовете ще доведе до получаване на доход, независимо от движението на цените;
• смята се, че инвеститорите в хедж-фондове
имат по-широка свобода на действие при реагиране на пазарните изменения чрез прилагане на инвестиционни стратегии като например „къси продажби”, арбиртаж и лостовите ефекти на leverage.
Освен това, те използват по-широк обхват от финансови инструменти като акции, облигации,
деривативи, суровини и други;
• Мобилността на участниците в хедж-фондовете е органичена и не характерна за тях. Това е
така, защото напускането на даден участник ще
предизвика определени негативи в работата на
хедж-фондовете. Поемат се съответни ангажименти, позиции, сключват се контракти за определено време на действие и нарушаването на това
„влече” след себе си множество проблеми на другите участници в хедж-фонда, което не е благоприятно за хедж-компаниите;
• Появата и функционирането на хедж-фондове отразява развитието на финансовия пазар. Тук
обаче е налице една особенност, която е типична
на тези фондове. Тя е свързана с реализацията на
определен финансов ефект взависимост от динамиката на цените. Така например, определени
хедж-стратегии с успех се използват както при тенденции за покачване, така и при спадане на курсовете на акциите. Много характерно и типично е извличането на печалби от използването на хедж-стратегии при „мечи тенденции на пазара”(bear tendencies), т.е при тенденции на падащи курсове на акциите чрез тъй нар. „къси” или някой ги наричат
„празни” продажби (short selling);
• Регистрацията на хедж-фондовете се извършва като командитно дружество, което на практи-

31 http://www.off-club.com/article/219

ка означава, че участници в тези фондове са както
физически, така и институционални инвеститори с
добри финансови възможности, публичността на
тяхната дейност и отчетност не е толкова силно
изразена. Тук също съществува една важна особеност, която прави хедж-фондовете много популярни, а именно, че те не са обект на толкова строго регулиране както инвестиционните фондове.
Комисията по ценни книжа и борси в САЩ (SEC)
се стреми да контролира хедж-фондовете и тяхната безопасност, но към настоящият момент неуспешно. Както заявява членът на SEC Харви Голдшмид „неправилно е активи на $1 трлн. долара да
се намират в сянка и да не могат да се контролират”31 Дори някои смятат, че най-важното отличие
на хедж-фондовете от други типове институционални инвеститори е практически пълното отсъствие
на регулиране. Основна причина за това се явява
факта, че в преобладаващата си част те се регистрират в офшорни зони (Виж юридическата регистрация на хедж-фондовете, схема №1) като специализирани инвестиционни схеми с малки ограничения при провеждане на техните инвестиционни
стратегии;
• Експертите отбелязват следните 2 причини,
които дават основание хедж-фондовете да „излъчват” определена опасност, а именно: - хедж фондовете представляват опасност за финансовите системи; - инвеститорите в хедж фондове могат да
бъдат терористически структури. Освен това, те
подчертават още, че най-сериозният недостатък на
хедж-фондовете е невъзможността от бързо излизане на инвеститора от фонда.
7. Конструкция на изграждане на „short selling” при „bear” пазари
Хедж-фондовете се основават на използването на тъй нар. „къси продажби” при „мечи” тенденции на финансовия пазар на определен актив.
Конструкцията се основава на следните няколко
стъпки:
1 стъпка: трейдерът на хедж-фонда заема пакета от акции на заем от друг участник на пазара,
най-вече търговска банка, инвестиционен фонд, застрахователна компания или пенсионен фонд срещу определено заплащане. Посочва се, че то може да варира в диапазона от 0.125% до 20% от
актуалния, пазарен актив на акциите;
2 стъпка: продават се взетите на заем акции
по адекватен пазарен курс;
3 стъпка: поема се ангажимент за бъдеща
сделка, например тримесечна форуардна сделка
за закупуване по по-нисък курс, които ще бъде ва-
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лиден след 3 месеца, защото цените на акциите
падат, т.е. прави се покупка по-нисък курс;
4 стъпка: връща се актива на контрагента и
естествено се реализира чиста печалба, намалена
със сумата на заплащането по заема. Следователно, с помощта на късите, наричани „празни продажби” може да се реализира печалба при падащи
цени на финансовите инструменти.
Ако „пазарът се обърне” срещу трейдерите
на хедж-фондовете, например при „бича тенденция” (bull tendencies) загубите ще са неограничени,
включително и развиващи се по „ефекта на доминото”. Така, че късите „празни продажби”, които
са конструкцията на хедж-стратегиите могат да се
разглеждат и като много рискована форма на
инвестиция.
Обикновено инвестициите в хедж-фондове се
подлагат на анализ, който включва измерванията
на коефициентите алфа и бета.32 Коефициентът
„алфа” измерва разликата между възвращаемостта на направените от хедж-фонда инвестиции и
средната капиталова възвращаемост на пазара, измерена с определен индекс (benchmark). Когато алфа е с положителна стойност, възвращаемостта
на инвестицията в хедж-фонда е по-висока в сравнение с индекса, и обратно, ако алфа е по-малък
от нула, то възвращаемостта е по-ниска в сравнения с тази на benchmark. Ако алфа е равна на единица - възвращаемостта на хедж-фонда е по-висока с 1% от съответния индекс. Коефициентът „бета” отчита влиянието на измененията на пазарните
индикации върху възвращаемостта на инвестициите в хедж-фонда. Валидно е положението, че колкото бета има по-малка стойност, толкова по-ниска е зависимостта на възвращаемостта на инвестицията от общата тенденция на пазара. Следователно, инвестирането в хедж-фондове има смисъл,
когато положителните стойности на коефициента
алфа са максимално високи, а на бета са клонящи
към нула.
8. За бъдещето на хедж-индустрията
Тенденцията към нарастване на хедж-фондовете се задълбочава и по всяка вероятност ще продължи занапред през следващите десетилетия,
въпреки, че някои ги дефинират като потенциална
опасност за развитите икономики. В края на август
2006 г. хедж-компанията Van Hedge Fund Advisors
International LLC публикува аналитичен материал
за настоящето и бъдещето на индустрията в хеджфондове. Нейните аналитици предсказват, че „ин-
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дустрията в хедж-фондове ще продължи експотенциалния си растеж в течение на следващите десетилетия и нейните активи ще достигнат над 6 трилиона щатски долара към 2015 година.”33 Хеджиндустрията е далече от упадък, който може да бъде предизвикан от твърдите регулативни мерки и
някои тенденции за снижаване на пачалбите.
Съгласно прогнозите растежа на хедж-фондовете
ще се осъществява по сценарий, по който се развиват взаимните фондове. Конкретните прогнози
показват, че към края на 2006 г. активите в хеджфондове са над 1 трлн. USD, към 2009 г. минимум ще се удвоят, някъде до към 4 трлн. долара,
за да достигнат отметката над 6 трлн. долара към
2015 година. Евентуално тези прогнози на експертите на хедж-фондовете ще бъдат количествено поголеми.
Хедж-фондовете демонстрират сходно развитие с взаимните фондове. Хедж-индустрията за 66
години от своето възникване само през последните 10 години бележи много агресивен растеж.
Взаимните фондове го постигат в периода на 19901997 г. като по оценки техните активи днес са около 1 трлн. долара. Към настоящият момент хеджфондовете управляват преимуществено частни
инвестиции, като държавният сектор е много послабо представен. Според експерти е необходимо
той да отделя все повече внимание на хеджиндустрията, да регулира и контролира нейните
параметри. Нарастването на хежд-фондовете гарантира един фундаментален факт, а именно, че
хедж-фондовете предлагат по-добро съотношение
между риска и доходността в сравнение с традиционните, дългосрочни инвестиции. Следователно,
тези фондове са сравнително по-ефективни и в същото време съхранавят и умножават инвестирания в тях капитал. Освен това хедж-фондовете внедряват нови стратегии и влизат в нови отрасли като
енергетика, недвижимост, корпоративни кредити и
други. Хедж-индустрията навлиза на новите пазари - в развитите и развиващите се икономики като
Канада, Европа, Япония, Бразилия, Южна Африка,
ХонгКонг, Сингапур, Тайван и Корея. Освен това
корпорации от Русия, Китай и Индия също инвестират в определени осбствени и мултинационални
хедж-фондове.
Според анализатори на Еurekahedge, общите
активи на хедж-фондове, инвестирани в развиващите се страни достигат до 175 млрд. долара към
края на 2006 г.34 Над 90 нови хедж-фонда влагат

32 http://financebg.com/index.php?rid=1004&id=1004&more=6505
33 http://www.nexus.ua/data/files/Bulletin/NexusNews091.pdf
34 http://www.eurekahedge.com
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капитали на азиатските пазари, като общото количество на фондовете достига там над 850. Необходимо е да отбележим, че от 2003 г. доходността
на хедж-фондовете, инвестиращи в азиатските и
развиващите се пазари превишава тази на американските и европейските пазари. Най-голяма доходност на равнище 15.1% демонстрират хедж-фондовете на азиатските пазари, използвайки съчетанието на дълги и къси позиции. Такива фондове
продават акции, които по тяхно мнение ще започнат да падат, за да купуват ценни книжа, които ще
нарастват. По прогнози, инвестициите в японски
хедж-фондове на пазара от азиатския регион вече
е увеличено на 120 млрд. долара, като в процентно отношение това е нарастване с над 22% в сравнение с 2005 г.35 По-слаби резултати показват само фондовете, използващи групата стратегии за
относителната стойност. Тяхната доходност в
2006 г. е само 3.57 %.
Напоследък се заговори, че все повече мощни академични структури инвестират в хеджфондове. Така например, най-престижният и найбогатият университетът в света - Харвардския университет в Бостън чрез „Harvard management company” играе на фондовите пазари чрез определени
стратегии за поддържане на своя портфейл. Според
някои оценки 15% от парите на университета са
инвестирани в американски акции и 11% в традиционни американски облигации. Около 13% от капиталите са в стоки и заедно с хедж фондовете са
вторите по големина инвестиции. Университетът
чрез управляващата компания е постига годишна
възвращаемост от 28.7% от вложенията си в акции за последните пет години. Смята се, че това се
дължи на факта, че той има достъп до някои от
най-добрите частни фондове като Kleiner Perkins,
включително и до най-перспективните хедж-фондове като инвестира около 12% от своя капитал в
тях.36
Според нас, разширяването на хедж-фондовия пазар ще бъде съпроводен от 2 глобални
тенденции, а именно:
Първа тенденция, Европейската комисия ще
подкрепя индустрията в хедж фондове, защото в
последно време тя е под натиска на националните
регулиращи органи. Според направеното заключение, „предлагането на услуги на индустрията на
хедж фондовете в страните от Европейския съюз
не бива да се сблъсква с препядстия от национален характер”.37 Представители на европейската

комисия призовават към отменяне на съществуващите на много места ограничения за достъп на инвеститорите до хедж-фондовете. Към края на
2006 г. общите активи на европейските хедж-фондове се изчисляват на 325 млрд. щатски долара;
Втора тенденция, Американските хедж-фондове се насочват към европейските дългови пазари,
включително и към търговията с по-стабилните правителствени облигации. Ако те инвестират на европейския пазар солидни суми, то естествено това
ще повиши значително обемите в търговията с
облигации. Може би ще се стигне ефект, подобен
на този при търговията с деривативни инструменти
при европейските фондови и валутни пазари. Хеджфондовете могат да използват специална електронна система за търговия чрез алгоритмична система, която да позволява изпълнението на големи
пакети поръчки от активи, на части през предварително определен времеви период.38
Въз основа на направените коментари и анализи ние достигаме до следните два важни извода:
Първо, хедж-фондовете са еклектически инвестиционни пулове, изключително многостранни,
гъвкави и динамични класове финансови инструменти. Инвестирането на хедж-фондове в портфейла на традиционните активи (акции, облигации, взаимни фондове и други) съществено подобрява профила на доходността/ риска на този портфейл. В
този контекст, хедж-фондовете са ефективни инструменти за диверсификации на портфейли от капиталови активи. Те позволяват на инвеститорите
да влагат парите си алтернативно не само в един
или два хедж-фонда, демонстрирайки положителна доходност в кризисни ситуации, но и да защитават техните позиции в условията на „падащи” тенденции на пазара;
Второ, Хедж-индустрията е най-бързо развиващия се сектор на финансовите пазари. От една
страна хедж-фондовете са потенциална опасност
за развиващите се икономики, форма на спекулация, защото не всички икономики ще издържат
на напрежението на хедж-транзакциите, но от друга са най-влиятелната и модерна сила на световните пазари. Те не са нито „дяволски” инструмент,
както някои ги определят, нито гаранция за най-висока възвращаемост на капитала. Те според нас
са една твърде динамична инвестиционна среда,
която ангажира невероятни финансови възможности, предполага реализиране на печалби в контекста на асиметриите на финансовите пазари.

35 http://www.phnet.ru/news/
36 Виж: http://www.segabg.com/online/article.asp
37 http://top.bg/news/
38 В момента само около 10% то сделките използват алгоритмичния метод, като тозиотносителен дял
може да стане от 30-40% ако хедж-фондовете се присъединят към пазара.
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ABSTRACT
New tendencies have appeared on the international financial landschaft in the last few decades. The electronification
of stock exchange commerce, the liberal access and the globalization of the trade mith financial instruments have made
the financial market more lignidable, volatile and rational. Alongside this, there has been an explosive increase in the
use of hedge-fund strategies and their possible combinations. The article analizes the tendencies for growth of hedgefunds, the short history of their existence, their characteristie features and their structure. It looks at some of the latest
hedge strategies and the future of hedge companies.
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Изследването е насочено към финансовия аспект на платежоспособността на потребителите,
несъстоятелността на фирми, тенденциите, кредитите и измерването на информацията в домакинствата и фирмите
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Въведение
Поскъпването в Германия скоро след въвеждането на разменното платежно средство – Евро –
е тема за много дебати. Мнозина от допитаните
искат да бъде призната промяната в поведението
на потребителите. Многократно е отхвърлена прозрачността на новата Валута, която води до факта,
че потребителите ще плащат скъпи цени.
Ще бъдат разгледани няколко възможни аспекта, за да се определи имало ли е европейски
мотив за промяна в поведението на потребителите:
Първо, трябва да бъдат проучени връзките с новите пари. Вторият ефект, който може да се наблюдава от тези цени е, че преизчисляването води до
потенциална инфлационна вноска, водеща до допълнителни надбавки към цените.
Поведение на потребителите след въвеждането на Евро
Развитието на темпа на спестяванията на немските домакинства в Германия се позовава на резултатите от пръв поглед: докато темпа на спестяванията на домакинствата през 2000г. и 2001г. е
9.2 % и съответно 9.4%, то той се покачва от средата на 2002г. на 9.9 % и през 2003г., на 10,3 %.1
Наблюдавайки годините преди 1999, става ясно,
че темпа на спестяване на домакинствата малко
преди въвеждането на Евро – то, се определя като
най – нисък от 1991 г. насам. Както ще стане ясно
и по - късно - ефектите може да са независими от
въвеждането на новата валута. Важно е да се
отбележи, че германците имат чувството, че консумират по – малко след въвеждането на Евро –
то от преди, както и че темпа на спестяването, потвърждава от пръв поглед тази оценка.
По - висока инфлационна вноска и промяна
в структурата на цените
След 01-и януари на 2002г. е отбелязана най

– високата обща вноска на поскъпване. Въпреки
че темпа на увеличение е малък, възможно е това
да е довело до промяна в структурата на цените,
които от своя страна - да са увеличили неплатежоспособността. В икономиката, това води до факта,
разходите на потребителите да бъдат разпределени различно от преди.
Становището на два от възможните ефекти
на евро - приемането изясняват, че не е невъзможно, превръщането на парите в брой и цените от
Марки в Евро, да има общи икономически ефекти,
с тези, които влияят върху неплатежоспособността.
В центъра на тази работа стои въпросът дали
въвеждането на еврото е икономически провал и
какво влияние има то върху предприятията и потребителите – дали предприятията имат по - добри
последствия от евро въвеждането от потребителите,
или обратното.
Неуспех на предприятия
Дефинирането на “икономически неуспех на
предприятието” е по – лесно от това на потребителите. Предприятия, които са обявени – от съда – в
несъстоятелност са икономически сринати.
Несъстоятелността дава право, собствеността на
едно предприятие да се прехвърли върху синдици,
които се грижат за това, как най – добре задълженията да бъдат погасени, в случай че предприятието не може да изплати задълженията си. Опасността от лишаване от правото на собственост трябва да се счита за стимул, да намаляват рисковете
от неплащане на задълженията. В тази връзка става ясно, че несъстоятелността под влияние на истинските действия на въвлечените хора, не е и не
трябва да бъде желано състояние. Следователно,
може да се приеме, че несъстоятелните предприятия са икономически неуспели. От друга страна,
не е толкова лесно да се съдейства всички предприятия, обявени в икономическа несъстоятелност,

1 Серия jja 327 на Deutschen Bundesbank, от 23. 8. 2005
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да бъдат обхванати в статистиката за несъстоятелността. Трябва да бъде прието, че преобладаващият брой фирми, които имат дългове или нямат възможност да платят, са обявили неплатежоспособност. Но не всички предприятия, които изпълняват това основание за процеса на неплатежоспособност, могат да бъдат приети от своите управляващи органи като икономически несъстоятелни.
Развитие на законодателството по проблема за несъстоятелността
Право на несъстоятелност в Германия за предприятие - датира отдавна, докато личната неплатежоспособност е възможна едва от 1999г. Целта
на реформата в несъстоятелното право е ,,възможността, на честния длъжник” , да ,,изплати остатъчните си задължения” (§ 1 Изречение 2. Закон
за несъстоятелността). На 01.01.1999г. след дълги усилия за реформа2 влиза в сила новият закон
за несъстоятелността. Той сменя изпълнителния
закон в новите провинции, както и закона за фалита,
в старите провинции. От тогава е възможно и в
Германия, потребителят да се освободи от дълговете си, без да изплаща изцяло своите задължения.
Лична неплатежоспособност
Процесът на несъстоятелност на потребителите се състои, както следва:
1. Извънсъдебен опит за изплащане на задълженията § 305, Абзац 1, Номер 1
2. Съдебен процес за изплащане на задълженията (§§ 306-310)
3. Опростени процедури на несъстоятелности (§§ 311-314)
Ако се предвиди изплащането на остатъка от
дълга, следва 6 - годишен оздравителен процес, в
който се дава срок предприятието да може да се
издължи, но съдът преценя дали това ще е на практика възможно. Причините за обявяване на несъстоятелност на потребителите са невъзможността
за плащане и застрашаващата невъзможност за
плащане. Задлъжнялостта, изначална причина за
предприятията, не е предвидена за потребителите.
След всяка от трите стъпки на процеса, процедурата може да бъде прекратена. Ако споразумението между длъжниците и кредиторите е било след
първата или втората стъпка, процедурата се прекратява. Постъпката се започва по молба на длъжника или кредитора.
Избягване на несъстоятелност
Несъстоятелността е един бих казала нормален процес в конкурентната система. Тя е резул-
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тат от общо икономически процеси на адаптиране
и подбор на пазара. Икономичните условия за ефективност постоянно изискват оттегляне на предприятия от пазара, тези предприятия, които не могат
да съществуват в конкурентната система. Тези биват заменени от новосъздадени предприятия –
такива, които от своя страна отговарят на пазарните изисквания. Несъстоятелността води до високи
разходи по сделки и загуби, нещо което може да
доведе до там, конкурентно - способни предприятия да не могат да издържат натиска на пазара.
Както твърде голямата, така и малката неплатежоспособност е икономически неефективна.
Твърде многото неплатежоспособни фирми биха
избутали от пазара печелившите предприятия и разходите по операциите, биха се увеличили. Съответно - твърде малкото неплатежоспособни фирми не биха изместили неефективните предприятия
от пазара. Може да се обобщи, че погасителната
вноска на длъжника не трябва да е нито твърде
висока, нито твърде ниска, заради ефекта от въвеждането на еврото. Една подобна промяна би била негативна, защото работещи фирми биха напуснали пазара.
Трябва да бъдат разгледани факторите, които
влияят върху фалита и тяхното въздействие чрез
въвеждането на еврото. Не винаги може да се направи разграничение между факторите, които влияят на предприятията и тези, които влияят върху потребителите. Като един пример да вземем консумацията. Ако потребителите консумират по –
малко, те не биха достигнали състояние на фалит,
но ако фирмите имат по – малък оборот, то вероятността за банкрут при тях се увеличава.
Ендогенно и екзогенно влияние на несъстоятелността
Вероятността за обявяване в несъстоятелност
зависи от различни фактори. Не всички имат нужда от икономически аспект на разглеждане. Следва
да се разгледат само тези фактори, които имат по
– голямо въздействие върху предприятията или
потребителите. В този смисъл, разграничаването
между значителни и незначителни фактори не е лесно и се нуждае от допълнителна работа. Eверет и
Уотсън (1998, С. 371) различават три различни рискови категории, които трябва да бъдат приети от
всеки предприемач, за да бъде той способен да
ръководи успешно своето предприятие. Те говорят
за икономически оправдани рискове, рискове базирани на промишлеността и рискове на управленско ниво. Това разграничаване изглежда смислено,
защото обхваща всички допирни точки на икономи-

2 През 1978г. е назначена комисия, която представя своя първи доклад през 1985г. Законът за несъстоятелността бе гласуван през 1994г. от парламента и влиза в сила на 01.01.1999. (виж. Beck/ Depre, 2003, N.4).
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чески инструменти. От значение е и разграничаването на вътрешните и външните фактори, представени от Ди Пиетро и Соуней (1977, С. 4) и Еверет
и Уотсън (1998, С. 371). За Ди Петро и Соуней
(1997) съществуват два важни фактора, имащи въздействие върху вероятността за неплатежоспособност: вътрешен фактор е ефективността на
мениджмънта, а външен – централната икономическа среда.3 Еверет и Уотсън (1998, стр.371) не
разглеждат тази идея толкова стриктно, но се базират основно на нея. Този подход има също така
силно икономическа своеобразна перспектива, изразяваща се в следното: успешната политика трябва
да се локализира там, в зависимост от това, дали
причините за фалита на фирмите са по – скоро
вътрешни, т.е. са повлияни от ендогенни фактори /
например предложения за оферти за регистрация
на фирми, съдействие за малки фирми или чрез
подобряване нивото на управление/. Същото важи
и за потребителите. Ако финансовата компетентност на потребителите е ниска, тя трябва да бъде
повишена чрез допълнителни часове в училищата
и чрез консултации за длъжници, за да бъде преодолян недостигът на капитал чрез по – добра информираност (виж. Reifner/ Springeneer, 2004, С.
196).
Ако причините за икономически неуспех на
фирмите и потребителите са екзогенни, икономическата политика трябва да бъде насочена направо
към промяна на основните икономически условия
(виж. Everett/ Watson, 1998, С. 371). На пръв поглед изглежда, че евровъвеждането е екзогенен фактор и самите предприятия или потребители, нямат
никакво влияние върху него. Тази класификация
обаче скоро стига до своя предел. Изучаването във
връзка с новата валута, което по всяка вероятност
е необходимо, засяга собствения капитал на предприятията и домакинствата. Интуитивно може да
се приеме, че по – бързото, по - доброто разбиране и по - ранното въведение на новите техники –
например, за обновяване на касовите апарати – щеше да намали вероятността на икономическите субекти да фалират при въвеждането на еврото.
Следователно, разграничаването между ендогенните и екзогенни фактори не е толкова лесно,
както изглежда на пръв поглед. Понеже едно такова разграничение не е абсолютно необходимо, тук
трябва да се избегне твърдението, че трябва да се
наблюдават само ендогенните или само екзогенните, влияния. Много по - важна е възможността,
да се получат данни за влиянието върху пределната точка за предприятията и тази – за потребителите. Защото такива потребители и фирми, чието

решение дали да обявят несъстоятелност или не,
по една или друга причина, е повлияно от въвеждането на еврото. Оставайки в класификацията за вътрешни и външни фактори, бързо става ясно, че евровъвеждането засяга и двата. Класификацията на
теориите на вероятността от несъстоятелност се
носи от вътрешните и външните разграничения на
постъпленията и разходите. От една страна, определя се екзогенното влияние на предприемаческия
успех, например чрез консумацията на домакинствата. От друга страна, като ендогенна променлива
се вижда, приспособимостта на предприятията, които могат да бъдат повлияни от вероятността за
неплатежоспособност във връзка с еврото.
Лихви и инфлация
Емпирични изследвания
При прегледа на литературата, която се занимава с факторите влияещи върху несъстоятелността на предприятието на макроикономическо ниво,
прави впечатление, че на тази тема е отделено твърде малко внимание. А е значителна важността, която тя има (виж. Everett/ Watson, 1998, С. 271).
Често несъстоятелността бива третирана като пазарен индикатор и не се разглежда никакво по близко становище (виж. напр. Sachverstдndigenrat,
2005, С. 481).
С въвеждането на еврото се търпят последици,
свързани с нормата на инфлация . Валутната реформа е наблюдавана с голям интерес от всички
страни. Медиите, политиката, централната банка
и централният статистически институт се занимават интензивно с въвеждането на еврото (виж.
Buchwald/ Chlumsky/ Engelhardt, 2002; Deutsche
Bundesbank, 2004).
Последните години не са използвани изчерпателно за оценяването и преценка от евровъвеждането и последствията от него. Затова си заслужава
да се проучат с подробен анализ единичните и общо икономическите разходи за въвеждането на
еврото. “Изследователите на управляващата икономика не предоставят ясни указания, как валутната реформа, респективно преименуването на валутата ще повлияе върху цените на потребителите”
(Glauben, 2002, С. 2).
Фалит на малките предприятия
Eверет и Уотсън (1998) избират относително
ограничена оценка за определяне на макроикономическите фактори относно броя на неплатежоспособните. Предимство са прецизните резултати,
недостатък - силно ограничената прехвърляемост
на техните изводи. Те наблюдават търговски фир-

3 Ди Петро и Соуней (1977, С.14) достигат до извода, че способностите на ръководството през периода на
1920 - 1975г. са се подобрили, а влиянието на икономическите условия се е намалило. Те очакват намаление
на това влияние и в бъдеще, поради по – доброто управление.
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ми в австралийски търговски центрове, които са
управлявани от мениджъри. Там те използват няколко различни определяния за икономически фалит (Business Failure): промяна на собствениците,
ликвидация, несъстоятелност, „неуспех“ и избягване на бъдещи загуби4 (виж. Everett/ Watson,
1998, С. 373; виж. също така Глава 2.1.).
Резултатите на двамата автори трябва да бъдат разглеждани като съществени само за търговци и предприятия, предлагащи услуги в управляваните търговски центрове.5 (Everett/ Watson, 1998,
С. 387), а не като мнозинство на всички предприятия в Германия. Повечето от немските фирми, които са икономически несъстоятелни са малки, новосъздадени и със сравнително малък собствен
капитал.6 Следователно, те имат много общи характеристики с разгледаните тук предприятия в
Австралия. Резултатът на проучването на Eверет и
Уотсън показва по - малко взаимни зависимости,
отколкото те самите са очаквали. Вероятността за
фалита реагира само на една от изследваните променливи - лихвеният размер на банките (Trading
Bank Interest Rate) (виж. Everett/ Watson, 1998, С.
385). Това обстоятелство се проучва от авторите,
поради особеният интерес, проявен от изследваните предприятия: Търговските фирми, които искат
да се наложат в пазарните центрове, имат - чрез
наема, по - висок стандарт и други фактори, тенденциозно по - високи първоначални разходи, като
и конкуренция, от друга страна. Необходимите за
всичко това кредити са следователно толкова по големи и изключително обременени от покачване
на лихвата, в сравнение с предприятията, имащи
по - малки данъчни облагания. По - високият лихвен процент оскъпява вземането на заем от банката,
което разбира се влияе върху предприятията с голямо чуждо дялово участие в капитала.
Друго обяснение за връзката между лихвения
процент и фалита, авторите виждат в това, че с течение на времето високите лихви могат да предизвикат малки разполагаеми доходи. Това е макроикономически валидно когато, домакинствата реагират на високите лихви с по - висока склонност
за спестяване. Eверет и Уотсън (1998, С. 383) не
отговарят, дали поради тези или други причини се
очаква едно намаляване на наличните приходи. Под
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въпрос е обаче, дали промяната на лихвата, повишената склонност към спестяване и намаляването
на потребителските разходи могат толкова бързо
да последват, колкото тълкуването на авторите го
изисква. Темпът на фалит реагира очевидно направо и без голямо забавяне върху лихвения процент.
Връзката между последиците от ефекта на разполагаемите приходи и броят на фалиралите, се появява не случайно. По нататък емпирически ясно
се доказва, положителната връзка между лихвен
процент и наличен приход (виж. Dornbusch/ Fischer/
Startz, 2003, С. 414).
На пръв поглед са забележителни резултатите, които не отговарят на същинските очаквания.
Така „свършва“ времето на съществения оборот
на търговията на дребно за изследваните търговски фирми: увеличаващият се оборот трябва да понижи вероятността от срив (виж. Everett/ Watson,
1998, С. 384). Обяснението за това противоречие
не е много интересно: чрез широкото фактическо
състояние на дефиницията за фалит, упражняващите професии, които продават своя бизнес, се разглеждат като икономически банкрутирали. Премията, която трябва да се получи от продажбата на
бизнеса, трябва при равни други пазарни условия
да е по – висока от периода на влошаване на
конюнктурата. По същия начин се дава възможност,
работещ на свободна практика да започне работа
на трудов договор.7 Склонността към продажба - а
заедно с това и вероятността от фалит - се повишава в добрите времена за икономиката. Покрай
този факт става ясно, че измеримата променлива
за икономически неуспех, не трябва да бъде двузначно дефинирана, а трябва да отразява ясно ефектите от въвеждането на еврото. Наблюдението се
изкривява, когато се опитаме да сложим под един
знаменател икономическият неуспех и продажбата на бизнеса. Изборът на статистиката за несъстоятелността като единствената отличителна черта на ефектите от евро въвеждането е потвърдена
отново.
Трябва да отбележим позитивната взаимна зависимост между лихвите и губещите предприятия.
Изследваните в търговските центрове ефекти, които променят лихвите и влияят върху неплатежоспособността на фирмите, са статистически същест-

4 Discontinuance of ownership, discontinuance of the business itself, bankruptcy, failed to ‘make a go of it’, to
prevent further losses (Everett/Watson, 1998, С. 343)
5 “Given the limitation of the data base, it is particular important that the conclusions we reach should be seen as
relevant only to retailers and service enterprises located within a managed shopping center environment.“ (Everett/
Watson, 1998, С. 387).
6 Несъстоятелни предприятия, според данните за 2004 в Германия бяха 27% предприятия по-млади от
три години. Половината от предприятията са нямали служители в момента на несъстоятелността; други трети са
използвали петима или по-малко служители (виж. Statistisches Bundesamt, 2005, С. 10 и 12).
7 В потвърждение на това е положителната връзка между броят на заетите и на тези, които се отказват от
бизнеса си (виж. Everett / Watson, 1998, С. 385).
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вени.8 Приема се, че изследваните фирми не са
представители на всички предприятия и че предимствата на изследването на основните икономически предпоставки в Германия, се различават от това
– на търговските центрове - в Австралия. Не е
невъзможно, броят на немските фирми в несъстоятелност да е свързан с промяната на лихвите.
Въвеждането на еврото като парична единица, е същинският момент на това обсъждане. Не се допуска непосредствено влияние на лихвения процент
на търговските банки чрез размяна на валута.
Ако разгледаме обаче въвеждането на твърдите обменни валутни курсове и приемането на паричната политика от Европейската Централна Банка
на 01 януари 1999г., ефектът от промяна на лихвените вноски, а с това и броят на несъстоятелните предприятия би бил по - вероятен. Определената
парична политика на Европейската Централна
Банка се опира само отчасти на Централната Банка.
Малко вероятно е лихвите да се формират точно
така, както биха се формирали без въвеждането
на новия валутен режим. Лихвите биха се развили
вероятно по друг начин, отколкото го направи
Европейската Централна Банка (виж. UBS, 2004,
С. 54). Това потвърждава, че пренасянето на лихвената политика върху Европейската Централна
Банка има въздействие върху развитието на несъстоятелността.
По отношение на лихвите в Германия определянето на това въздействие е невъзможно, дори само поради незнанието за това „какво щеше да бъде“.9 Този ефект не е свързан с въвеждането на
парите в брой. С въвеждането на парите в брой обаче
по всяка вероятност се свързва едно увеличение
на инфлацията и вероятността за инфлация. Това
може да има въздействие върху вероятността от
несъстоятелност върху стабилната политиката на
Европейската Централна Банка и последващо от това увеличение на лихвите.
Резултати от инфлацията
Инфлацията предизвиква разходи. Дългосрочният икономически растеж се намалява и възникват пропуснати ползи. Инфлацията има също
така и положителни въздействия. Отсъствието на
инфлация (тогава дефлация) се разглежда като интензивни разходи от самата инфлация (виж. CambaMandez/Garcia ia Palenzuela, 2003, С. 92). В този
контекст, въвеждането на еврото би могло да има
две първостепенни влияния.
Първо, инфлацията може да е скрито по – ви-

сока във връзка с необходимото преизчисляване
на цените, отколкото тя би била без преизчисляването в другата валута. Цените или ползите от по висока инфлация ще са тогава приети, когато са
евро - причинени.
Второ, евро-въвеждането беше възможно да
причини по същия път подобни инфлационни разходи или ползи - като например разходи за промяна в цените. Резултатите от инфлацията са различни и в своята същност и действие - спорни. Европейската Централна Банка дава, в отделен том към
скритите причини на теоретична основа от политиката на парите, (Issing, 2003) преглед за литературата на разходите и ползите от по - високата и по ниската инфлационна вноска (Camba-Mandez / Garciá/
Palenzuela, 2003). Като цяло може да се каже, че
инфлацията очевидно предизвиква “значителни директни разходи” дори в областта на увеличенията
(Camba-Mandez / Garciб/ Palenzuela, 2003, С. 116).
Индивидуалните разходи и ползи са ефективни на различни нива. Някои по - силни за фирмите,
други - за потребителите.
1. Инфлация и увеличение
Може да бъде прието, че “отрицателното въздействие от инфлацията върху увеличенията е по голямо от положителния ефект”10 на инфлацията.
2. Алокативна функция на цените
До промени в структурата на цените може да
се стигне например, ако доставчиците на определени стоки извършат промяна в цените по – слабо,
от доставчиците, на външни фактори. Тогава, чрез
промяна на структурата на цените ще се направи
едно преразпределение на производствените
фактори.
3. Разходи за промяна в цените (Menu Costs)
Изменението на цените предизвиква разходи.
Определението на английски Menu Costs разяснява представата, че под това се разбират разходи
предизвикани от инфлация. Възникват разходи за
техническа промяна в цените, следователно промяна на самите етикети на цените; цената на работната сила при промяната; корекцията на грешките при една такава промяна и при планирането и
контролирането на мерките.
С взаимодействието на инфлацията и също
така - дефлацията, паричните спестявания предизвикват допълнителни разходи. Те могат да се различават според промяната в цените (Menu Costs) и
номиналния заключителен ефект /Lock-In/. Промяната в цените нараства с въвеждането на еврото.
Чрез преизчисляването и двумесечният период на

8 Коефициентът в оптималния въздействащ логистичен модел е 0,0949 при ниво на важност от 0,1%
(Everett/ Watson, 1998, С. 386, Таблица VI).
9 Начало, за определяне на разбирането на водещите лихви, се намира в ръководството на UBS (2005).
10 “Overall, they find that the negative effect on growth of higher average inflation clearly overwhelms the
positive effect from higher inflation volatility, thereby supporting the view that higher inflation has a predominantly
negative impact on growth performance.” (Camba-Mandez/Garcia/Palenzuela, 2003, С. 95)
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двойното обозначаване на цените възникват разходи, които поради големината на инфлацията остават незабелязани. При заключителния ефект /
Lock-In/ става въпрос за една инертна фаза, в една променяща се (инфлационна) среда. Доставчици
на определени стоки не напасват цените си противно на всеобщото развитие. С описаните изводи
се променя възможното ценообразуване, така че
се създава една неефективна алокация на ресурсите.
Резултат от Евро - причинена инфлация
Инфлацията се увеличава недвусмислено чрез
евро – въвеждането и свързаното с него увеличение на цените. Трябва да продължи да се изхожда
за 0,3 % от допълнителното поскъпване. Целта на
инфлацията от Европейската Централна Банка беше близко планирана, но под 2 процента увеличение на цените (виж. EZB, 2004, С. 52). Тази цел не
е прекрачена нито през 2001г., (1, 9%) нито през
2002г. (1, 3%). Ако приемем, че целта на Европейската Централна Банка представя оптималната
инфлация, то тогава покачването в общото ниво на
цените, което бе предизвикано от еврото през
2002г., тенденциозно може да се приеме за
положително. Защото, без еврото да причини увеличение на цените, вноската на инфлацията щеше
да бъде вероятно отдалечена от целта.
Разходи за техническо преизчисляване
Допълнителните разходи за превръщането,
представляват рисков фактор, който може да бъде
обоснован от въвеждането на еврото и който може
да е ефективен за фирмите - тенденциозно в насока на неплатежоспособността. Разходи се появяват както при обозначаването на цените /върху
стоките/, като промяна в цените (Menu Costs), така
и за нови системи на касови апарати и електронни
носители, обучение на работниците и възможни
грешки при преизчисляването. Другата страна на
повишените разходи за инвестиции на преизчислявания, са отрасли, които печелят от такива
инвестиции. На явни увеличения в оборота са се
надявали производителите на машини, софтуерните компании и превозвачите.
При всички положения разходите по реформата са частично очаквани години преди самата
нея. Периодът на прехода трая около 3 - 4 години.
В този период от време, фирмите, респ. предприемачите имат възможност да разпределят разходите върху няколкото години, за да оформят резерви и за да предприемат технически мерки за
сигурност. Този период съвпада със смяната на
годините 1999/ 2000г., т.нар. година 2000 проблема, която и без друго направи необходими
много промени. Много от промените, най – вече в
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Hard и Software на компютърните системи, са предвидени точно, за да бъде овладян проблемът 2000
– година.
Разходи на неплатежоспособността
При проучванията бяха посочени обстоятелствата, които могат да повлияят върху несъстоятелността, но не са в никаква връзка с евро - въвеждането. В Германия е имало силно покачване на броя
на потребителската неплатежоспособност. Това не
може да бъде обяснено само с преизчисляването
на наличните средства, а и с въвеждането на процеса на неплатежоспособността на потребителите
през 1999г. и възможността за отсрочване на плащането - от края на 2001г. Грос и Соулелс (2002)
проучват влиянието на разходите върху процеса от
личната неплатежоспособност. Други автори - особено Домовиц и Сартайн (1999) - се занимават с
влиянието на други фактори като безработица и болест върху вероятността, да се обяви неплатежоспособност.
Грос и Соулелс публикуват две „сходни статии“ по въпроса, защо темпът към провал от кредитите към кредитните карти се покачва силно между 1994 и 1997г. Те разполагат с данни от компаниите с кредитна карта, с принадлежащите към тях
сметкови данни. От една страна те проучват колко
гъвкаво реагира търсенето за кредит от увеличения кредитен лимит (Gross/ Souleles, 2002; виж,
Глава 5.3.2). От друга - кои променливи като цяло
се разглеждат като обстоятелства на кредитен дефицит (Gross/ Souleles, 2002).
Между 1994 и 1997г. броят случаи на частна
несъстоятелност нараства с около 75 %, така че
повече от 1 % (1, 35 милиона) от американските
домакинства да бъдат засегнати от неплатежоспособност.
Поради това, че увеличението попадна в средата на една фаза на икономически растеж и период на устойчиви макроикономически фактори например безработицата по - скоро спада, отколкото се покачва - трябва различни причини, от дискутираните до сега макроикономически обстоятелства, да бъдат отговорни за това (виж Gross/
Souleles, 2002, С.319). В проучването, защо повече потребители обявяват личен фалит /Private
Bankrupty/, отколкото в годините по - рано, се съпоставят два основни обяснителни образци: така нареченият рисков ефект („risk effect“), и ефекта на
търсенето („demand effect“). Представители на рисковия ефект са на мнение, че през годините по рано и по време на разгледания и особено интересен период, подсилените кредити са дадени на рисковите групи. Умножените разходи от кредитните
карти и по - високите кредитни лимити са увеличили частта от рисковите групи на кредитните сделки;
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в последствие нарастват дефицитните вноски.
Покачването на предложенията за кредитни карти
и кредитни лимити е определящия фактор за по високите дефицитни вноски (виж Gross/ Souleles,
2002, С. 319 ).
Като въздействие от търсенето, Грос и
Соулелс (2002) (С.320) отбелязват покачването на
неплатежоспособността на потребителите, което
чрез увеличението на искането за несъстоятелност,
създава причини за Анализ на облагаемите разходи на потребителите. Ако се приеме, че домакинствата – в определена степен - носят разходите на
несъстоятелността и не-несъстоятелността и се решават при по - благосклонната алтернатива, може
да бъде обяснено силното покачване на неплатежоспособността на потребителите чрез намаляващите разходи на тази действаща алтернатива. Грос
и Соулелс (2002, С.320) отбелязват в своя анализ
всички разходни категории, социални, разходи по
процес и информационни разходи. „Социално запечатващите се отличителни знаци“ биха могли да
се почувстват като парични и непарични (виж. Gross/
Souleles, 2002, С.319 ). Увеличението на неплатежоспособността на потребителите в САЩ може да
бъде обяснено с това, че разходите на несъстоятелността на (разумно действащите) домакинства спадат силно, от разходите за не - несъстоятелността. Грос и Соулелс (2002) твърдят обратно,
че неплатежоспособността на потребителите в
САЩ е призната и по - добре позната от преди.
При тези два аспекта - опростяването на процедурата и увеличеното отпускане на кредит на рисковите групи – не може да бъде прието, че Евро въвеждането има въздействие. То поддържа
хипотезата, че въвеждането и реформата в закона
за несъстоятелността, визира понижаване на разходите на несъстоятелността и е отговорна за силното покачване, а не въвеждането на еврото.
Извод на емпиричните проучвания
Американските проучвания предоставят резултати, които могат частично да обяснят покачването
на неплатежоспособността. Вземането на заеми
от банките в Германия показва една тенденция от
най - високо ниво към 1998г. и се намира в противовес с развитието на броя на неплатежоспособните. Разглеждането на влиянието от текущите разходи дава емпиричната основа на предположението,

че повишаването на случаите на несъстоятелност
е свързано с реформата на Закона за несъстоятелността. Изследването за влиянието на безработицата и здравно осигурителната система върху броя
на неплатежоспособните показва, че върху него тези фактори нямат решаваща роля в Германия.
Може да бъде прието, че в Германия има връзка
между тези фактори и броя на личната неплатежоспособност. Поради относително краткия период,
за който е предоставен броя на неплатежоспособните потребители и незначителните промени при
съотношението на квотата на безработица и
здравеопазването, увеличенията на този брой случаи не могат да бъдат обяснени.
Неплатежоспособност и нарушаване при
плащания
Броят на неплатежоспособността при потребителите се увеличава явно след 1999 година.
Досегашните резултати допускат тезата, че за това има вина опростяването на процедурата. За да
се провери този аргумент, трябва да бъде използвана друга характеристика от несъстоятелността.
Предложено е - като смущения към обявено плащане, да се приеме броя на тези, които са обявени
от дружеството за закрила на всеобщата кредитна
сигурност (2003, 2004) Смущение в плащане е “леко отрицателен признак“ за дружествена закрила
на всеобщата кредитна сигурност и означава
„открито, достатъчно напомнено и неоспоримо искане“. Това означава, че потребители, които са смутени в плащанията си, не са непременно неплатежоспособни и банкрутирали. Трябва да се отчете,
че мнозинството от потребителите, които са обявили несъстоятелност, в миналото очевидно са попадали в състояние на невъзможност при плащания.
Следователно, смущения в плащанията могат да
бъдат сметнати за вид предварителен етап за неспособност за плащане.
Заключение
Хипотезата на абсолютната илюзия за пари преполовяването на паричните вноски се приема
като позитивно, а преполовяването на състоянието
по сметките и доходите - се приема като негативно.11,12 Защото загубата от вноските, върху които се изчислява дохода е усетена по - високо и по
- интензивно и от печалбата от сметките в супер-

11 В запитване Shafir, Diamond и Tversky (1997, 352) доказват, че търсенето зависи от промените на
пропорционалните номинални цени и промени в заплатите и не би следвало да се разглежда като отрицателно.
Ако обаче бъде попитано за удовлетворение „Happiness“, мнозинството явно класифицира, номинална по висока, но реално по - ниска заплата, като благоприятна.
12 Чрез телефонно запитване в Германия, Fischer, Katzer и Kiell (2002, С. 52) стигат до извода, че половин
година след въвеждането на еврото 45 % от запитаните се съмняват, че примерите за преизчисляването на
цените, при които с точният обменен курс се е извършило самото преизчисляване, е било честно. Вероятно
последствие на факта, че повечето германци свързват своите ценови очаквания с обменен курс 1: 2 оформиха,
а не с официалния от 1: 1, 95583.
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маркета. За индивиди с отрицателно салдо по сметките - следователно длъжници, резултатът е вероятно друг: дълговете са преполовени.
Ако размислим, става ясно, че за потребители с положително салдо по сметките, всичко се развива отрицателно: Заплатите биват преполовени,
цените въпреки всичко се покачват. За длъжниците,
кредитите стават по - малки, но този ефект има
обратно действие, поради покачването на цените.
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ABSTRACT

Research in a direction financial aspects, solvency as action of consumers, insolvent firms, tendencies, credits
and measurement of inflation of the house and firm in Germany after European currency of Euro.
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ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ - СТРЕМЕЖ КЪМ КОНКУРЕНТНО
ПРЕИМУЩЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ
Галина Куртева
Бургаски свободен университет
Сред основните проблеми за България, особено след приемането й в ЕС, е недостатъчната конкурентоспособност на българските предприятия. Това неизбежно поставя въпроса за нейното повишаване, за политиките,
средствата и механизмите, които могат да се използват в този процес. Пълноправното членство на страната в ЕС
е предпоставка за активизиране на усилията за насърчаване на предприемачеството и повишаване на
конкурентоспособността. Успешното справяне с конкурентния натиск в условията на пълноправно членство
изисква предприемането на активни мерки за повишаване на производителността и конкурентоспособността.
Това означава провеждането на политики за развитие на конкурентните предимства, което ще позволи на фирмите да работят успешно на вътрешния и на международните пазари.
В този аспект настоящият доклад акцентира върху процеса на разработване на стратегия, чрез която фирмата да придобие трайни конкурентни предимства. Реализацията на една правилна конкурентна стратегия ще
позволи на фирмата да придобие устойчива изгодна позиция, позволяваща й да се противопостави на силите,
които определят конкурентната борба в съответния бранш.
Ключови думи: стратегия, конкурентни предимства
Key words: strategy, competitive advantages

Увод
Процесът на интегриране на българската фирма в ЕЕП е съпътстван от множество различни по
интензивност заплахи. Повечето са следствие от
промяната на степента на конкурентност на средата, в която ще функционира българската фирма.
Това изисква нов тип поведение на българския
предприемач, с което той да се противопоставя на
интензивния конкурентен натиск на Единния европейски пазар. С други думи, българската фирма
трябва да формира и развие висока способност да
се конкурира, да се съревновава по отношение на
цената, качеството или други характеристики, свързани с реализирането на предлаганите от нея стоки и услуги на европейския пазар. Към момента
данните в Доклада на Световния икономически форум за глобалната конкурентоспособност 20072008г (14.11.2007) не дават основание за оптимистична оценка в това отношение. Напротив, по
фирмена конкурентоспособност България остава
на същата позиция както през миналата година 83-та сред 131 страни1 и по този начин се потвърждава негативната тенденция – 75та позиция през
2004 г., 78ма през 2005 и 83та през 2006, 83-та
през 2007. Това поставя под съмнение готовността на българските фирми да се справят с конкурентния натиск в ЕС.
Индексът за фирмена конкурентоспособност
обобщава основно състоянието на два фактора качество на бизнес средата и ефективност на
стратегиите. Тези фактори са със силна взаимна

обусловеност. По-качествените стратегии изискват
по-добра работа на правителството и компетентна
държавна и местна администрация, интензивна конкуренция на пазара, по-модерна инфраструктура,
повече информация, развити научни институции,
добри доставчици, по-квалифицирана работна ръка,
т.е. по-качествена бизнес среда, осигуряваща благоприятни възможности за ефективна реализация
на фирмените стратегии.
По качество на бизнес средата в направената
класация България заема едва 95-то място (без промяна за последната година). Като най-проблемни
фактори от външната среда, въздействащи силно
негативно върху конкурентоспособността на фирмите се посочват недостатъчно ефективната държавна администрация; корупцията; ниското качество на инфраструктурата; ниската квалификация
на работната сила; отсъствието на етика в бизнеса
и др. Необходимо е подобряване на бизнес средата,
при което да се постигне баланс между конкуренция, дерегулиране и качество на регулативната
среда.
По отношение на качеството на фирмените
стратегии от доклада става ясно, че България бележи незначителен напредък и заема 77 място. За
сравнение през 2006година България по този подиндекс е била на 81 позиция. В Доклада се посочват основните области, в които българските компании имат най-сериозни затруднения, а именно
липса на адекватна политика за квалификация и
преквалификация на човешките ресурси, неефек-

1 Доклад на Световния икономически форум за глобалната конкурентоспособност 14.11.2007г.
http://www.mee.government.bg/doc_pdf/GCR_14%2011%2007.ppt
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тивен маркетинг и недостатъчно добро качество на
професионалния мениджмънт, отсъствие на активна политика за закупуване и внедряване на съвременни технологии.
Конкурентоспособността на фирмата е следствие от ефективността, с която функционира
фирмата. В годишника на световната конкурентоспособност2 за 2007г. по ефективност на бизнеса
България е оценена на 54-то място (от 55 държави,
включени в класацията), с голяма разлика от подоброто 42-ро място през предходната година.
Според мнението на бизнеса, качеството на корпоративното управление отстъпва основно в такива
сфери като производителност (където страната ни
е на последно място в класацията), управленски
практики, финансиране. Конкурентните предимства на българската фирма за сега произтичат от цената на труда. В представената класация България
е на първо място по динамика на разходите за труд
на единица продукция и на първо място по ниски
заплати на ръководния персонал.
Представените факти категорично разкриват
ниската конкурентоспособност на българската фирма на единния европейски пазар. Недвусмислено
е предизвикателството към българския предприемач да подходи професионално към разрешаването на този проблем.
1. Фирмена стратегия и конкурентни предимства
Задължителните и много високи качествени
параметри и изисквания по отношение на техникоикономическите и експлоатационни характеристики на продуктите и услугите, предлагани на европейския пазар се превръщат в своеобразна бариера за българския производител. В известна степен намаляват възможностите за конкуренция чрез
продукта, когато той не е уникален. Не бива да се
разчита и на конкурентно предимство, основано на
ниски производствени разходи, защото то е неустойчиво и губещо в дългосрочен план. Успешното
справяне на българската фирма с конкурентния натиск в условията на пълноправно членство изисква
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провеждането на политики за развитие на конкурентни предимства.
Известно е, че отличителните предимства на
една фирма са нейните сили, умения, компетентности, които са най-трайни, най-изразителни и найтрудно възпроизведими от нейните конкуренти.
Логиката е следната: Силата в нещо значимо (например по-добри ресурси, умения, позиция на
пазара, технология, качествени характеристики на
продукта, разходи за производство) е отличителна
компетенция, която може да бъде използвана за
основа на стратегията. Нейното ефективно прилагане от своя страна може да има за резултат придобиването на преимущество в конкуренцията, което да бъде устойчиво за достатъчно дълъг период
от време.
В съвременните условия на ускорено технологично развитие фирмите не биха могли да постигат конкурентно предимство, ако не създават,
внедряват и разпространяват иновации.
Съгласно данни от изследване , повредено от
Eurobarometer, България е една от страните, в която голяма част от населението приема иновациите с предубеждения (28%) или изцяло ги отхвърля (20%). 3 Делът на иновативните фирми в България е едва 16.4% от общия брой действащи предприятия. Делът на предприятия, извършващи собствени НИРД и работещи в областта на компютърните технологии, архитектура и инженерни науки
представляват 30.1% от общия брой на иновативни фирми или 3.43% от общия брой на предприятията. Иновациите могат да бъдат продуктови
или процесни. Процесните иновации са предпоставка за повече продуктови иновации. Според
изследването, обаче делът на продуктовите иновации е 44.8%, а частта на процесовите иновации е
7.3%.4 Този факт сам по себе си говори за бъдещите тенденции. Повечето фирми в България въвеждат продукти или процеси, които са нови само
за тях (15,7% от всички анкетирани фирми) или
само за българския пазар (12,1%), т.е. съсредоточени са предимно към обновяване на продуктовата гама или към отваряне на нови пазарни ниши

2 Годишникът на световната конкурентоспособност e една от най-реномираните ежегодни класации за
конкурентоспособност на икономиките. Изготвя се от 1989 г. насам от Швейцарския институт за развитие на
управлението – Institute of Management Development (IMD). Методологията на IMD изследва конкурентоспособността на националната икономика чрез четири основни групи от показатели: икономическа ефективност, ефективност на правителството, ефективност на бизнеса и инфраструктура. Всяка от посочените групи обхваща по
пет фактора, очертаващи различни аспекти на конкурентоспособността. www.mee.government.bg
3 ОП „Конкурентоспособност на българската икономика 2007 – 2013г.” , http://www.eufunds.bg/docs/
4 През 2004 г. НСИ за първи път направи проучване на иновативните фирми в България. Националния
статистически институт (НСИ) използва дефиницията на Eurostat за иновативни предприятия: иновативни предприятие е това, което предоставя на пазара нови или значително подобрени иновативни продукти (услуги или
стоки) и/ или иновативни процеси, включително методи за предоставяне на услуги или доставяне на стоки,
www.nsi.bg
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за съществуващи продукти на българския пазар.
Фирмите, които имат международни амбиции в реализацията на нови продукти, са 5,1% от всички
МСП в България. 5 Близо 75% от изследваните МСП
нямат разходи за иновационна дейност, а около
18% са заявили, че правят такива разходи. Средно
те изразходват за иновационна дейност 15 лв. на
всеки 100 лв. разходи.6
Тези данни разкриват ниската иновативна култура на българските предприемачи. С намаляването на значението на ниските разходи за труд, което за сега е основното конкурентно предимство
на българските фирми, те трябва да се ориентират
към иновациите, за да подобрят ефективността на
вътрешно фирмените си процеси и по този начин
да развият конкретните си предимства.
Българските предприемачи трябва да „възприемат
и се отнасят към иновационния процес в най-широкия му смисъл, включващ както подобренията в
технологиите, така и по-съвършени методи или начини да се правят нещата. Новостите могат да намерят израз в продукти с нов дизайн, в нов производствен процес, нов пазарен подход или нов метод за провеждане на обучение. Много иновации
са делнични и постепенни, като зависят по скоро
от ефекта на наслагване на минимални
постижения, отколкото на еднократен и мащабен
технологичен пробив. Често това предполага идеи,
които дори не са „нови” – идеи добре познати, но
неоползотворени. Новаторството в еднаква степен
възниква от ученето в организацията и от изследователската и развойната дейност и винаги предполага инвестиране в развитието на умения и познания, а и обикновено във физически активи и маркетингови усилия”7 . Новаторите не само реагират на
възможностите за промяна, но и стимулират побързото й осъществяване. Успешното управление
на иновациите осигурява възможности на всяка фирма да развива своя потенциал и да създава отличителни компетенции спрямо конкурентите си.
Придобитото конкурентно преимущество може да
се основава на различни източници, например:
• Постигнато равнище на техниката и технологията във фирмата;
• Благоприятна географска локализация на
фирмата и звената й;
• Завоюван и утвърден пазарен дял на фирмата;
• Качество на входящите във фирмата мате-

риални ресурси;
• Евтин достъп на материални ресурси;
• Дългосрочни договорености с доставчици
на ресурси;
• Осигурен достъп на фирмата до финансови ресурси;
• Високо равнище на квалификация и опит на
персонала на фирмата;
• Сравнително висока степен на мотивация
на персонала на фирмата;
• Качествени стратегии и плановете за развитие на фирмата;
• Сравнително добро равнище на цялостната организация на дейността на фирмата;
• Ориентация на фирмата към потребителя;
• Наличие на добър дългогодишен опит на
фирмата в провеждането на системни и качествени маркетингови изследвания на фирмата, добра
организация на маркетинговата дейност, включително и търговска, фирмата притежава компетенции в използването на средствата за маркетингово
стимулиране на търсенето и продажбите;
• Фирмата има добър имидж;
• Има установена висока степен на потребителска лоялност към фирмата; налице са благоприятни взаимоотношения на фирмата с клиентите ( в това число наличие на дългосрочни договорености или такива, които носят преференции за
фирмата)
• Фирмата притежава компетентна кадрова
база, както и необходимата материална база за
иновация, има добра организация на иновационната дейност, ползотворни взаимоотношения с научно-изследователските организации.
Фирмите могат да притежават или да използват един или няколко от тези източници за създаване на конкурентни предимства, които според М.
Портър8 могат да се обединят в два основни типа:
по-ниски разходи и диференциация. Независимо какъв тип е конкурентното предимство, то води до
по-висока производителност от тази на конкурентите. Фирмата с ниски разходи произвежда даден
продукт, използвайки по-малко вложения, отколкото конкурентите. Диференцираната фирма получава по-високи приходи на единица продукт от
конкурентите. Трудно е обаче дадена фирма да е
едновременно с по-ниски разходи и да е диференцирана в сравнение с конкурентите. Това е така,
защото осигуряването на уникални експлоатацион-

5 Национално представително социологическо проучване на МИЕ „Българските МСП и участието им в
усвояването на Структурните фондове на ЕС ”– юни-юли 2006г., проведено от Витоша Рисърч
6 Пак там
7 Портър, М., Конкурентно предимство на нациите,Класика и стил ООд, 2004г, стр.71
8 Портър, М., Конкурентно предимство на нациите,Класика и стил ООд, 2004г, стр.62
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ни характеристики, качество или услуга е по-скъпо
в сравнение с целта продуктът да е просто сравним с този на конкурентите. На практика фирмите
могат да използват различните източници на конкурентни предимства по начини, които едновременно намаляват разходите и засилват диференциацията. В дългосрочен план, обаче конкурентите ще
ги имитират и ще определят върху кой тип предимство да се акцентира. В този смисъл проблемът на
фирмата не е само в създаването на конкурентно
предимство, а в поддържането на устойчиво конкурентно предимство, което води до високи стопански резултати в дългосрочен план.
2. Устойчивост на конкурентните предимства – оценка за ефективна фирмена стратегия
Следва да се отбележи, че наличието на някаква сила и компетентност не дава гаранция за
успех, в случай, че не се положат необходимите
за това усилия. Стратегическият успех изисква повече от това просто да се притежават определени
компетенции. Те трябва да бъдат използвани по
правилен начин. Това предполага:
• Провеждане на фирмена политика за технологично обновяване на производството, което е в
основата на повишаването на производителността
чрез активни действия за придобиване и внедряване на нови технологии и ноу-хау; чрез сътрудничество с изследователските институти и висшите
учебни заведения, вътрешнофирмено оценяване на
иновационната дейност, инвестиции в създаване,
внедряване и разпространения на иновации.
• Подобряване на управлението, насочено
към стратегическо развитие.
• Внедряване на стандарти за управление на
качеството, организацията на производството, социалните условия и околната среда. Това ще даде
възможност за по-голяма гъвкавост и ефективност
и за повишаване на производителността.
• Увеличаване на потенциала за разработване на крайни изделия, конкурентоспособни на международните пазари, и специализация в производството и износа на продукти.
• Усъвършенстване на маркетинга. За редица предприятия е важно разработването на пазарната и потребителската структура, което ще доведе до намаляване на зависимостта от ограничен
кръг доставчици и купувачи.
• Засилване на вертикалната интеграция с
цел оптимизиране на доставките на суровини и
реализацията.
• Нарастване на инвестициите в развитие на
човешките ресурси – образование и квалификация.
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Според М. Портър9 устойчивостта на конкурентното предимство зависи от три условия:
Първо: Конкретния му източник. Според
автора, съществува йерархия на източниците на
конкурентно предимство от гледна точка на
устойчивостта. Предимствата от по-нисък ред, например ниските разходи за труд или евтини суровини,
са относително лесни за имитиране. Обикновено
конкурентите лесно ги имитират като открият друго място с ниски разходи за труд или източник на
доставка, или ги обезсилват като произвеждат или
доставят материали от същото място. Освен това,
според М. Портър в долния край на йерархията са
ценовите преимущества, дължащи се единствено
на икономиите от мащаба, използвайки технология,
оборудване или методи, доставяни или експлоатирани и от конкурентите. Такива икономии от мащаба губят смисъл, когато новата технология превърне старата в отживелица, или нов дизайн на продукта постигне същия ефект. Предимствата от повисок ред – например собствена технология на
процеса, диференциация на тродукта, базирана на
уникални артикули или услуги, репутация на марката, основана на комулативните маркетингови усилия или взаимоотношения с клиентите, поддържани от съображението, че смяната на продавача ще
е много скъпа, са по- трайни.
Предимствата от по-висок ред обикновено
предполагат дълга история на устойчиви и комулативни инвестиции във физически мощности,
изследвания, развития, маркетинг. Непрекъснатото
инвестиране в технологията на процеса, маркетинга,
глобалните обслужващи мрежи или бързо въвеждане на нови продукти затруднява повече конкурента и му пречи да реагира бързо. Според М. Портър
конкурентните предимства от по-висок ред са не
само по-устойчиви, но са свързани с по-високи равнища на производителност.
Чистите ценови предимства понякога са понеустойчиви от диференциацията. Една от причините е, че всеки нов източник на по-ниски разходи
би могъл да заличи ценовото предимство на фирмата. Например, ако трудът е евтин, един нов дизайн на продукта или каквато и да е друга форма
на диференциация, могат да неутрализират високата ефикасност от това.
Второ: Втората детерминанта на устойчивостта е броят на отчетливите източници на предимство, които фирмата притежава. Ако тя разчита само на едно преимущество (евтин дизайн, достъп
до евтини суровини) конкурентите ще се концентрират върху обезсилването му или преодоляването му. Многобройните предимства трудно се ими-

9 Портър, М., Конкурентно предимство на нациите., Класика и стил” ООД, София, 2004, стр. 76
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тират.
Трето: Третият и най-важен фактор за поддържане на конкурентно предимство е непрекъснатото подобрение и модернизиране. Всяка фирма трябва да се променя и създава нови преимущества
поне със същата скорост, с която конкурентите копират старите. В дългосрочен план поддържането
на предимството изисква неговите източници да бъдат разширени и модернизирани. Понякога, за да
поддържа позицията си, фирмата може да разруши старите си предимства и да създаде нови.
Заключение
В заключение следва да отбележим, че успешното адаптиране на българската фирма към изискванията на ЕЕП предполага разработването на качествени фирмени стратегии, повишаващи конкурентоспособността й. Основното предизвикателство на българския предприемач е да бъде възприет като качествен производител, способен да удовлетворява ефективно изискванията на европейския
потребител. Реализацията на тази цел изисква усилия както от страна на Правителството, така и от
страна на бизнеса. Те трябва да имат еднакво виждане за същността на конкурентоспособността, за
факторите, които я определят, както и за механизмите, чрез които тя може да бъде повишена.
Отговорността на Правителството е по отношение на подобряването на бизнес средата в
страната. Действията му следва да са насочени към
цялостна регулативна реформа, например:
• Разширяване възможностите за консултации
на частния сектор от страна на правителствени и
неправителствени организации, осигуряване на
прозрачност и равнопоставеност на всички субекти;
• По – широко прилагане на придобилото популярност т.нар. “обслужване на едно гише”;
• Използване на електронно правителство и
извършване на он-лайн услуги;
• Създаването на специализирана институция
за мониторинг и предварителен анализ;
• Систематичен преглед на регулативните режими за постигане на приемственост и ефективност;
• Децентрализация на администрирането на
режими.
От страна на бизнеса се изисква да разпознае и коректно да идентифицира предизвикателствата на новите условия, при които ще функционира и въз основа на това да избере качествена стратегия за ефективното си приобщаване към вътрешния пазар на ЕС. Освен познаването на бизнес средата и идентифицирането на благоприятните въз-

можности и заплахи в нея, българският предприемач трябва да промени и управленската си философия и по конкретно процеса на формулиране на
стратегии.
Подобряването на фирмените стратегии
предполага:
• Провеждане на фирмена политика за технологично обновяване на производството, което е в
основата на повишаването на производителността
чрез активни действия за придобиване и внедряване на нови технологии и ноу-хау; чрез сътрудничество с изследователските институти и висшите
учебни заведения, вътрешнофирмено оценяване на
иновационната дейност, инвестиции в създаване,
внедряване и разпространения на иновации.
• Подобряване на управлението, насочено към
стратегическо развитие.
• Внедряване на стандарти за управление на
качеството, организацията на производството, социалните условия и околната среда. Това ще даде
възможност за по-голяма гъвкавост и ефективност
и за повишаване на производителността.
• Увеличаване на потенциала за разработване на крайни изделия, конкурентоспособни на международните пазари, и специализация в производството и износа на продукти.
• Усъвършенстване на маркетинга. За редица предприятия е важно разработването на пазарната и потребителската структура, което ще доведе до намаляване на зависимостта от ограничен
кръг доставчици и купувачи.
• Засилване на вертикалната интеграция с цел
оптимизиране на доставките на суровини и
реализацията.
• Нарастване на инвестициите в развитие на
човешките ресурси – образование и квалификация.
Подготовката на българската фирма за развитие в силно конкурентна пазарна среда несъмнено е свързано и с допълнителни финансови средства за инвестиции, модернизация и оборотни
нужди. В страната днес действат множество неправителствени и международни програми за финансиране (някои програми са в съчетание с други
източници на финансиране), но на тях не бива да
се гледа като на дългосрочна алтернатива за финансиране на частния сектор в условията на развита пазарна икономика.
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THE FIRM’S STRATEGY – AN ASPIRATION FOR A COMPETITIVE
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Galina Kurteva
Burgas Free University, Bulgaria

ABSTRACT
Among the main problems for Bulgaria, especially after the joining to the European Community, is the insufficient
competitiveness of the Bulgarian firms. This inevitably puts the question about its increase, about the policies, instruments and mechanisms, which can be used in this process. The full membership of our country in EC is a precondition
for activation of the efforts for encouragement of the entrepreneurship and enhancement of the competitiveness. The
successful overcoming of the competition pressure in the conditions of a full membership requires launching of active
measures for raising the productivity and the competitiveness. This means pursuing of policies for development of
competitive advantages, which will enable the firms to work successfully on the internal and on the international
markets.
In this aspect the present paper puts an accent on the process of development of strategy, through which the firm
to gain stable competitive advantages. The realization of a right competitive strategy will enable the firm to win a
sustainable favorable position, giving it the opportunity to oppose against the forces defining the competitive struggle
in due branch.
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НАУКАТА, ЗНАНИЕТО И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ –
БЕЛЕЗИТЕ НА НОВОТО „ПОСТИНДУСТРИАЛНО“ ОБЩЕСТВО
Никола Григоров
Лесотехнически университет – София
В статията се разглежда ролята на знанието в съвременното постиндустриално общество и неговото проявление не чрез труда и капитала, а като самостоятелен производствен фактор. Показана е разликата в подходите
при определяне стойността, създавана от знанието, която по своя характер изисква субективизирано общество
за разлика от стоковото масово производство в индустриалното общество. Маркирани са и онези характеристики,
които определят знанието и информацията като специфичен, непривичен вид ресурс, а именно в много от
случаите с нарастваща стойност във времето, възможност да бъдат предавани и ползвани едновременно и на
много места в различна степен, изобилието от интелектуални блага като ресурс и др. Разгледана е иновативността като необходимо проявление на знанието и единството им в триадата – конкуренция, иновативност,
предприемачество.
Ключови думи: знанието като фактор на производството и основна производствена сила в постиндустриалното общество; знанието и информацията – неизчерпаем ресурс; ценност (или стойност) създавана от знанието
(knowledge-value); информацията и знанието като специфичен, непривичен вид ресурс; триадата – конкуренция,
иновативност, предприемачество.
Key words: the knowledge as production factor and fundamental production force in the postindustiral society;
the knowledge and the information – inexhaustible resource; value (or worth) created by knowledge (knowledgevalue); the knowledge and the information as specific, unaccustomed type of resource; the triad – competition,
innovativity, enterprisine.

Все по-често в научната литература и теория
икономистите и социолозите се отказват от делението на националното стопанство на отрасли на
материалното производство и непроизводствена
сфера, а разделят общественото производство на
три сектора, първичен – обхващащ селското стопанство и добивните отрасли, вторичен – към който се отнасят отраслите на обработващата промишленост и третичен – представен от сферата на
услугите. Именно развитието на третичния сектор
и неговото доминиране в структурата на производството и заетостта мнозина „постиндустриалисти“
разглеждат като важен признак на съвременното
общество (9).
От 80те години на 20ти век обаче това представяне и структуриране се нарушава. Технико-технологичният процес, който така внимателно е бил
изследван от постиндустриалистите, все по-ясно и
по категоричен начин се въплъщава в самостоятелно съществуване на информацията и знанието, които придобиват изключително важно значение в производствения процес.
Част от онези отрасли, които са били непосредствено свързани с производството на знания и
тяхното използване, са получили бързо разпространяващото се наименование „knowledge industires“. Така например техният принос към 70те години в общия национален продукт на САЩ се оценява в границите от около 29 до 35%. Това е и
причината информацията и знанието, разбирани не
като субстанция, въплътена в производствените про-

цеси или средства за производство, а вече като непосредствена производителна сила, да станат важен фактор на съвременното производство.
Отраслите, произвеждащи знания и информационен
продукт, отнасяни традиционно към „четвъртичен“
или „петтичен“ сектор на икономиката, стават първичен сектор, снабдяващ стопанството с най-съществените и важни ресурси на производството.
Развитието на способностите на човека, експанзията на личностните взаимодействия, заместване на трудовата дейност с проявите на творческа
активност – всичко това е отбелязано в качеството
си на основна характерна черта на новото състояние от изследователите на постиндустриализма.
Разглеждайки знанието, първоначално Питър
Дракър го определя и свързва с разпространяването му в сферата на битието, на съществуванието,
като частна стока, а впоследствие като област на
действие, т.е. все повече то се превръща в обществена стока. Авторът разграничава три етапа при
използването на знанието в развитието на световната икономика и стопанство [4].
На първия етап в продължение на столетия
знанието се е използвало за разработване на оръдия на труда, производствени технологии и различни видове продукция и изделия. Този етап се свързва с началото на промишлената революция.
Вторият етап обхваща времето от към 1880 г.
до годините след края на Втората световна война и
се изразява най-вече в използването на науката и
знанието за повишаване ефективността от трудо-

Науката, знанието и информационните технологии ...

вата дейност на участниците в производствените
процеси. Този етап се характеризира като извършваща се революция в производителността на труда,
която от своя страна довежда и до увеличаване на
доходите на участниците в производството, но същевременно е и фактор за поляризиране нивата
на доходите на работническата класа и на собствениците на капитала.
Третият етап е характерен с това, че знанието се проявява не чрез капитала и труда, а като
самостоятелен производствен фактор, т.е. знанието вече се използва в областта на самото знание.
Този етап се определя като революция в сферата
на управлението, а обществото, в което живеем,
като „общество на знанието“ или „посткапиталистическо“. Новият смисъл, който се влага в понятието знание означава реална полезна сила, средство за постигане на социални и икономически резултати и развитие. Знанието сега се използва за
производство на знание. Чрез него се осъществява
избор на най-ефективни способи за приложение на
наличната информация за получаване на необходимите резултати, но с това по същество се идентифицира самото управление.
Авторът пише: „Преходът от общите знания
към комплекс от специализирани знания превръщат знанието в сила, способна да създаде ново
общество. Но следва да се има предвид, че такова
общество трябва да бъде основано на знания, организирано във вида на специализирани дисциплини, и че негови членове трябва да бъдат хора,
притежаващи специални знания в различните области. Именно в това е тяхната сила и ефективност.
Тук, на свой ред, се поставят фундаментални въпроси: за ценностите, от общото виждане на перспективите в бъдеще, за убежденията за това какво
обезпечава цялостност на обществото като единна
система и прави нашия живот значим и осмислен“
[4 – стр. 100].
За да отговори на тези въпроси Тайичи Сакайя
[12] пита – а какви или кои ще бъдат онези блага
(ресурси), с които обществото ще разполага в достатъчна степен? Отговорът на този въпрос той вижда в мъдростта, като понятие, включващо в себе
си човешките способности и знания, както и информацията. Тези „запаси“ от мъдрост ще се увеличават непрекъснато на основата на натрупване на
знания и опит, разпространявани чрез системите
за образование, информационните и комуникационни мрежи и обществото ще разполага с тях в
излишък.
И така стоката, която ние притежаваме в излишък, това е мъдростта. Именно продукцията, потвърждаваща достъпността на производителите й до
знания, информация и мъдрост, трябва да прите-
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жава ценност (или стойност), създавана от знанието (knowledge-value). Тайичи Сакайя посочва, че
сега ние встъпваме в нов етап на цивилизация, движеща сила на който са ценностите, създавани от
знанието и именно поради това той нарича този етап
на обществото, базирано на знание, създаващо ценности (knowledge-value society). Но фактът, че хората започват да ценят стойността, създавана от
знанието, като един от най-важните компоненти на
продукцията, не означава обезателно, че те престават да се интересуват от чисто материалната
страна на вещите. Включената в стоките създадена от знанието стойност дава възможност те да се
отличават на стоковия пазар. Тези стоки са конкурентоспособни. Те увличат след себе си и други
производители да въвеждат колкото е възможно повече знание. Този процес обезпечава все по-голяма диверсификация на продуктите, при които новите разработки, технически новости и стоки предлагат неповторимо съчетание от функции, отстъпват място за още по-оригинални изобретения и
стоки, така че създаваната от знанието стойност
се превръща в стока за „еднократно ползване“.
Стойността, създавана от знанието, по своя
характер изисква във висша степен субективирано
общество, иначе тя не може да получи дължимото
признание. В това е и разликата от стоковото производство в индустриалното общество. В него стойностите (цените) на отделните стоки, независимо
от движението им в посока на увеличение или намаление в зависимост от търсенето и предлагането,
са така да се каже „привързани“ към обществено
необходимите разходи за тяхното производство и
същевременно носят и белезите на масовост в
потреблението.
Голяма част от иновациите в областта на техниката и технологията са насочени към намаляване зависимостта от материалните ценности, найвече чрез тяхната диверсификация и увеличаване
ръста и мащабите на информационните услуги.
Този характер на иновациите играе съществена роля за утвърждаване на успехите и значението на
създаваните от знанието стойности (ценности).
Какво ще бъде обществото, основаващо се на
създаваните от знанието ценности? Те се генерират по пътя на субективното участие на отделни
личности или група от хора. Тези ценности се разпространяват след това в обществото. Подобен род
социална субективност се отличава с неустойчивост и е поставена в условия на бързи изменения,
особено в общество, притежващо огромни информационни системи. В много от случаите дори някои от ценностите могат да бъдат доведени до
стойности, равни на нула. Този процес се наблюдава най-вече при технологиите, когато новата тех-

154

Никола Григоров

нология заменя старата и по този начин тя се и
обезценява.
С други думи, пише Тайичи Сакайя, създаваните от знанието стойности наподобяват падаща
звезда, която гори само в миговете, когато преминава през пространството на социалните обстоятелства и субективните фактори. Осъзнаването на
факта, че създаваните от знанието стойности се
определя от мимолетен набор от фактори, помага
да се разбере значението на това, защо те нямат
никакво пряко и даже косвено отношение към
издръжката, свързана с нейното създаване.
Разработването на универсална концепция (подобна на теорията на трудовата стойност) приложима по отношение на създаваните от знанието
стойности, е невъзможна още повече поради факта,
че е трудно да си представим по какъв начин теорията за полезност е способна да обясни характера на такава ценност. Направените от производителя разходи в основата си нямат никакво отношение към стойността на създаваните от знанието продукти, покрай това, отсъства традиционното движение, което да сближава цените с разходите. В това се изразява и фундаменталната разлика за създаваните от знанието ценности, от материалните стоки и услуги. По какъв начин може
да бъде определена цената тогава, когато отсъства всякаква връзка с издръжката? В този случай,
разсъждавайки примитивно, цената се формира от
потребителите в зависимост от това каква е представата им за нея.
Правейки сравнение между традиционните
компании и интелектуалните, Томас Стюарт посочва, че в последните информацията заменя стоковите запаси и напускайки своето материално тяло,
заживява собствен делови живот. Компанията се
превръща в нещо съвсем различно. Нейните основни фондове нямат материална форма и въобще не е ясно на кого те принадлежат и кой отговаря за тяхното съдържание. Явен е и стремежът на
тези компании към освобождаване в балансите си
на част или изцяло от наличните си основни производствени фондове.
Подобен стремеж и действия се наблюдава и
в производствените предприятия, които не могат да
осъществяват своята дейност без материални активи. От важно значение при конкурентната борба
е те да диференцират своето производство и да
изнасят негови дейности вън от предприятието.
Например, вместо предприятията да притежават
собствен автопарк, те ползват за превоз на стоките и продукцията си транспортни услуги. В много
от тях вертикалната организация отстъпва място
на виртуалната.
Възприемайки понятията „интелектуална ико-

номика“ и „интелектуална компания“ като нещо
абстрактно, не можем да приведем към същата
категория и интелектуалния труд. Той има своето
конкретно измерение, чийто изходен материал е
информацията, а чрез знанието задачите намират
своето решение. Работниците, които в работата си
не прилагат умствен труд, не получават и полагащото им се се възнаграждение за това. В случая
може да се каже, че механизмът на пазара е
безмилостен. Той възнаграждава всички, които създават стойност и или не забелязва, или наказва тези,
които не създават такава.
Информацията е непривичен тип ресурс.
Информацията и знанието се различават от паричните, природните, трудовите и техническите ресурси. Тяхната непривичност се състои в това, че:
- независимо от степента им на използване
те не губят от своята стойност. Напротив, в много
от случаите с времето те придобиват допълнителна стойност.
- знанието е независимо от пространството.
То може да се намира на много места едновременно и да бъде ползвано едновременно, както и в
различна степен.
- за разлика от материалните блага, чиято размяна и потребление е еднократен акт за конкретната стока, интелектуалните блага (едни и същи
знания и информация) могат да бъдат продавани
на много хора едновременно по различно време
при условия, отговарящи на спазване законите за
интелектуална собственост.
- изобилието на интелектуални блага е друга
характерна черта, която ги отличава от материалните блага. Докато стойността на материалните
блага се определя в зависимост от търсенето и
предлагането и от тяхната рядкост (недостиг), то
знанието и информацията с всеки ден се увеличават и цените им също, именно поради тяхното
изобилие, а не недостиг.
- наблюдава се разлика и по отношение на
структурата на разходите в себестойността, голяма част от които се акумулират в подготвителния
период, а след това с тяхното натрупване и разпространение (продажби) чувствително се намаляват. Това предопределя, за разлика от материалните блага, и несъответствието или отсъствие на
съответствие между разходите на входа на системата и обема на знания на изхода.
Съществени са обаче също и две други основни качествени разлики, а именно: познанието е
икономически ресурс с нарастваща полезна стойност, а трудът и капиталът са икономически ресурси с намаляваща пределна полезност; докато
традиционната икономика се стреми към поддържане на конкурентни пазари, то икономиката на
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познанието – към поддържането на монополни
пазари.
Основен фактор за търговския успех в пазарната икономика на всяка една компания е нейната
конкурентоспособност. Тя се разглежда като многоаспектно понятие, изискващо произвежданите стоки и услуги да задоволяват конкретни потребности
на клиентите не само със своите качествени, технически, икономически, естетични характеристики, но
и на условията при тяхната реализация, включващи такива понятия като цена, срокове на доставка,
канали и начини на продажба или пласмент, сервиз,
реклама и т.н. Степента на развитие на производителните сили на обществото, непрекъснатото усъвършенстване на производствените процеси, технологии и продуктова структура са предпоставки
за насищане на пазарите с най-разнообразни стоки и услуги, което изостря съперничеството между
конкурентите. С успех се сдобиват онези от тях,
които в най-голяма степен се доближават до нуждите на потребителите. Съперничеството за пазар
на стоките и ресурсите изисква по-нататъшно усъвършенстване не само на технологичните, но и на
организационните процеси на производство, на тяхното ефективно управление, особено в условията
на процесите на глобализация.
Анализирайки отделните аспекти на конкуренцията през втората половина на 20ти век, авторът
Маракулин, М.В. [7] посочва пет основни групи от
конкурентни предимства, които производителите
трябва да притежават:
- ресурсни – свързани с ценовите характеристики на придобиваните за стопанска дейност
суровини, материали и енергия.
- технологични – обусловени от експлоатираните технологии, позволяващи им да използват
ефектите от мащаба на производството, увеличаваща потребителското търсене за сметка на ценовите и качествените характеристики.
- иновативни – свързани с качествените параметри на продукцията, формирани на база на резултатите от научно изследователската и развойно
внедрителска дейност на компаниите.
- глобални – конкурентни предимства за
производителите, изпълняващи стандарти и изисквания за стоки и услуги с общо хуманитарен характер, реализирани от съвместни действия между
компаниите и държавата.
- културни – обусловени от историческите и
културните връзки между страните, позволяващи
на фирмите да поддържат пазара на продажбите
на стоки и услуги.
За да бъде възможна реализацията на тези
конкурентни предимства, конкуренцията следва да
се разглежда като неделима част от пазарната
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икономика, а тяхното развитие и допълване се извършва в свободните и демократични общества.
...“Конкуренцията представлява динамичен
процес. Отделните предприятия откриват в него нови идеи и ги превръщат в нови оферти на пазара.
Активните предприемачи пък имат шанса да се наложат над конкурентите си чрез внедряването на
нови разработки и да реализират печалба като
новатори. Преди това обаче те поемат същевременно и риска споменатите разработки да не бъдат приети от пазара, което пък би им донесло
загуби. Успешните иновационни разработки принуждават останалите конкуренти да възприемат техните преимущества и да ги усвояват, ако не искат
да изостанат или дори да отпаднат от съревнованието. По този начин се осъществяват бързи изменения, при които старото постоянно се замества
от нещо ново...“ [Ото Шлехт, стр. 66].
В случая се откроява връзката между конкурентоспособността и новаторството или единството им в триадата – конкуренцията да провокира към
иновативност, а тя от своя страна е присъща на
предприемачеството.
Според Ларичева (6) двигателят, който подбужда човек към иновационна дейност, това са творчеството и конкуренцията. Същността на творческия аспект се проявява в търсене на пътища, водещи към повишаване степента на удовлетворяване
на човешките потребности. Между творчеството и
конкуренцията, които последователно сменят местата си на „причина“ и „следствие“, се образува
възел, който може да се определи и като „колело“,
движещо прогреса (фиг.1.)
Въпросите, свързани с конкурентоспособността, са от първостепенно значение за всяка една
държава, защото националният просперитет не се
наследява – той се създава. Националният просперитет не израства просто ей така от природните
ресурси, от работната сила, с която разполага
страната, процентните ставки или покупателната
сила на националната валута, както това настойчиво се твърди в класическата икономика [11].
Конкурентоспособността на конкретна държава (нация) зависи от способността нейната промишленост да въвежда новости и да се модернизира. В
резултат на изпитвания натиск и изисквания на
пазара, компаниите увеличават своето приемущество (предимство) в борбата с най-силните присъстващи на световния пазар конкуренти. Те извличат
полза от присъствието на пазара на силни вътрешни съперници, на агресивни доставчици и изискванията на местните потребители.
Конкурентното преимущество се създава и
поддържа чрез силно локализирани процеси. Различията в националните ценности, в културата, в
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Фиг. 1. Възелът на взаимодействието - „творчество – конкуренция“ (По Е.А. Ларичева, стр. 23)
структурата на икономиката, в съществуващата организация и историческо развитие – всичко това внася своя принос в достигане на успешна конкурентоспособност.
М. Портър, след като разглежда достатъчно
примери, свързани с компании и държави, в които
доминира едно или друго преимущество, идва до
заключението, че единствената разумна концепция
за конкурентоспособността на национално ниво –
това е производителността. Основната цел на всяко правителство (държава) се състои в достигане
на високо и постоянно растящо ниво на живот на
своите граждани.
Особена е ролята на информацията в днешно
време за постигане на тези желани резултати и конкурентни предимства и нито една компания не може да се лиши от нейното влияние. Впечатляващото
снижаване на разходите при използване на информацията изменя начина на водене на бизнеса.
Информационните технологии повече не могат да
бъдат изключителна компетенция и прерогатив само на подразделенията за електронна обработка
на данните и информационните системи. Виждайки
как конкурентите благодарение на информацията

получават конкурентни предимства, ръководните
специалисти осъзнават необходимостта от своето
непосредствено участие в управлението на новите
технологии, защото сумарното им влияние:
- изменя структурата на отраслите и по такъв
начин установява нови правила за конкуренция.
- създава конкурентно предимство, предоставяйки на компаниите нови възможности да изпреварят конкурентите по производителност.
- създава съвършено нови видове бизнес, често на основата на вече съществуващите в компанията процеси и дейности.
Това е и причината Кирил Любенов Плешутски
[10] да пише: „За значението на темповете на промяна говорят резултатите от изследване на Ж.
Фурастие, според когото за три години обществото днес се променя така, както за 30г. в началото
на нашия век (има се предвид началото на 20ти
век – б.м.), за 300 – в периода на Нютон и за 3000
– в периода на каменния век.“ [стр. 107]
За глобализация на иновациите от значение е
увеличаващото научно-техническо сътрудничество
и коопериране между компании от различни държави за разработване, внедряване в производство-
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то и трансфер на нови продукти, услуги и технологии, за реални и виртуални форми на сътрудничество и др. За държавите от ЕС като регионална
общност от световното стопанство, иновационната
политика се реализира чрез изпълнението на приетите седемгодишни рамкови програми за научни
изследвания и технологично развитие.
Днес в конкурентната борба печели не този,
който бързо и качествено произвежда нови знания
и технологии, а този, който успява бързо да ги претвори в конкретен продукт и да излезе с него на световния пазар. За компаниите иновациите създават
стратегически предимства в най-конкурентните
области.
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ABSTRACT
In the article is examined the role of the knowledge in the contemporary postindustrial society and its manifestation not through the labour and the capital, but as independent production factor. Designated is the difference in the
approaches of value assignment by knowledge, which requires individualized society, unlike the mass production of
goods. Also marked are those characteristics, defining the knowledge and the information as specific, unaccustomed
type of resources, namely in a lot of cases with increasing value in time, possibility for transmission and use at the
same time in many places, the abudance of intellectual goods as resource etc. Examined is the innovativity as necessary knowledge manifestation and their utility in the triad – competition, innovativity, enterprising.
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В статията се разглеждат различните периоди на глобализацията в обществено икономически план от развитието на човечеството и най-вече на днешното „постиндустриално“ общество, в което знанието играе ролята
на основен производствен фактор.
Посочват се факторите за развитие на глобализационния процес в съвременната икономика, както и
характеристиките, които очертават силуета на новото постиндустриално общество. Анализиран е процесът на
отваряне на националните икономики към световното икономическо пространство и тенденциите, които определят обществено икономическия процес на глобализация.
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Понятията „глобализация“ и „глобализиране“
могат да се интерпретират като „универсализъм“
или „универсализиране“. Да си „глобализиран“ означава подчинение или съобразяване с определен
световен ред и порядък. Прерогатив за въвеждането на такъв ред в съответната държава, който да
се подчинява на процесите на глобализация, имат
политическата власт в държавата и обществото [1].
Различни са проявите на глобализма и на глобалните мрежи през различните исторически и социално икономически етапи в развитието на човешкото общество. Те са от религиозно, културно,
идеологическо, политическо, икономическо, информационно и др. естество.
В обществено икономическото развитие на човечеството се открояват няколко големи периоди
или т.н. „вълни“ [Алвин Тофлър, Франсис Фукояма,
Васил Проданов, Б. Божков и др.] Първата вълна
обхваща епохата на преход от дивачеството, което
се характеризира със свободни групи от хора, сдружени с цел извършване на дейности по лов, физическото им оцеляване и защита на определени
интереси, към изграждане основите на цивилизовано общество, изпълняващо дейности по земеделие, скотовъдство, занаятчийски работи. Родовите
връзки са били в основата на изграждане на отделните общностни групи. През периода на втората
вълна се извършва преход от земеделски към градски индустриални общности, които последователно преминават през занаятчийското, манифактурно,
фабрично и индустриално производство и се утвърждават в извършващата се промишлена революция през 19ти век, а впоследствие се развиват и
интернационализират. Връзките между отделните
общности и техните членове се изграждат на осно-

вата на обективно действащите закони и зависимостите между труда и капитала при осъществяване на производствената дейност. И вече при третата вълна преходът е от индустриално към постиндустриално или информационно общество.
Главната характерна черта на постиндустриалното общество е, че вече знанието е основен и определящ производствен фактор за увеличаване ефективността във всички сфери на човешкия живот, а
не труда и капитала.
Основните белези, според Анна М. Недялкова
[5], с които се характеризира глобализацията, това
са нейната историческа необходимост в резултат
на високата степен на развитие на общественото
богатство и продуктивно-производителните сили и
всеобщност на обществените връзки на взаимност
и взаимозависимост и то не само и предимно в
областта на икономиката, но и във всички останали сфери на човешкия живот.
Глобализацията обаче не трябва да се схваща като панацея за решаване проблемите на световното общество, тъй като то е раздирано от противоречия с много различия в социално-икономически, научно-технически, политически и културен
план. Въпреки всичко, процесът на глобализация е
неразривно свързан с процесите на устойчивото
развитие, преминавайки през регионалните структури (държавите в конкретен географски регион), в
които намира най-добра изява и реализация.
Един от факторите, който спомага за развитието на процеса на глобализация, а с това и на
отделните държави, е отварянето на националните
икономики и увеличаващата се международна търговия. Изолацията, в която бяха поставени отделните страни, започна да се разчупва, а заедно с
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това тя стана и основната причина за разпространение и достъп до знанието, до новите технологии,
до нови производства и пазари, до нужния капитал
[8].
Организациите, които подпомагаха глобализацията и се стремяха към управляемост на процесите и изграждането на нов световен икономически ред, са създадените в края на Втората световна война от Паричната и финансова конференция на ООН, проведена в гр. Бретън Уудс – Ню
Хемпшир (САЩ) – Международен валутен фонд
(МВФ) и Световната банка за възстановяване и
развитие. Тяхната цел е била да съгласуват усилията на отделните държави за финансиране възстановяването на Европа от разрушенията, нанесени
от Втората световна война, както и за предпазване
от бъдещи икономически кризи. На същия форум
се приема и Генерално споразумение за тарифи и
търговия (GATT), за управление на международните търговски отношения, насърчаване свободното движение на стоки и услуги, за намаляване на
митническите бариери (Дж. Стиглиц и М. Стегър).
Като приемник на GATT е създадената през 1995 г.
Световна търговска организация (WTO), с което започва и реално изпълнение на възложените функции до това време на GATT.
По мнението на Дж. Стиглиц, глобализацията
в сегашния й вид не е в интерес на много от страните, които са поставени в неравностойно положение. Основна причина за което той вижда във
факта, че съществува глобално управление на няколко организации и др. заинтересовани без глобално правителство, което е причина държавите,
засегнати от решенията на тези организации, да
нямат глас или да се вземат под внимание техните
становища, както и да бъдат заплаха за тяхната
културна идентичност и национални ценности и
интереси.
След разпадането на социалистическата система в икономическата глобализация се очертават
няколко основни тенденции, свързани с интернационализация на търговията и финансите, мястото и
ролята на транснационалните компании в структурата и функционирането на световната икономика
и засилване ролята и функциите на международните икономически институции.
За интернационализацията на търговията и
финансите Манфред Стегър посочва няколко примера. Така напр. световната търговия в обем от 57
млрд. щатски долара през 1947 г. се увеличава на
6 трилиона долара през 1990 г. През 2003 г. само реализираните чрез електронните мрежи глобални бизнес сделки имат размера, достигнат от
цялата световна търговия през 1990 г.
За силата и мощта на транснационалните ком-
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пании може да се съди по техния брой и обхват от
световната икономика. От около 7000 транснационални корпорации през 1970 г, техният брой се
увеличава на 50000 през 2000 г., като само 200
от най-големите от тях произвеждат половината от
световната промишлена продукция.
Като основни фактори за глобализацията на
съвременната икономика авторът Велко Т. Маринов [стр. 98 – 100] посочва:
- либерализация на стопанския живот, изразяваща се чрез създаване на възможности за изявяване и развитие на свободното предприемачество,
на конкурентните пазарни сили, на ролята на държавата в новите икономически условия и нейното
отваряне към света;
- бурно развитие на информационните и комуникационни технологии, технологии в областта
на транспорта и промишлеността, нанотехнологиите, технологии в микроелектрониката и др.;
- развитие на международните икономически
отношения в областта на търговията със стоки и
услуги, капиталовия пазар, технологичния трансфер, кооперационните връзки и др.;
- интернационализация на голяма част от
компаниите, осъществяващи производствена, търговска, финансова, инвестиционна и иновационна
дейности;
- разпадане на социалистическата система в
Европа, осъществяващия се преход към пазарна
икономика и либерална демокрация на бившите социалистически страни и др.
На стр. 104 същият автор [4] пише: ...“Глобализацията на съвременната икономика трябва да
се дефинира като обективен исторически процес
на формиране на единно икономическо пространство в планетарен (световен) мащаб. Този процес
означава, че производителите и инвеститорите все
по-подчертано разглеждат световната икономика като единен пазар и единна производствена зона с
регионални или национални подсектори, а не като
мрежа от отделни национални икономики, свързани помежду си с търговски и инвестиционни потоци.“
Разбира се това определение за глобализационния процес не означава, че при формирането на
единното глобално икономическо пространство, ролята и функциите на националните стопанства ще
отмрат като икономическа реалност, но те по един
или друг начин трябва да се включат в този обективен икономически процес и да генерират позитиви
за своите страни поотделно и общо за регионите и
света.
Извършващите се радикални и фундаментални промени в областта на технологиите, в отношението на човека и обществото към природата, раз-
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витието на кибернетиката и микроелектрониката,
на генетиката, на молекулярната биология и др. Ал.
Лилов в книгата си „Диалогът на цивилизациите“
[2] определя като революционни. Тези промени постепенно ще обхващат целия цивилизован свят през
следващите десетилетия на 21 век, като редом с
постиндустриалната цивилизация ще съжителстват
и земеделската и индустриалната такива.
Основните характеристики, които очертават
силуета на новото постиндустриално общество, са:
- растежът на производителните сили се определя от степента на усвояване на информационните технологии в световната икономика, от все поголямото значение и място, което заема знанието
в сравнение с традиционната роля на труда и
капитала. Науката се превръща в основна производителна сила, в основен фактор на развитието.
Тази характеристика на новото общество води след себе си и до съществени промени в неговата социална структура. Делът на хората, занимаващи се предимно с умствен труд и услуги, ще
се увеличава непрекъснато, за сметка на свиването на заетите непосредствено с физически труд. В
резултат на революционните промени в икономиката, технологиите и т.н., ще се върви, за разлика
от индустриалното общество, към създаване на едно безкласово общество, в което физическият труд
в неговия чист и предметен вид постепенно ще се
намалява и ще се заменя с умствен такъв
- замяна на авторитарния и управление чрез
власт стил в икономиката, държавата, обществото
с организация на начина, по който хората да се
трудят, със способност и отговорност за практическо прилагане на познанието в съответната
област, а управляващите – директни носители на
тази способност и отговорност
- ролята на регионализацията в глобализиращата се икономика и обществена система, за
структурното развитие на световната система, за
преодоляване на делението между сега установилите се център, полупериферия, периферия или
развити държави, развиващи се и държави от третия свят, с непреодолимите противоречия между
тях от икономическо, социално, културно, екологично и др. естество. За пример на такава регионална структура може да се посочи Европейският
съюз, която си взаимодейства с други регионални
структури и заедно с тях се вписва в изграждане
на новия световен ред.
В днешно време трансформацията на индустриалните капиталистически системи се характеризира с нестабилност, неопределеност на
състоянието, несигурност, липса на легитимност,
както и новост, безпрецедентност и непознатост.
Тя се определя като „бифуркация“, като процес на

промяна, но и промяна [2]. Ал. Лилов посочва няколко мегатенденции, които характеризират извършващите се процеси в развитието на посткапиталистическата епоха.
На първо място това е преход от индустриални към слединдустриални, информационни
технологии. Може да се каже, че тяхното използване определя съвременната комуникация, управление и бизнес процеси във всички области на човешкото общество. Разбира се, тяхното разпространение и усвояване е поляризирано между възможностите на бедните и богатите страни и народи.
Въпреки всичко преходът към масово използване
на информационните технологии ще се разпростре върху целия свят и той би могъл да се извърши
в рамките на 21 век, при около 500 години от
зараждането, зрелостта и упадъка на индустриалното общество.
Втората мегатенденция е свързана с глобализацията – преход от национална към глобална
икономика. За начало на глобализацията на световната икономика могат да се посочат 80те години на 20ти век, по времето на които реално започва
преходът към информационно общество, в резултат на което става възможно преминаване националните граници на отделните държави и завладяване на целия свят чрез разпространението на съвременни високотехнологични дейности в областта
на производството, търговията, банковото дело,
информацията. Глобализацията по същество представлява процес на свързване на националните икономики в единна световна система, при което самите граници започват да губят голяма част от традиционния си смисъл и функции и да го запълват
със съдържание на виртуалност. Глобализацията
не е само в областта на икономиката, тя е и между
културите и цивилизациите, политиката и междудържавните и междурегионални отношения.
Разбира се, в основата на процесите на съвременното глобализиране на света се зараждат и
процеси, засилващи идентичността на етническото,
националното, регионалното самоопределение.
Тези процеси намират израз в следващата мегатенденция, а именно за запазване и развитие на
културното, религиозното, цивилизационното, етническо и национално разнообразие на света, увеличаване ролята на неуниверсалното, локалното, специфичното.
Глобална е също и тенденцията за намаляване ролята на националната държава и увеличаване
тази на транснационалните структури (корпоративни, регионални, глобални). Ролята на националната държава започва да губи от своя традиционен
смисъл и позиции от една страна, защото за знанието, за информацията, за парите, за капитала и
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стоките при днешните комуникационни възможности и инфраструктура няма граници, а от друга страна държавите вече не могат самостоятелно да решават всички онези въпроси, свързани с националната сигурност, с екологичните проблеми, с тероризма и наркотрафика, с обезпечаване потребностите си от природни ресурси, които все повече придобиват планетарна всеобхватност.
Като мегатенденция Ал. Лилов определя и залеза на капитала и изгрева на икономиката и обществото на знанието. Това е така, защото вече
знанието, а не трудът и капиталът, се превръща в
основен и определящ фактор за увеличаване ефективността във всички сфери на човешкия живот.
Показателни са фактите, че за наука високоразвитите страни изразходват от 3 до 5% от брутния си
национален доход, а също и изменението в структурата на общо заетия персонал в една икономика.
Така например в САЩ заетите в промишлеността
са 10%, в селското стопанство 3%, а останалите
87% са работещите в сферата на услугите и на
дейностите, свързани с наука, образование, иновации, информационни технологии и др. Или в съвсем прагматичен аспект, ако по-рано богатството
се възпроизвеждаше от материалното производство, днес то се реализира от иновациите и предприемачите в компютърни програми и технологии,
биотехнологии, телевизионни програми и интернет,
различни видове услуги. Ето защо постиндустриалната икономика се определя като предимно информационна и иновационна.
Като мегатенденция се посочва и преходът от
екологична анархия към екологични императиви на
развитието. В глобалната система „общество – природа“ с възприемането на подхода за приложение
на целите и принципите за устойчиво развитие от
РИО’92 е необходимо да се извърши и една генерална промяна в теорията, мисленето и практическите действия на хората по отношение на екологията. Тази промяна се изразява в преход от модел
на „икономизиране на екологията“ към модел на
„екологизиране на икономиката“. Тя ще се изразява в иницииране разработването и реализирането
на стратегии и програми за устойчиво развитие, както на глобално, така и на национално ниво, при силно изявяване на териториалните и междуотраслови връзки в отделните страни и с отразяване интересите на обществото в тях. Тези интереси в социалната област ще бъдат насочени към борба с бедността, демографска динамика и устойчивост, образование, защита на човешкото здраве, поддържане на устойчиво развитие на населените места, а в
икономическата – към международно сътрудничество за ускорено устойчиво развитие, смяна на моделите на консумация, финансови ресурси и
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механизми, трансфер на екологосъобразни технологии и изграждане на технологичен капацитет.
Следва да се посочи, че доминиращо положение в мултицивилизационния и многополюсен световен ред вече не е сблъсъкът, а диалогът между
цивилизациите [3]. Върху тази нова парадигма влияят фактори, които спомагат за нейното утвърждаване, а именно: глобалната технологична и комуникационна революция, глобалните екологични
проблеми, общуването между културите и демографският фактор. Но има и задържащи фактори:
на първо място съпротивление срещу новите принципи и норми в международните отношения, наложени най-вече от военния арсенал, оръжейна индустрия и търговия, в които са ангажирани големи
маси хора, огромни финансови потоци и капиталови интереси; интересите на национални и транснационални компании и на отделни държави от запазване статуквото с цел извличане на високи норми на печалби. Задържащ, но същевременно и утвърждаващ фактор за реализация на новата парадигма са социалните фактори – най-вече разглеждани на плоскостта на различията в икономическите нива и произтичащите в резултат на това последствия за неравенство, както за държавите, така
и за населението.
В предговора към книгата на Иван Николов
„Глобалната икономика. Теория и реалност“ проф.
Васил Проданов посочва няколко радикални промени в икономическата реалност, изведени от автора
на книгата. Разбира се, тези изводи за промените
не бива да се схващат като окончателно завършени и утвърдени. В по-голямата си част с тях се поставя началото на извършващи се икономически процеси в съвременния глобализиращ се свят. По-важните от тях са:
- класическият труд в материалното производство се заменя от знанието, от творчеството, но
съдържанието на творческата дейност не се проявява като принудителен труд, тъй като тя се извършва не само и единствено заради доходите, с
което се изменя и характерът на труда, т.е. и свързаните с това икономически теории.
- на второ място, творчеството е нещо уникално и неповторимо и то не може да се измерва
като стойност, ако се изходи от марксовата постановка за съизмерване с количеството обществено
необходим абстрактен труд.
- третата теза за новите икономически реалности е отмирането на капитала, тъй като в производството вече не капиталът, а знанието е основният производствен фактор. На това се дължи и
все по-размиващата се и понякога трудно обяснима разлика между балансовата стойност и пазарната цена на компаниите, свързани с новите про-
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изводства и технологии.
- промените, които се извършват в труда, са
причина класическите отношения на собствениците на капитала към наемния труд да прераснат в
съсобственически, тъй като вече не става дума за
експлоатация на наемния труд, а до желание и воля и до равноправно приложение на знания, умения и способности от страна на участниците в производствения процес. Това променя и характера на
мениджмънта от йерархичен тип с неговите властови позиции, към по-силно изразени тенденции на
самоуправление и мениджмънт от хоризонтален
тип.
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ABSTRACT
In the article are examined the different periods of the globalistion in public economic plan of the development of
the humanity and most of all today’s „post-industrial“ society, in which the knowledge is situated as main production
factor.
Pointed are the factors for development of the globalisation process in the contemporary economic, as well as the
characteristics, shaping the silhouette of the new postindustrial society. Analyzed is the process of opening of the
national economics towards worlds economic space and tendencies, qualifying the public-economic globalisation process.
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ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЪВ
ФИРМИТЕ
Цветелина Симеонова
Лесотехнически университет – София
Климатичните промени и природните бедствия от последните години създават всеобща загриженост за
околната среда. Регулативните органи постоянно търсят решения за устойчиво управление на околната среда и
предприемат различни инициативи в тази насока. Обществото също променя своето поведение като увеличава
изискванията си към фирмите по отношение на тяхната отговорност към околната среда. За да запазят своите
пазарни позиции, фирмите е необходимо да интегрират екологични принципи в корпоративните си стратегии.
Работата има за цел да покаже подходите и практиките за управление на околната среда във фирмите.
Посочени са ползите от тяхното използване и трудностите при въвеждането им. Разгледани са съществуващите
стандарти в областта и е анализирано приложението им в България.
Ключови думи: управление на околната среда, системи за управление на околната среда, екологичен одит,
оценка на жизнения цикъл, еко-етикети, еко-индикатори, интегрирана продуктова политика, еко-дизайн, екопродуктова декларация, екологична отчетност, бенчмаркинг за управление на околната среда, зелен маркетинг
Key words: Environmental Management, Environmental Management Systems, Environmental Audit, Life Cycle
Assessment, Eco-labels, Eco-indicators, Integrated Product Policy, Ecodesign, Environmental Product Declaration, Environmental Reporting, Environmental Benchmarking, Green Marketing

Увод
“Бизнесът трябва да се вини най-много за това, че е враг на природата, унищожава местните
култури, взема от бедните, дава на богатите и трови земята с отровни води от фабриките си. Но бизнесът може да произвежда храни, да лекува
болести, да назначава хора и като цяло да обогатява живота ни. Може да върши тези дела и да печели, без да губи душата си”.
Това са думи на Ивон Шуинар – основател и
собственик на Патагония (световно известна американска фирма за производство на облекла и екипировка за външни спортове). Той става известен
със своя нетрадиционен стил на управление, който
се базира изцяло на социални и екологични
принципи. Мисията на неговата фирма е “Да създадем най-добрия продукт, да не причиняваме ненужна вреда на околната среда, да използваме бизнеса за провокиране и въвеждане на решения в отговор на екологичните кризи”. Това предполага ясни и конкретни екологични принципи, които да се
прилагат във всички части на компанията: дизайн,
производство, дистрибуция, ЧР, финанси, управление. С успешното функциониране на Патагония, която реализира 240 мил. долара оборот за 2005г.,
Ивон Шуинар доказва, че грижата за околната среда като основа на фирмената стратегия не пречи
на постигането на добри икономически резултати,
а напротив.
Свидетели сме на мащабно екологично осъзнаване и всеобща загриженост за околната среда.
В тази връзка възникват нови икономически, политически и културни модели. Традиционните корпо-

ративни стратегии също се променят. Със засилване изискванията на потребителите по отношение
на отговорността на организациите и с налагащите
се нормативни изисквания по отношение на околната среда, управлението на околната среда става
задължително за фирмите.
Всяка фирма влияе постоянно върху околната среда, независимо дали произвежда стоки, има
търговска дейност или предлага само услуги.
Фирменото управление на околната среда се базира на внимателно наблюдение на фирмената
дейност, коригиране на лоши практики и постоянно търсене на начини за подобряване на цялостното фирмено въздействие върху околната среда.
В началото на 90те години Международната
Организация по Стандартизация (ISO) идентифицира необходимостта от стандартизация в областта
на управлението на околната среда и през 1993 г.
създава комисия за написването на стандарти за
следните пет инструмента за управление на околната среда:
- Системи за управление на околната среда
(Environmental Management Systems)
- Екологичен одит (Eco Audit)
- Оценка на жизнения цикъл (Life cycle assessment)
- Еко-маркировка (Eco-labels)
- Еко-индикатори (Eco-Indicators)
Освен тях като ефективни средства за фирмено управление на околната среда се налагат:
- Интегрирана продуктова политика
- Еко-дизайн
- Еко-продуктова декларация
- Екологична отчетност
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- Бенчмаркинг за управление на околната сре-

-“Зелен” маркетинг
В рамките на тази разработка ще бъдат разгледани три от тези инструменти, които са едни от
най-широко прилаганите и са с водещо значение
за фирменото управление на околната среда, а
именно оценка на жизнения цикъл, системи за управление на околната среда и “зелен” маркетинг.
Оценка на жизнения цикъл (Life cycle assessment /LCA/)
Обществото демонстрира все по-голяма загриженост за проблеми като изчерпване на природните ресурси и деградация на околната среда. С
нарастване на екологичното осъзнаване фирмите
започват все по-често да търсят начини за оценка и
измерване на въздействието им върху околната
среда.
Ефективен и популярен подход в тази насока
е оценката на жизнения цикъл (ОЖЦ). При него се
измерват всички въздействия върху околната среда на даден продукт/услуга по време на целия жизнен цикъл. Основната му цел е да идентифицира и
измери всички влияния върху околната среда, които може да има един продукт/услуга. Това се постига като се използва “от люлката до гроба” подход.
Отчита се всяко едно въздействие на продукта на
всички нива от живота му, като се започне от получаването на суровините (“люлката”), превръщането на суровините в материали или полуготови
продукти, производството, използването и се стига
до излизането на продукта от употреба (“гроба”).
Основно предимство на ОЖЦ е, че идентифицира тези конкретни аспекти от продукта, които
имат най-силно въздействие върху околната среда.
Производителите тогава биха могли да съсредоточат усилията си именно върху тези аспекти, за да
намалят вредното въздействие върху околната среда на даден продукт.
Приложение
Пълна и разбираема оценка на жизнения цикъл на даден продукт е скъп и продължителен
процес. За това провеждането му предварително
трябва да е добре обосновано. Много от фирмите
ограничават процеса като се съсредоточават само
върху определени етапи на жизнения цикъл и/или
върху определени въздействия. Примери за успешното му прилагане може да се намерят в най-разнообразни области: от оценка на жизнения цикъл
на евробанкнотите до оценка на жизнения цикъл на
опаковки за мляко. Най-често, обаче, се използва
за сравнение на продукти, услуги или процеси, с
цел подпомагане взимане на управленски решения или доказване на екологичните предимства на

един продукт/услуга/процес пред други.
Подходът и процедурите по прилагането му
са описани в серия доброволни стандарти свързани с оценката на жизнения цикъл. Това са ISO
14040, който дава основните принципи и обхват на
оценката на жизнения цикъл и ISO 14041-43, които се занимават с различните етапи от процеса
на ОЖЦ.
Как се провежда ОЖЦ?
Оценката на жизнения цикъл протича в три основни етапа:
- Определяне на целта и обхвата на изследването – Този етап включва планирането и определянето на основните цели на ОЖЦ. Точно се дефинира продукта, който ще се изследва, фазите на жизнения му цикъл, които ще се вземат под внимание,
географски граници, времеви диапазон и др.
- Набиране на данните – За всяка една от определените от предния етап фази от жизнения
цикъл, се набират данни за количествата на използваните материали и енергия и за генерираните
газообразни, твърди и течни отпадъци.
- Оценка – Това е последният етап, който има
за цел да оцени цялата събрана информация от
предходния.
Причини за провеждане на ОЖЦ
Основните причини за правене на ОЖЦ за един
продукт са:
- Финансови ползи – ОЖЦ изучава жизнения
цикъл на продукта и открива къде са основните въздействия върху околната среда на продукта. Найчесто тези въздействия мога да бъдат ограничени
като се повиши ефективността на използване на
материалите и енергията. Това води до намаляване на разходите.
- Дизайн – когато дизайнерите предварително
са запознати с областите, в които въздействието
върху околната среда на продукта е най-голямо,
те могат така да го проектират, че да намалят това
въздействие.
- Маркетинг – много често ОЖЦ се използва
от големите компании като маркетингов инструмент. Чрез оценката на жизнения цикъл може да
се промотира даден продукт като благоприятен за
околната среда с цел привличане на потребители.
Най-често ОЖЦ се използва като основа за реклама на продукта като по-благоприятен за околната
среда в сравнение с други подобни продукти.
Дори и да не се провежда формална ОЖЦ е
от полза да се използва подобен подход във фирменото управление, да се вземат под внимание резултатите върху околната среда от дейностите на
фирмата. Дори само чрез внимателно наблюдение
и осмисляне на своите фирмени практики, една ор-

Подходи и практики за управление на ...

ганизация може да направи промени, които значително да намалят вредното й въздействие върху
околната среда, като същевременно това доведе
до подобряване на финансовите й резултати.
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дури и методи за вплитане на екологични принципи
в оперативната дейност на фирмата.

Системи за управление на околната среда
Друг популярен подход за намаляване на вредното въздействие върху околната среда на една
фирма са системите за управление на околната
среда (СУОС). Основната цел на СУОС е постоянното намаляване на вредното въздействие, което
една фирма може да има върху околната среда
като се използва стандартизиран стъпков модел.
Чрез въвеждането на система за управление на
околната среда се определят отговорности, проце-

Приложение
Международната организация за стандартизация стандартизира елементите, които една система за управление на околната среда трябва да
съдържа като създава модел, който да може да
бъде прилаган за всички организации и на всякъде
по света. Този модел е описан в стандарта ISO
14001.
В България към 02.02.2008 г.има 152 фирми сертифицирани по ISO 14001. В Таблица 1 е
показано разпределението им по отрасли, а по региони в Таблица 2.

Таблица 1. Разпределение на сертифицираните
фирми по ISO 14001 по отрасли

Таблица 2. Разпределение на сертифицираните
фирми по ISO 14001 по региони

Строителство
Публична администрация
Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н.
Електрическо и оптическо оборудване
Машини и оборудване
Гуми и пластмасови продукти
Инженерни услуги
Образование
Хранителни стоки, напитки и тютюн
Основни метали и произведени
метални продукти
Химикали, химически прод. и платове
Транспорт, съхранение и комуникации
Търговия на едро и дребно; Ремонт на
МПС, мотоциклети и лично и
домакинско оборудване
Неметални минерални продукти
Лекарствени средства
Текстил и текстилни продукти
Други услуги
Преработване
Производство на кокс и петролни
продукти
Пулп, хартия и хартиени продукти
Мини и кариери
Селско стопанство, риболов
Дърво и дървени материали
Информационни технологии
Финансово посредничество;
недвижими имоти; наеми
Корабостроене
Електроснабдяване
Печатници
Оборудване за друг вид транспорт
Източник: http://club9000.org/

32
21
16
15
15
14
13
12
12
12
10
8
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

София
Пловдив
Русе
Велико Търново
Бургас
Стара Загора
Смолян
Варна
Габрово
Плевен
Ловеч
Перник
Хасково
Благоевград
Пазарджик
Враца
Силистра
Кърджали
Търговище
Добрич
Видин
Монтана
Шумен
Кюстендил

40
17
10
9
9
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
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ISO 14001 предлага пет стъпков модел за въвеждане на СУОС:
- Политика по отношение на околната среда
Всяка фирма трябва да има политика, която
да определя основните й намерения по отношение
на околната среда. Тази политика трябва да е насочена към постоянно подобрение, предотвратяване на замърсяване, спазване на нормативните изисквания по отношение на околната среда.
- Планиране
След като има вече политика по отношение
на околната среда, фирмата трябва да разработи
план, за достигане на поставените цели и задачи.
- Въвеждане и действие
След създаването на плана, фирмата трябва
да осигури необходимите елементи за успешното
въвеждане и функциониране на системата.
-Проверка и коригиращи действия
След въвеждането на плана, трябва да се провери до колко е успешно достигането на поставените цели и задачи и ако е необходимо да се предприемат коригиращи действия.
- Одит
Управлението трябва периодично да проверява системата да се увери в нейната ефективност и
адекватност. Трябва да се правят и промени, когато това се налага.
В допълнение на ISO 14001 е разработен и
друг стандарт- ISO 14004 системи за управление
на околната среда – основни насоки за принципите,
системите и подпомагащите техники. Той се основава на много близък пет стъпков модел до този на
ISO 14001 и съдържа ръководство за всички елементи на системите за управлението на околната
среда на ISO 14001, както и за допълнителни въпроси свързани със системите за управление на
околната среда. ISO 14004 е много полезен за
фирмите, които искат да въведат система за управление на околната среда.
Проучване, базирано на допитване до 18
фирми, сертифицирани по ISO 14001 доведе до
следните изводи:
Основни причини, поради които ръководството е взело това решение са:

ците
гове

•
•
•
•

Запазване на пазарна позиция
Присъединяването на България към ЕС
Повишаване на критериите на клиентите
Повишаване на изискванията на доставчи-

• Конкурентно предимство при участие на тър• Работа с чужди фирми
• Излизане на международни пазари
• Следване на европейските и световни тен-

денции
Основни ползи от сертифицирането:
• По-добра конкурентноспособност
• По-добри пазарни позиции и възможност за
влизане на нови пазари
• Подобрена кредитоспособност
• Осигурява се съответствие със законовите
изисквания в областта на екологията
• Фирмата е по-спокойна пред контролните
органи
• Подобрена организация
• Завишен контрол
• Нарастване доверието на доставчиците
• Предимство при участия в търгове
• Отчитане на реалните проблеми и предприемане на дейности по отстраняване на несъответствията
• Повишаване информираността на персонала
• Повишаване на степента на обучение на персонала
• Повишаване на мотивацията на персонала
• Дисциплинираща роля за изпълнение в срок
на програмите по екология
• Обществен и медиен „комфорт “
• Чрез стремежа за намаляване количеството на генерирани отпадъци оптимизиране количеството на суровини
Основни трудности при сертифицирането
фирмите намират в:
• Трудности да се разбере първоначално стандарта
• Изключително много документация и формалности
• Трудности по обучение на персонала
• Липса на методики за някои измервания
• Липса на оторизирани фирми или лица за
извършване на някои измервания
• Трудности свързани с отстраняване на опасните отпадъци
Всички фирми, до които беше проведено
допитването, оцениха решението си да въведат система за управление на околната среда като правилно и успешно за развитието на фирмата.
“Зелен” маркетинг
Бизнесът все повече оценява конкурентните
предимства и пазарни възможности, които могат
да се постигнат с “зелен” маркетинг. Основна цел
на този подход е удовлетворяване на потребностите на постоянно увеличаващите се “зелени”(особено загрижени за околната среда) потребители.

Подходи и практики за управление на ...

За съжаление, голяма част от хората смятат,
че понятието “зелен” маркетинг се отнася само за
предлагането и рекламирането на продукти, които
са с екологични характеристики. На практика, “зелен” маркетинг е доста по-широко понятие, което
може да се отнася както за потребителски стоки,
така и за индустриални стоки, както и за услуги.
“Зеленият” маркетинг може да включва различни
дейности като продуктови модификации, промяна
на производствения процес, промяна на опаковката,
промяна на начина на промотиране на продукта.
Приложение
“Зеленият” маркетинг намира приложение в
развитите страни, където потребителите проявяват
засилен интерес по отношение на въздействието
на продуктите върху околната среда. Най-често прилагането му от водещи фирми в даден отрасъл кара останалите фирми също да го въвеждат, за да
не загубят пазарните си позиции.
За успешното му прилагане трябва да се подходи по иновативен начин по отношение на всеки
един от елементите на традиционния маркетинг
микс.
• Продукт
- По отношение на продукта са възможни две
основни стратегии:
- Определяне потребностите на “зелените”
потребители и разработване и пускане на пазара
на продукт, който да удовлетворява тези потребности
- Разработване на продукт, който да има помалко вредно въздействие върху околната среда в
сравнение с конкурентите.
• Цена
Цената е критичен елемент на маркетинг
микса. Повечето потребители биха платили повече
само ако е на лице допълнителна стойност на
продукта. Такава допълнителна стойност на продукта може да бъде подобрено функциониране,
улеснено използване, по-добър външен вид и др.
Ползите за околната среда се приемат като допълнителен “бонус”, но често могат да бъдат решаващ фактор при продукти с еднаква стойност и
качество.
• Дистрибуция
Решението къде и кога да се предлага продукта е особено важно. Малко са потребителите,
които специално биха търсели “зелените” продукти на места, които не са удобни за тях. За това, е
необходимо широкото им разпространение по пазарната мрежа, така че да са достъпни за всички.
• Промотиране
Тук се включват рекламирането, връзките с
обществеността, директните продажби и промоци-
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ите. Необходимо е да се използват такива начини
за промотиране на “зелените” продукти, които да
са с възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда. Например, използване на предимно електронен маркетинг и рециклирана хартия за печатните рекламни материали.
Както и традиционният маркетинг, така и “зеленият” маркетинг има за основна цел задоволяване на потребителските потребности. За да е възможно да се възползват от появяващия се “зелен”
пазар, фирмите трябва да са в състояние да определят кои са “зелените” потребители и кои са основните фактори, които оказват влияние върху потребителското им поведение. Най-общо за целевата група на този маркетингов подход може да се
каже:
• Най-вероятно те ще бъдат добре образовани и с по-висок разполагаем доход;
• Ще очакват “зелените” продукти да функционират толкова ефективно, колкото и другите и
не биха платили много повече, както и не биха се
отказали от качество, заради “зелените” продукти;
• Не биха си купували “зелени” продукти само заради екологичните им предимства. Изборът
на продукт ще си остане според това дали той задоволява техните потребности и желания;
• Биха търпели само минимални неудобства,
свързани със “зелените” продукти и не биха искали да трябва да ги търсят, за да ги купят;
• Ще бъдат аналитични и ще се отнасят с недоверие към твърденията на фирмите за “зелени”
продукти ако нямат независимо потвърждение;
• Няма да очакват фирмите да са перфектни
по отношение на околната среда, но ще гледат дали се стремят към постоянно подобрение и ще търсят доказателство за това.
В заключение
Съвременните компании са подложени на постоянен натиск да повишават своята екологична
отговорност, както от потребителите на техните стоки и услуги, така и от регулиращите органи.
Прилаганата от Европейския съюз екологична
политика е насочена към четири приоритетни
области:
• Промените в климата
• Биоразнообразието
• Околната среда и здравето
• Устойчивото управление на ресурсите и замърсяването
Във връзка с всяка една от тях се поставят
конкретни цели, за постигането на които се разработват различни инструменти. На първо място, това е екологичната законодателна уредба, която
включва директиви, стандарти и др. След 30 годи-
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ни работа в областта, ЕС е създал обхватна система за екологична защита. Тя покрива широк кръг
от проблеми от нивата на шум до преработката на
отпадъци, от консервирането на природните резервати до емисиите на вредни газове от автомобилите,
от употребата на химикали до индустриалните
инциденти, от водата за домакински нужди до европейската мрежа за обмен на информация в случай на екологична катастрофа като разлив на петрол или горски пожар. Комисията редовно докладва за прилагането на екологичната законодателна
уредба и започва процедури пред Европейския съд,
когато това е необходимо.
Наред с дълго действалото законодателство
все повече се налагат и други мерки, като икономически и данъчно-политически инструменти, както и информационни и образователни мерки. Важна
част от екополитиката на ЕС е и финансовото насърчаване на инвестиции, които са свързани с намаляване на вредното въздействие върху околната
среда.
Като се добави и засилващите се изисквания
на потребителите за устойчиви стоки и услуги, въвеждането на ефективен екомениджмънт става неразделна част от съвременното фирмено управление.
В обобщение, основните ползи от разработване и прилагане на политика по отношение на окол-

ната среда в една организация са:
• Намаляване на екологичния риск
• Отговаряне на изискванията на потребителите
• Отговаряне на законовите изисквания
• Оптимизиране на използване на ресурсите
• Оптимизиране на генерираните отпадъци
• Намаляване на себестойността на продукта/услугата
• По-добра репутация на фирмата
• По-добри обществени връзки
• Мотивация на персонала
• Повишен кредитен рейтинг
• Повишена конкурентно способност
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT APPROACHES AND PRACTICES FOR
COMPANIES
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ABSTRACT
The climate change and natural disasters from the recent years have generated a general concern of the environmental sustainability. Regulators are constantly taking actions to assure sustainable environmental management. Worldwide evidence indicates people are concerned about the environment and are changing their behaviour accordingly. As
a result there is a growing market for environmentally responsible products and services. Companies who want to keep
their marketing positions are forced to implement ecological principals in their corporate strategies.
The article aims to point out the environmental management approaches and practices for companies. It shows
the benefits of their application and the difficulties by implementation. The relevant standards are reviewed and their
appliance in Bulgaria is analyzed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

СТИМУЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ
ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ
Милен Балтов
Бургаски свободен университет
Като част от мерките за преодоляване проблемите на МСП, могат да се разглеждат индустриалните зони,
при които се търси интегриране на всички локални, регионални и дори национални инициативи. В много отношения
ресорните институции, вече и като управляващи значими фондове на ЕС действат като важен субект на процеса
на създаване и утвърждаване на подобни инициативи в България. Конкретен проект, стартирал през 2007 г., се
стреми да привлече стратегически инвеститори, да създаде необходимите условия за изграждане на цели
индустриални зони, в които да бъдат привлечени като поддоставчици множество МСП от регионите. Работата в
мрежа ще позволи да се повиши производителността и конкурентоспособността на самите предприятия, а оттам
и на националната икономика като цяло и да се създадат нови конкурентни предимства извън евтиния труд.
Ключови думи: Индустриална зона, мрежова икономика, малки и средни предприятия, икономия от мащаб
Key words: Industrial zone, network economy, small and medium-sized enterprises, economy of scale

Въведение
Сред множеството общи проблеми на малките и средни предприятия (МСП) в световен план найчесто се изтъкват липсата на информацията, бюрокрацията, ограниченият достъп до финансовите
схеми, ограничените канали за търговия; неуместната и остаряла технология, липсата на промишлено пространство, недостигът на уменията. Списъкът може да бъде безкрайно дълъг, но при динамично развиващи се икономики, каквато е българската през последните 10 години е необходимо да
се разглеждат като предизвикателства. Такива от
една страна са либерализацията на търговията в
рамките на общия пазар за нас и по-голямата конкуренция в противовес на миниатюрността на местния пазар и нуждата от ориентирани към износ
предприятия, които се състезават глобално. Навлизането в международния бизнес на МСП се упражнява най-добре чрез общи платформи и продукти с
високо качество. Трябва безспорно да се подобри
технологичната база, както и способността за състезаване без протекционизъм, но с комплексни инфраструктурни и технологични решения.
Сред съществените мерки, които могат да се
предприемат са тези за индустриалното пространство, необходимо на нововъзникващи и на динамично развиващи се МСП. Едното направление
е на обособяване, ревитализиране и общо управление на съществуващи промишлени структури.
Другото е на обособяване на ново място идентифицирано от местни власти за провеждане на активните им политики. Така информацията за свободното пространство разпространена до предприемачи и намираните решения, се явяват една от
малкото възможности за МСП да преодолеят не-

възможността самостоятелно да инвестират в
площи, поради сложността и големия мащаб на
инвестицията.
При множеството инициативи за подобни индустриални зони в България се постигнаха успехи,
но възникнаха и нови проблеми с изграждането и
използваната земя. Спазването на екологични норми например може да доведе загуби за предприемача на средства и време по предварителните
процедури, липсата на комуникацията между бизнеса и администрацията да добави нови 2-3 години
в някои случаи. Отсъствието на бизнес услуги в
новоизградени зони, склонността на предприемачите да оперират без планове и отчитане на интереса на другите ползватели на площите може да
добави още неудачи.
Освен с преглед на необходимостта от инвестиции, бариерите и стимулите пред МСП, в настоящата статия ще се разгледат и практиките за изграждане на индустриални зони, ще се посочат критериите за успешна зона от гл.т. интереса на МСП
и ще се демонстрира пример за проведен анализ
на силните и слаби страни на потенциална индустриална зона. Обект са инициативите за индустриални зони в България, дотолкова, доколкото съществуващите такива обслужват интереса главно на големи структури. Целта е да се демонстрира предимството на комплексните решения за МСП както на местно ниво, така и на ниво привличане на
малки инвестиции от други региони и чужбина.
1. Характер на проблемите на МСП при
старта и разрастването
В изследване на Европейската мрежа за проучване на дребния бизнес (EIM, 2003,15) се оказва,
че инфраструктурата (разбирана като локализира-
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не и помещения) е на пето място сред ограничаващите развитието на бизнеса на МСП на паневропейска основа обстоятелства. Заедно с технологиите обаче, точно инфраструктурата се оказва с нарастващо задържащо влияние при растежа на МСП,
за разлика от всички други фактори, които постепенно се преодоляват. По-големи са проблемите
на малките (с над 10 заети) и особено на средните
(с над 50) спрямо микро предприятията.
Принципно, литературата различава външни
фактори, които насърчават индивида да започне
собствен бизнес (икономически влияния) и вътрешни, които се обясняват главно с лични черти или
мотиви (Burns, Dewhurst, 1996). Тези две категории не са взаимно изключващи се, а често взаимосвързани. Фокусът в тази статия е върху външните фактори, които засягат пряко раждаемостта и
това кой може да бъде повлиян, на микро и макро
ниво.
Прирастът на фирмите може да бъде причинен от прилагането на новите производствени процедури (микроелектрониката, комуникациите, водещи до увеличената производителност), развитието на услугите и информацията, е в основата на
развитието на бизнеса в по-голям мащаб (Gray,
Allan, 1999). Освен от здравословна макро-обстановка, добри физически и социални инфраструктури (транспорт и комуникации, здравна система, образование и проучване). Възможностите предприемачи ще започнат нов бизнес или да разширят съществуващия са концентрирани основно със следното (ENSR, 2002):
• Сектори, в които по-малки икономически единици имат преимущество в цените;
• Сектори, които се разширяват като последствие на растежа на търсенето, защото те са нови
или поради поведенчески промени при клиентите
или просто поради пазарно разширяване;
• Сектори с по-ниска степен на концентрация
и на технологична интензивност;
• Ниши на пазара на местно или регионално
ниво, в производство и услугите, при тях близостта
на потребителите е основното конкурентно преимущество;
• Сектори със силна научна основа и където
институциите предлагат техните услуги.
На регионално ниво, някои инициативи стимулират производителността на фирмите и допринасят за интернационализацията им чрез комбинация
от мерки, като информационните и контактите,
фискални мерки, субсидии и финансови гаранции,
достъп до НИРД. Например, ролята на шведското
правителство е повече за създаване на добри условия за индивиди и предприятия и по-малко за поддържане на сектори или компании финансово.

Количествено оценяване на ефекта от грантовете в ЕС, базиран на последващо изследване на
инициативи след три години работа, показва пряка
зависимост между стартовата субсидия и скоростта на разрастване на фирмите (AMS, 2001). Съдействието на държава има значително въздействие върху развитието от фирмите в Ирландия, както и в Норвегия. И в двете страни много нови инициативи са резултат на стимули през главно инвестиционната субсидия. Половината от онези, които са получили поддръжка, заявяват, че тя е била
решаваща за предприятията им.
Макар и да не е почувствала още пълноценно
ефектите на членството в ЕС, България вече е на
9-то място в света съгласно общоприетия “Индекс
на инвестиционно представяне“ (UNCTAD, 2006)..
България е и първата най-добра дестинация за инвестиции в ЮИЕ. А според Индекса за инвестиционен потенциал, е в групата на страните с най-висок инвестиционен потенциал, задно с Швейцария,
Финландия и Естония. Съпоставянето по тези два
индекса отговоря най-точно на въпроса за инвестиционната конкурентоспособност на страната.
Посредством инвестициите се подобри и конкурентоспособността на целия ни бизнес. Освен
това е известен и фактът, че именно инвестициите
са най-динамичния компонент на икономическия
растеж, от който зависи и повишаването на конкурентоспособността на икономиката. От друга страна най-големите териториални диспропорции в икономиката на България се отнасят до инвестиционната активност, характеристиките на малкия и средния бизнес, до заетостта и доходите. В териториален аспект най-привлекателен за развитие и за
привличане на инвестиции продължава да бъде
Югозападният район за планиране, с решаващото
значение на София. Значителни са и вътрешно регионалните различия - между областите и общините в районите за планиране.
Местното разпределение на преките чуждестранни и местни инвестиции показва тенденция за
предпочитание към градските зони с добре развита инфраструктура и наличие на високо квалифицирани човешки ресурси. Анализът на регионалното разпределение на инвестициите показва, че
то е много неравномерно. Инвестиционните решения на международните компании главно се влияят
от съществуващите възможности за започващ бизнес или изграждане на предприятия в кратки срокове. Това също често се определя не само от достъпа до бързи административни услуги, но също
от възможността да се намерят готови за използване индустриални/ бизнес зони с подходяща
инфраструктура.
Все още в България са недостатъчни мерките,

Стимули и перспективи за развитие на малките и ...

имащи за цел подобряването на трансфера на научни и технологични постижения от изследователските институти и университети, както и подобряване на възможностите за кооперация между тях
(ЕК, 2004 г.). Клъстерите и възможностите на индустриалните зони са нова концепция за нашата
страна и напоследък са обект на анализи. В тази
връзка, АГРОБИОТЕХ ПАРК ООД започва да
работи, като първият български научно-технологичен парк в областта на растителните биотехнологии за насърчаване на иновациите сред МСП. Той
представлява джойнт-венчър между АгроБиоИнститута (Център за компетентност в областта на растителните биотехнологии) към Министерство на земеделието и горите и Биологичния факултет на
Софийския университет към Министерство на образованието и науката. От март 2003 г. АБТП се
разполага в реконструирани помещения в сградата на Биологичния факултет.
От своя страна, като основен субект на бизнеса, българските предприемачи и мениджъри би
следвало да „вземат нещата в свои ръце” (Тодоров,
2007), като се насочат към: повече инициатива и
проактивно поведение за намирането на подходящи контрактори; включването им в изграждането и
функционирането на индустриални клъстери и предприемачески мрежи; инициативи за по-активна роля в изграждането и реализирането на взаимоизгодни частни партньорства (с общини, крайгранични райони, университетите за създаването на “spin
off” фирми).
Съществуват различни класификации на клъстерите. В зависимост от етапа на развитие, на който се намират, и от начина на организация клъстерите биват (МИЕ, 2005 г.) работещи и латентни.
Работещи (добре развити обединения от предприятия или промишлени зони) в България могат да
бъдат определени клъстерите софтуер – София, и
фаянс – Севлиево. Латентните (с голям брой работещи фирми, но ниско равнище на взаимодействие между тях поради липса на доверие, слабо сътрудничество и високи транзакционни разходи) са
голяма част от българските клъстери, идентифицирани от редица експерти и браншови организации, могат да бъдат определени именно като такива (специализирано облекло – Асеновград, електроника – София, етерични масла – Казанлък, дървообработване – Велинград).
Често пъти обаче, в търсене на по-амбициозни цели се пренебрегва, че или латентните кластери не са нищо друго освен концентрация на МСП в
индустриални зони, или че вероятността за успех
на клъстерната инициатива е много по-малка от
възможността да се предоставят добри и подходящи за старт и разрастване индустриални площи –
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сериозна предпоставка за бъдеща работа в мрежа.
2. Инвестициите при МСП, инфраструктурата и конкретно индустриалните зони като платформа за решения
При анализа на отрасловата структура на инвестициите в България, могат да се направят някои
важни изводи: микропредприятията инвестират главно в търговия и операции с недвижими имоти; малките предприятия влагат над половината от средствата си в търговия и преработваща промишленост;
а средните предприятия инвестират близо 1/2 от
финансовия си ресурс в преработващата промишленост. Най-много инвестиции на едно предприятие
се падат на тези от групата на средните предприятия, но най-бързо растат инвестициите в едно микропредприятие (МИЕ, 2006 г.). В това разпределение няма нищо неочаквано, като се има предвид,
че едно ефективно действащо предприятие от преработващата промишленост изисква значително повече средства и трябва да е поне с размерите на
средно предприятие, докато отраслите, в които
действат микропредприятията, им позволяват да са
по-гъвкави.
Достъпният вътрешен финансов ресурс в много случаи се оказва недостатъчен за нуждите на
МСП. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са
средство не само за преодоляване на този недостиг,
но и за усвояване на нови, по-ефективни бизнес
модели и съвременни производствени и търговски
практики. През последните години се наблюдава
значително увеличаване на притока на ПЧИ в
България – страната се утвърди като успешна дестинация за износ на цели производства от страни с
по-високи производствени разходи. ПЧИ имат съществено участие във формирането на БВП. След
приключването на мащабния приватизационен процес сега голяма част от ръста на ПЧИ е резултат
от инвестиции “на зелено” или за разширяване на
вече изградени производства. Преобладаващата
част от общия обем инвестиции идва от малък брой
големи инвеститори, което отговаря на политиката
в тази област за привличане на стратегически инвеститори. С развитието на инвестиционния процес,
стабилизирането на икономиката и укрепването на
сектора на МСП все по-голямо внимание се обръща на малките и средните инвестиции, които съставляват малка част от общия обем.
Все още по-голямата част от тези инвестиции
се насочва към големите предприятия, които са в
състояние да осигурят по-добра възвръщаемост и
по-малък инвестиционен риск. Въпреки това МСП
се борят успешно за доверието на чуждестранните
инвеститори. Само за една година (2004) привлечените средства са нараснали с 26 на сто. Проуч-
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ването сред предприятията, съставящи баланс, показва, че през 2004 година 42 на сто от всички
чуждестранни инвестиции са били насочени към
МСП (през 2003 година този дял е 46 на сто).
Положителна тенденция е постепенното изравняване на потоците ПЧИ, насочени към различните
размерни групи предприятия – през 2004 година
съотношението в инвестициите в средни, малки и
микропредприятия (41:27:32 на сто) е значително
по-равномерно, отколкото през 2003 година, когато почти половината от финансовите средства се
насочват към средните предприятия. Интересен е
фактът, че чуждестранните инвеститори предпочитат за свои партньори микропредприятията пред
малките фирми. Отрасловата структура на ПЧИ
показва, че 35 на сто от всички инвестирани в МСП
средства се ориентират към сектора търговия, а
28 на сто – към преработващата промишленост.
В повечето случаи това са експортно ориентирани
предприятия, чиято дейност води до нарастване на
стокообмена. На трето място с 21 на сто е сектор
операции с недвижими имоти. Най-малко средства се насочват към добивната промишленост – 1.5
на сто, и това е естествено, защото този сектор не
е типичен за работата на МСП. Тук се повтаря същата картина на разпределение на капиталовложенията по отделни размерни групи и отраслови
сектори, както при инвестициите в ДМА. Най-много ПЧИ привличат средните фирми от преработващата промишленост и от сектор търговия. Когато
влагат в операции с недвижими имоти, чуждестранните инвеститори предпочитат микропредприятията.
Инвестиционното сътрудничество с чуждестранните фирми позволява на българските МСП да
заимстват готови организационни и управленски
решения, да обновяват производственото си оборудване и използваните технологии в крак със съвременното технологично развитие. Това сътрудничество насърчава българските фирми непрекъснато да повишават иновативността, за да работят успешно в партньорство с чуждестранните инвеститори. Така преките чуждестранни инвестиции се
превръщат във важен фактор за модернизация на
МСП, за подобряване на производствената и управленската им дейност и за повишаване на конкурентоспособността им. Насочвайки се основно към
предприятия, способни да създават и развиват обновени конкурентни производства, осигуряващи стоки и услуги за износ, чуждите инвестиции помагат
за утвърждаване позициите на МСП в националната икономика и стимулират експанзията им на международния пазар.
Темпът на нарастване на притока на ПЧИ говори за атрактивността на българските МСП за чуж-

дестранните инвеститори. При това Законът за чуждестранните инвестиции предвижда преференции
за големите стратегически инвеститори. Все още в
това отношение по-малките инвеститори остават
ощетени и един от начините да се преодолее тази
несправедливост е усилията да се насочат към подпомагане изграждането на индустриални зони в различни райони на страната, в които при равни условия да функционират големи, средни и малкипредприятия.
Индустриалните зони с изградена техническа
инфраструктура са важен инструмент за привличане на местни и чужди инвестиции и създаване на
нови работни места, с цел стимулиране на икономическо развитие и намаляване на различията между отделните региони на страната. Експлоатацията,
управлението и промоцирането на индустриалните зони могат да бъдат предоставени на подходящо юридическо лице. Развитието на индустриалните зони ще създаде възможности за осъществяване на нови инвестиционни проекти.
Индустриалните зони са интегрална част от
икономическата политика на местно ниво. Основните предпоставки за техния успех са местоположение, инфраструктура и управлението. Въпреки
че за всяка фирма относителната тежест на отделните елементи на техническата инфраструктура е
различна, индустриалната зона трябва да ги предлага всичките. От основно значение за тези услуги
е да бъдат на ниска цена, да са с високо и постоянно качество, и да са стабилни. Еднакво значение
има както широкомащабната инфраструктура,
напр. пристанища, летища, магистрали и главни
пътища, националната електропреносна мрежа и
т.н., така и местната инфраструктура в непосредствена близост до зоната: пътен достъп, депа за
отпадъци и пречиствателни станции за водите, електротрансформатори и др.
В тази връзка, отговорността за предоставянето на тази инфраструктура е отговорност не на
инвеститорите, а на държавата, общинската и областната администрация. Всичко това изисква близка координация между съответните министерства,
местните власти и компаниите, предоставящи
електричество, газ, вода и т.н. От голямо значение
е да бъде намерена и връзката между националните инфраструктурни проекти с плановете за развитие на индустриалните зони.
Ключов фактор за успеха на индустриалната
зона е начинът, по който тя се управлява – той трябва да бъде ефективен и да отговаря на изискванията на инвеститорите. Мениджърите на производствените бази (особено чужденците) се срещат с голям брой проблеми при създаването и управлението на своите предприятия. Регионалните бюра и
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ръководствата на зоните трябва да им оказват постоянно съдействие за плавното и безпрепятствено
осъществяване на техните бизнес планове. Това
включва маркетинг, предоставяне на информация,
административна подкрепа и решаване на проблеми в момента на тяхното възникване. Навременният
и отворен отговор на търсенето от страна на
фирмите, които са разположени в индустриалните
зони, е от ключово значение за техния успех. Ако
липсва целенасочено и постоянно предоставяне на
услуги в подкрепа на компаниите, дори и една индустриална зона да е с много добро местоположение и да има прекрасна физическа инфраструктура, тя няма да успее да привлече инвеститори.
Създаването на индустриални зони е един от
основните елементи в програмите на правителствата от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за насърчаване на промишленото производство и за
привличане на чуждестранни и местни инвестиции.
Такива зони съществуват в Чехия, Полша, Словакия,
Унгария и Румъния (БСК, 2006 г.). До края на
2002 г. индустриалните зони в Чехия стават 71 с
обща площ от 21 490 дка. Те създават 85 000
нови работни места. Като цяло, за периода 19982006 г. държавата субсидира изграждането на индустриални зони общо с над 150 млн. щ.д. В края
на 2004 г. броят на индустриалните паркове в
Унгария достига 160. В тях са инвестирани
4,1 млрд. щ.д. Те дават 25% от общата промишлена продукция на Унгария и 40% от експорта. В
Унгария държавата предоставя субсидии за:
• Изграждане на инфраструктура на нови индустриални паркове;
• Реконструкция на инфраструктура и сгради
на стари индустриални обекти;
• Изграждане на информационни мрежи;
• Услуги за изследователска и развойна дейност;
• Обучение на ръководствата на предприятията;
• Изграждане на индустриални паркове към
университетите.
В България функционират или са в процес на
създаване следните индустриални зони: Марица (с.
Радиново край Пловдив), Раковски (с. Стряма), Бизнес Парк София, както и индустриални зони с различна степен на развитие във Варна, Горна Малина,
Добрич, Елин Пелин, Куклен, Кърджали, Летница,
Монтана, Панагюрище, Попово, Първомай, Русе,
Самоков, Силистра, Стара Загора, Тунджа, Шумен.
Практиката на Българската агенция за инвестиции
показва, че създаването на индустриални зони може да бъде съществен фактор за привличането на
чуждестранни производствени предприятия в Бъл-
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гария. За разлика от ЦИЕ, съществуващите в момента индустриални зони в България не са предмет на определено държавно регулиране или
подпомагане. Опитът на развитите европейски държави убедително доказва, че индустриалните зони
са център за развитие на чуждестранни и местни
производствени предприятия и водят до каталитичен ефект за привличането на инвестиции и развитието на регионалните икономики
Като резултат на проучването на интереса на
инвеститорите, имайки предвид сегашните възможности и опита на други страни в Централна и
Източна Европа, може да се заключи, че наличието
на индустриални зони със задоволителна и добре
поддържана инфраструктура, определено увеличава инвеститорския интерес (МРРБ, 2007 г.). В
България има спешна нужда за създаване на модерни индустриални зони, които да бъдат предлагани на местни и чуждестранни инвеститори. Найпредпочитаните места са на разстояние 100 км от
София и/или други големи градове с индустриални
традиции и подходяща работна ръка, или в близост
до големи магистрали или първокласни пътища с
добри комуникационни връзки. Индустриалните
зони, намиращи се в близост до градовете имат
добро предимство да посрещнат нуждите на инвеститорите при изградена инфраструктура транспортен достъп до пътни мрежи, комуникации,
водоснабдяване, газификация и др.
На тази база, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство
на икономиката и енергетиката инициират изпълнението на инвестиционна схема, финансирана със
средства от Програма ФАР и националния бюджет,
за развитие на индустриалните зони в България.
Във връзка с изпълнението на тази схема, в рамките на проекти по програма ФАР BG 2005/ 017586.04 и BG 2006/ 018-343.10.03 се идентифицират индустриалните зони в България. Две са
направленията:
• Създаване на база данни за представяне на
индустриалните зони в България пред потенциални
инвеститори и изпълнение на другите дейности,
свързани с първата фаза на проекта.
• Подобряване и развитие на инфраструктурата в индустриалните зони, за повишаване привлекателността им за местни и чуждестранни инвестиции.
Дейностите, които могат да бъдат финансирани по втора фаза на този проект, включват:
• Водоснабдяване и канализация на индустриалните зони, включващи: рехабилитация и доизграждане на нови и съществуващи водоснабдителни и/или канализационни мрежи; изграждане (ново
строителство) на допълнителни малки водоизточ-

174

Милен Балтов

ници и местни резервоари.
• Подобряване на пътната инфраструктура,
включващи дейностите: рехабилитация на съществуващи пътища към зоната и вътре в нея; изграждане на нови пътища към зоната и вътре в нея.
• Рехабилитация и изграждане на други елементи на техническата инфраструктура: подмяна
и прокарване на нови инсталации за електроснабдяване, както и за телекомуникационни мрежи;
топлоснабдяване, газификация, и други дейности
необходими за функционирането на индустриалните зони.
• Рехабилитация и реконструкция на сгради:
боядисване на фасадите, подмяна на мазилки и боядисване на вътрешните помещения, ремонт на
покрива, подмяна на водопроводи, ел. инсталации,
съобщителни кабели и др.
Проектните предложения могат да включват
комбинирани интервенции (рехабилитация, реконструкция, ново строителство), но в рамките на описаните по-горе избираеми дейности. Интервенциите
трябва да дават завършени резултати и пълна функционалност на обекта.
3. Инициативи и примери за индустриални
зони в полза на МСП
СУОТ анализите на потенциални индустриални зони1 обхващат прецизно проучване на силни и
слаби страни, възможности и заплахи и се подготвиха по специфичната методология. Анализи на
СУОТ се занимаваха с проблеми :
• Регионална готовност за развитие в индустриална зона;
• Способност на местната власт;
• Мрежа и достъпност, които ще осигурят, входа и пазара;
• Екологични ограничения;
• Потенциал за дългосрочно увеличение на капацитета и еластичност;
• Проблеми на човешки ресурси и дългот-

райните активи;
• Оперативна мрежа с вертикално производство;
• Стандарти на промишлено зониране.
Критериите и особено тежестта са базирани
на опита в промишлените зони на другите страни и
в грешките, които бяха направени, в отношение с
местоположението на страната в различни области.
Ранжирането за тези критерии е от 0-100 където 0
значи изцяло липса на съгласие за критерия и 100
значи максимално съответствие за критерия.
Тежестта е от 1-10 и се различава за всеки критерий.
Критериите с тежест от 1 до 3 предоставят незначителна стойност, те са най-общи и покриват
обикновено, почти всичките случаи. Например системата за превоз в близост до зоната не влияе толкова много. Критериите с тежест от 4 до 6 влияят
повече, но не са достатъчно значителни. Например,
съществуването на мрежи за доставка на газ е
желано. Критериите с най-високата тежест (7-10)
са критични и най-важни фактори в оценяване на
индустриалните зони. Пример - съществуващата
инфраструктура като електричеството, водоснабдяване. Допълнителен случай в класацията е съответствието със съществуващите политики за регионалното и държавното развитие в областта.
От гл.т. на политиката спрямо МСП и най-критичните за тях фактори, с които започна статията
ще демонстрирам критериите по отношение на икономическата среда и местния капацитет и
политики. В един работен порядък екипът на техническата помощ (на който съм ключов експерт)
заложи едни базисни демографски характеристики за индустриалните зони, които се ограничиха в
критерии в района от 1 до 8.
Нивото на икономически растеж на конкретната област (или община) е в основата на потенциала и за индустриалната зона, а същевременно е
осигурен достъп и базисна инфраструктура и необходимите съпътстващи инвестиции ще са поограничени.

Критерий
Характеристики на икономиката на региона (растеж, стагнация, др.)
Съществуващите бизнеси в другите сектори
в региона се оценяват спрямо приносът им за привличане на предприятия и постигане на синергия и

Оценка
+

Тежест
10

Резултат

икономия от мащаб, снижаване на разходите и добра околна среда.

Критерий
Брой и вид на фирмите работещи в другите два икономически
сектора
Специализация на региона в някой от динамично развиващите
се индустриални бизнеси

Оценка

Тежест

+

4

+

6

1 Методологически извършвани под ръководството на автора като ключов експерт.

Резултат

Стимули и перспективи за развитие на малките и ...

Търсенето на парцели в индустриалните зони
и размерът им, както и възможностите за разширение и цените на парцелите са съществени параметри за МСП, но и за възможностите за по-ната-

тъшно развитие на зоната. В основата на тези критерии е мотивирането за преместване и на съществуващи бизнес единици в зоната.

Критерий
Демонстриран интерес към терени за стартиране или развитие
на бизнес, с акцент индустрията (нови или пре-алокирани
фирми)
Значимост на площта на зоната
Стойност на наличната земя за индустриални нужди
Възможности за последващо разширение извън границите на
зоната
Приоритетите на регионалното развитие са
важни, защото са свързани с възможността по-бързо да привличаш и развиваш някой от производст-

Оценка

Тежест

+

8

+
-

6
5

+

5

Резултат

вените фактори, а често и с избягването на алтернативни разходи за инвестиции и време.

Критерий
Цели на индустриалното развитие – съчетаването им със
съществуващи приоритети за региона в околна среда и другите
два сектора на икономиката
Трансграничен характер на региона – възможни инициативи за
сътрудничество
Ангажименти за териториално планиране и регулация на
местно и национално ниво с фокус специализация на
определени сектори
Потенциална индустриална зона Сливен.
Новата индустриална зона на Сливен е ориентирана главно към динамично развиващи се МСП е заложена като свързващо звено на потоците между
София, Черноморско пристанище (Бургас) и граница на Европейския съюз (Одрин). Тя се разполага като естествено продължение на съществува-
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Оценка

Тежест

+

10

+

7

+

7

Резултат

щата Западна промишлена зона. Доброто планиране и управление на тази зона ще ускори значително инвестиционния интерес и ще подобри местния бизнес климат. На база на извършения в края
на 2007 г. СУОТ анализ на потенциалната зона се
установи следното:

Фигура 1. SWOT анализ на потенциална индустриална зона Сливен

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Силни страни
Големината на терена
Добра транспортна система
Местоположение до важен пътен възел
Опитен и обучен екип от специалисти по
местно икономическо развитие в общината
Постоянен фокус върху подобряване на
инвестиционния климат
Възможности
Присъединяването към Общия европейски
пазар
Интеграцията на българските фирми в
европейските бизнес мрежи
Достъп до Структурните фондове на ЕО
Нараснала предприемаческа активност в
региона
Трансфер на емигрантски пари в града
Достъп до системи за технологичен,
производствен и управленски трансфер

•
•
•

•
•
•
•
•

Слаби страни
Предназначението на земята е
селскостопанско
Теренът е отдалечен от центъра на
града и предлаганите бизнес услуги
Конкурентни възможности от страна
на други зони в региона
Заплахи
Ниско технологично ниво на местните
МСП
Слаба връзка между науката и бизнеса
Липса на специализиран персонал –
ниска квалификация на безработните
Недостатъчен капацитет на фирмено
ниво за усвояване на средства от ЕС
фондове
Нарастваща цена на енергийните
ресурси
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Визия и съответствие. Местната власт работи
сериозно в това направление от дълго време.
Общинската администрация е добре обучена и е с
особено активно звено за европейска интеграция и
разработване на проекти и програми. Разполагат с
подготвена оценка на потенциални терени за развитие и строителство и са силни като маркетинг и
промоция на Общината. Намеренията са изразени
в документа „Създаване и развитие на про-активна
икономическа среда” – интегриран в „Плана за развитие на Община Сливен, 2007-2013 г.”.
Влияние. Зоната е разположена до атрактивен пътен възел с добър достъп до международни
транспортни мрежи. Чрез подобна зона могат да
се привлекат местни и чужди инвестиции от малък
мащаб, които не биха имали капацитета при други
обстоятелства да инвестират в инфраструктура. По
този начин ще нарасте откриването на работни места с висока добавена стойност и ще се развият бизнеси в помощ и даващи поръчки на съществуващите стопански единици в региона.
Урбанистично, дългосрочно планиране и оперативно управление. От гл.т. на дългосрочното
планиране, оперативните разходи ще бъдат покривани изцяло, а нормата на възвращаемост висока.
Сливен допълнително ще бъде възприеман като все
по-добро място за живот и бизнес. Сам по себе си
градът има високо ниво на образовани хора и целта е да продължи да привлича такива. Популярен
факт вече е привличания от местния филиал на ТУ
София интерес от такива корпорации като Даймлер,
на база на чиято заявка се проектираха и изработиха 3 прототипа на градски тип автомобил.
Свързана инфраструктура. Мястото е зелено
поле, но мрежите от комунални услуги са в много
близка близост. Връзката с тях няма нужда от сериозна инвестиция. Основният проблем на терена
е неговия земеделски статус, който трябва да бъде
променен, за да се развие зоната. Има електрическа подстанция с 41 MW в далечина на 1, 8 км
към терена. Газовата линия преминава през мястото. Количествата на питейна и индустриална вода са достатъчни. Водопроводът отстои на далечина от 500 метра. Станцията за третиране на вода е
на разстояние на 10 км. Нейният капацитет е 74
304 кубически метра на 860 L на секунда.
Несъмнено, тази зона ще разполага с подобрена и
съвременна бизнес-инфраструктура и ще предостави на инвеститорите благоприятни условия.
Заключение
Като цяло местните индустриални зони, изграждани отдолу-нагоре в традиционни отрасли, възникват бавно и се утвърждават трудно. Затова е
необходима целенасочена държавна политика и ак-

тивно участие на браншовите организации. Един от
механизмите за подпомагане е изграждането на
публично-частни партньорства и лансирането на
идеята за организиране на клъстери на географски или производствен принцип на база зоната. Това
позволява трансфер на знания, добри практики,
технологии, изграждане и използване на необходимата инфраструктура в интерес на всички участващи фирми.
За да има по-голям ефект за МСП, от такива
индустриални зони трябва да се търси интегриране на всички локални, регионални и дори национални инициативи. В много отношения Българската
агенция за инвестиции, а през настоящата година
и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на икономиката и
енергетиката действат като важен субект на процеса на създаване и утвърждаване на подобни инициативи в България. Тя се стреми да привлече стратегически инвеститори, да създаде необходимите
условия за изграждане на цели индустриални зони,
в които да бъдат привлечени като поддоставчици
множество МСП от региона. Работата в мрежа позволява да се повиши производителността и конкурентоспособността на самите предприятия, а оттам и на националната икономика като цяло и да
се създадат нови конкурентни предимства извън
евтиния труд.
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PROMOTION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE FRAMES OF THE
INDUSTRIAL ZONES INNITIATIVES IN BULGARIA
Milen Baltov
Burgas Free University, Bulgaria

ABSTRACT
The industrial zones could be regarded as a part of the measures for the overcoming of the SMEs problems.
Through them an integration of all the local, regional and even national initiatives becomes focal point. In many
aspect,s the responsible institutions, already as managing substantial funding from EU act as key in the process of
creation and development of such initiatives in Bulgaria. Such is the case with a project started in 2007 as a platform
for attracting foreign investors, for establishing the necessary conditions for building industrial zones, in which to
provide space for subcontractors a variety of SMEs from the certain regions. The operation in a business network, will
allow to increase the productivity and competitiveness of the companies, and on this ground of the national economy
and to provide additional advantages out of the cheap labour.
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ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И НАЧИНЪТ НА ЖИВОТ НА ХОРАТА
/ЕДИН ПРОБЛЕМ НА РЕФОРМАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НАЧИНА
НА ЖИВОТ ЗА НЕГОВОТО РЕШАВАНЕ/
Митьо Велушев
Лесотехнически университет – София
Разработката е основана на предположението, че всяка успешна икономическа реформа /и политика/, при
равни други условия е успешна, защото е успяла да спечели за свой социален съсобственик мнозинството от
населението на страната.
Развива се идеята, че в приобщаването на масата от хора за съсобственици на реформата, ключова роля
играе забравеното през последните почти две десетилетия понятие начин на живот на хората. Начинът на живот
се третира като “снето” социалното на равнището на индивидуалното, като “снети” свойства на системата за
ориентири на ежедневното поведение на отделните индивиди, като това “снемане” не става автоматично, а е
следствие на приложение на икономическия подход от тези индивиди.
Прави се заключението, че тъй като у нас реформата за близо две десетилетия не успя да привлече за
социални съсобственици голямата маса от хора, което е сериозна причина за нейното задържане, сега държавното управление е необходимо да преразгледа своята политика, с цел да й придаде такива свойства, които да се
явят изгодни за нея самата и икономически изгодни за индивидите, които да ги приемат за ориентири на своя
непосредствен ежедневен живот. Тоест, заради по-ниската цена, която ще платят и по-високата изгода, която
очакват, свойствата да бъдат възприети от индивидите за отличителни черти на собствения им начин на живот.
Ключови думи: икономически подходи, начин на живот, икономическа реформа
Key words: economic approach, lifestyle, economic reform, sings of individual‘s bechaviour.

Почти две десетилетия продължават реформите в страната, а скептиците относно икономическото развитие са все така мнозинство. Дори
включването в ЕС не промени съществено ситуацията. Не породиха надежди сравнително добрите
темпове на икономически растеж от 1998 г насам
/средно годишно около 5 %/. Така е, защото нито
структурата на растежа подсказва за предстоящо
решително увеличение на потенциала на страната,
нито процентно изразения размер, изчисляван на
фона на ниската абсолютна база на вътрешния продукт, говори за някакъв голям скок. Разбира се, не
бива да се изпада в крайност; все пак се забелязват живителни сили, но те са доста анемични.
Причините за този мъчителен преход от колективистична към пазарна икономика са не една. Те са
от обективно, но повечето от субективно естество.
Между последните, най-съществената навярно е
тази, че по времето на дългия преход продължаващ дори днес, голямата маса от хора не бе приобщена, не стана “съсобственик” на реформите.
Преходът започна с доста очаквания от населението, но в мнозинството те бързо отпаднаха. Настъпи
разочарование, щом от опит хората установиха, че
не само бързо сближаване със Запада по стандарт
на живота не може да се очаква, но и че губят от
онзи, който до скоро са имали /1/. А с население
разочаровано от реформите, реформи с положителни резултати са малко вероятни, ако ли въобще
възможни.
Защо стана така? Кои са причините за разочарованието и отчуждението? Какво е необходимо

за да се преодолее отчуждението на мнозинството
от реформите? На обсъждането на тези и някои
други свързани с тях въпроси е посветена статията.
Основната теза, която тук се отстоява, е че успехът /или неуспехът/ на една реформа е в пряка
зависимост от характеристиките на непосредствения ежедневен живот на отделните хора. Казаното
едва ли поражда възражения. Това обаче изисква
да престанем да загърбваме понятието “начин на
живот”, каквото се наблюдава през последните близо две десетилетия, да признаем, че то притежава
собствени познавателни възможности, близки, но
непокриващи се с тези на “жизненото равнище” и
“качеството на живота”. И което е най-важното: да
приемем, че начинът на живот е понятие за снемането на социалното на равнището на индивида, на
равнището на неговото ежедневно битие, което снемане не става автоматично, а е следствие на прилагането както от страна на “социалното”, така и
от страната на “индивидуалното”, на икономическия подход и икономическия анализ.
Ако с оглед на този концептуален постулат
бъде изработвана и водена по-нататък реформата,
е възможно приобщаването на мнозинството от хора за “съсобственици” на тази реформа, което е в
голяма степен гаранция за успешната й реализация.
И така, реализирането на една икономическа
реформа, на една политика, определено зависи от
характера на непосредствения живот на отделните
хора. Но понятийния апарат за отразяване на ежедневието на хората, с който сега си служим, не е
прецизно изработен. Особено нерадостна е съдба-
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та на понятието начин на живот, което някои автори дори са склонни да изхвърлят от употреба.
Затова, пристъпвайки към обсъждането на повдигнатите въпроси, редно е да започнем от изясняването на ключовите понятия.
1. Жизнено равнище и качество на живот –
смисъл и използване
Първото понятие отдавна е неотменно в лексикона на икономистите и политиците. То е със
сравнително изяснен статус на информацията, на
която е носител. С жизненото равнище се отразява
благосъстоянието на хората от позициите на постигнатото към даден момент потребление на материални и духовни блага. Равнището на живота
се идентифицира чрез система от показатели, които дават представа за постигнатия размер на националния доход, за фонда на потребление като
цяло, за фонда падащ се средно на човек от
населението, средно на човек от дадена социална
група и пр. В тази система се практикуват показатели за фактическото потребление на материални
и духовни блага, като се групират по видове или се
вземат основни групи от тези блага. Включени са
показатели за продължителността на работното и
на свободното време, за условията на труда, за използването на свободното време. Включени са демографски показатели, като прираст на населението, продължителност на живота и др. Показателите са както количествени, така и качествени.
Посоченото е известно. Трябва да добавим,
че жизненото равнище дава информация не само
за равнището на фактическото потребление, но и
за степента на задоволяване на потребностите на
населението. Този аспект особено силно бе застъпен в практиката на колективистичната икономика
от преди двадесетина години. За да се разкрие степента на задоволяване на потребностите, трябва мерило и като такова тогава се използват т. нар. рационални норми за потребление. Последните са
нормативи, които, до колкото е възможно, са научно обосновано разработени. Разбира се, последните, въпреки усилията за обективност, носят голяма доза субективен характер, но тук този въпрос
не е нужно и няма да обсъждаме.
Другото понятие, качество на живот на хората,
се радва на масова употреба от скоро. То нашумя
като термин, който стана заглавие на цяла доктрина през 60-те години на Запад, в развитите страни
/2/. Този факт се обяснява с бурното развитие на
икономиката в тези държави след Втората световна война и с постигнатото сравнително високо равнище на потребление. Според авторите на доктрината, по това време се появява необходимост икономиката да измести крайните си цели от равнището на потребление на хората, което равнище,
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както твърдят, е вече твърде високо, към качеството на това потребление, към качеството на живота
на тези същите хора. Дали това е главната причина за актуализацията на качеството на живота, тук
няма да обсъждаме. Този въпрос се нуждае от
отделно, обстойно разглеждане.
За разлика от равнището на живот, което е
общо взето еднозначно дефинирано, качеството на
живот се отличава с доста обтекаеми дефиниции.
Все пак, има нещо общо и ясно и то е, че наистина
с него се цели да се преодолее, ограничения, едномерния икономизъм, свеждан до доходите и материалните условия на живот, т.е. до задоволяването
на материалните потребности на хората. Но от тук
нататък, в понятието се включва всякаква информация и често се отъждествява с други понятия.
Например, по определението на Световната банка,
то е просто понятие за “цялостното благосъстояние
на хората” /3/. В опитите качеството на живота да
бъде идентифицирано чрез ред обективни и субективни индикатори, също няма единомислие.
Според едни автори тези индикатори трябва да отразяват следните области на живота на хората –
заетост, икономически ресурси, семеен живот, общностен живот и социално участие, здраве и здравни грижи, знание, образование и обучение. Според
други, централен интерес представляват индикаторите отразяващи двойно повече области на живота:
здравно състояние, образованост, заетост, доходи,
социално участие, транспорт, жилищни условия,
семейство, отдих, околна среда , сигурност, удовлетвореност от живота. А автори, какъвто е например широко известният американски социолог
Даниел Бел, го свързват с благоустройството на
градовете, с подобренията в системата на образованието и с усъвършенстването на характера на
културата. Според немските социалдемократи, които още преди четири десетилетия приемат концепцията за качеството на живот за своя политическа програма, понятието дава информация за обогатяването на живота, излизащо извън рамките на
материалното потребление. А в много случаи, за
мерило на качеството на живота се приема удовлетвореността на хората от живота, се приема щастието на човека, макар това щастие да е трудно
определимо субективно явление.
И така, от редовете по-горе става ясно, че по
отношение на жизненото равнище се наблюдава
повече еднаквост в дефинирането, каквато няма относно качеството на живота. Но въпреки това, има
доста сходства в третирането на качеството на
живота. Ясно е например, че с него се разширява
информацията за непосредствения живот на хората. Дори се навлиза в специални области на живота,
каквато е самооценката на индивидите на собствения им живот.
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2. Начинът на живот - оспорваното понятие
Въпросът за правото на живот на това понятие,
но не като синоним, а като самостоятелно понятие,
стоящо наред с горепосочените, е според автора
неоснователно оставен като открит въпрос. Начинът
на живот е понятие носещо собствена информация.
Преди всичко е редно да припомним на
читателя, че начинът на живот, като термин, съвсем не е от днес, нито от вчера. Неговата история
ни отвежда към произведенията на стари мислители, като Аристотел и Платон и много други. Употребата му никого не може да удиви, защото непосредствения ежедневен живот на хората, винаги е
вълнувал хората, като се започне от зората на човечеството и пред човека винаги е стоял въпроса
как живее, по какъв начин съществува.
Но начинът на живот е понятие с право на съществуване не заради отдавнашната му употреба,
а защото носи специфична информация за живота
на хората, такава, каквато не намираме в горепосочените две понятия – жизнено равнище и качество на живота.
Често, лишени от възможност да се освободят от него, не един автор го свеждат до синоним
на качеството на живот. Този подход се наблюдава
в средите на западните автори, които отдават предпочитанията си на понятието качество на живот. За
разлика от тях, до преди двадесетина години, в средите на източно-европейските автори, предпочитаният термин бе начина на живот. Тази привързаност на представителите на науката на Запад и
Изток към едното или другото понятие наистина
носи белезите на разразилата се по онова време
бурна идеологическа борба, както отбелязват някои автори, но не това е основанието. Такова обяснение е твърде повърхностно /4/.
Съществуват формални основания. Например, дори там, където не е любимото понятие, в
средите на западните автори, то е пренебрегвано,
но не и изоставено. Понятието не е изхвърлено от
оборот.
Повече внимание и усилия за изучаване на
“начина на живот” се отделят в страните от бившия
съветски лагер. Затова в търсенето на смисъла на
понятието, би било грешно да не използваме резултатите от тази дискусия. Трябва да кажем, че
дискусията бе интензивна, широка, включила водещи по онова време изследователи. Тя обаче, не успя да даде еднозначно и общоприето разбиране за
понятието. Но това не означава, че бе безплодна.
Без да се впускаме в дебрите на дискусията, тъй
като в подробности не е актуална, ще посочим
ценното, което може да се извлече от нея. Въпреки
различията, в лансираните схващания се забелязва нещо общо, носител на информация, за което

не се явяват нито жизненото, нито качеството на
живота. Това общо нещо, което се взема за сърцевина на начина на живот, е не толкова благата, с
които разполагат хората в своя живот, макар да
имат огромно значение, а характерът на тяхната
непосредствена, ежедневна жизнедейност, дейност,
в която възпроизвеждат своя живот, значи себе си.
Много хора, включително изследователи, са
склонни да слагат знак на равенство между начина,
по който функционира обществената система и този
на непосредствената ежедневна жизнедейност на
индивидите. Подобно разбиране навежда на
мисълта, че взаимоотношението система – индивид се третира, като автоматично, с определяща
роля на системата. Това обаче, фактите не подкрепят.
Животът на човека - това е неговото битие,
това е неговото съществуване, това е неговото
ежедневно поведение. Този човек, този индивид винаги живее в определена общност, живее в условията на дадена обществена, в т.ч. в условията на
дадена икономическа система и черпи /но може и
да не черпи, а това е важен факт/ от тази система
всичко, каквото му е нужно за своето съществуване.
Двете понятия, равнище на живот и качество на
живота, дават информация за възможностите на
системата към даден момент да осигури съществуването на хората, измерено количествено и
качествено. Те дават информация за това, какво е
средното равнище на потребление, което е способна да достави и доставя икономиката към даден
момент, какво е качеството на доставяните услуги
– образователни, здравни и пр., каква е околната
среда, в която преминава живота им, в каква градска среда те живеят. Разбира се с целия риск, който носят понятия като “щастие”, те дори могат да
предложат информация за това дали към момента
системата е осигурила щастие за отделните хора,
дали те са удовлетворени от своя живот.
Посочените две понятия дават информация за
това какво е битието на отделния индивид в една
общност, в една социална група или на дадена
територия. Те казват какво индивидът употребява;
дори могат да кажат дали той е щастлив. Но те не
разкриват ежедневното поведение на индивида, не
предлагат информация за характера на неговата
всекидневна жизнедейност, а това е част от непосредствения живот на човека. От тези понятия не можем да научим какво предлага системата и какво
се приема от индивидите за ориентири на ежедневното им поведение. Това всекидневно поведение на отделните хора, не е поведението на обществената система, като система. Това поведение не наподобява лакмусова хартия; то не е механично отражение на поведението на системата.
Ако така се гледа на битието и поведението на от-
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делните индивиди, ще бъде груба грешка. Такава
грешка се допусна от голямото число автори в бившето съветско пространство и тя пролича особено
отчетливо в поведението на значителна част от
населението, която част се яви гражданският фактор на промените в края на 80-те години на м век.
Според автора, една от съществените причини за
промените не бе /или не бе най-важната/ в по-ниското качество на живота в бившите социалистически страни, както не малко хора смятат, а в това, че
не само автори, но и държавното управление прие
за тъждествени характеристиките на тогавашната
система и на начина на живот, на начина на бит и
съществуване на всеки човек от голямата маса от
хора. Не се видя, че между двете явления има разлика и връзката не е автоматична /5/. А разликата
и тогава и днес е очевидна. Очевидно е, че на двама души системата може да осигури еднакво равнище и даже качество на живот, а по своя начин на
живот те да се различават. Например, много добре
знаем, че днес, пазарната система може да осигури на успяващия бизнесмен и на успешно прикрилия се нарушител на закона, а поне в нашата практика такива има не малко, еднакво материално
потребление, еднакви отлични жилищни условия,
еднакви възможности за отдих на престижни места,
луксозни транспортни средства, живот в чист екологически район, възможност за децата да получат превъзходно образование и т.н. Накратко
казано, може да им осигури високо жизнено равнище и качество на живота. Може да им осигури
дори щастие за всеки, така както всеки от тях го
разбира. Но това съвсем не означава и това е ясно
на читателя, че бизнесменът и нарушителят на законите имат еднакво битие, че те водят еднакво
съществуване, че те водят еднакъв начин на живот.
А такава информация за съществуването на индивидите е необходима. Иначе информацията за живота на хората няма да бъде пълна. Да се покаже
какво употребява индивида, да се разкрие една идеална ситуация, че живее в екологично чиста среда,
че има възможност да получи добро образование,
че когато го запитаме, той дори отговаря че е
щастлив, всичко това не ни разкрива пълната картина на живота на този индивид. Система, която
черпи информация за постигнатото в реализирането на крайната цел – подобряването на живота на
човека единствено чрез понятията жизнено равнище и качество на живота, може да се окаже подведена система.
Хората съществуват винаги при дадена и в дадена обществена система. Човекът, както казва
Аристотел, е “обществено животно”. Както по горе се каза, системата осигурява на индивидите едно или друго равнище и качество на живот, които
могат да са еднакви за много хора, за цели групи и
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слоеве в даденото общество. Но въпреки еднаквото равнище и качество на живот, съществуването,
битието на отделните индивиди е възможно да бъде различно, да се отличава по нещо. Да се различава най-напред по характеристиките на тяхното
ежедневно поведение. В това не може да има
съмнение. Хората може да живеят в еднакви по
размери и място апартаменти, да се возят в една
марка коли и т.н. и т.н., но това не означава, че
живота на единия е копие на другия. Очевидно, за
да получим пълна информация за непосредствения живот на хората, трябва да получим информация освен за всичко друго и за характерното в ежедневното поведение на съответните индивиди, за отличителните черти на тяхната жизнедейност. А това по същество означава, че когато разглеждаме
способността на системата да осигури дадено равнище и качество на живот, едновременно с това
трябва да видим и обозначим снемането на тази
същата социална система на равнището на отделния индивид, в неговото ежедневно поведение. Това
снемане, обаче, не е фотографски отпечатък. То
не става нито механично, нито автоматично, нито
огледално, както вече се каза.
Начинът на живот на хората е понятие именно за снемането на социалното на равнището на
индивидуалното. Начинът на живот е понятие, което ни дава информация за непосредствения живот на индивидите, за ориентирите, които те са приели да направляват непосредствената им ежедневна жизнедейност. Начинът на живот не подменя другите две понятия. Всяко от тях има своето място в
обществените науки и преди всичко в икономическата наука, макар да са най-тясно свързани. Начинът на живот обаче, е с право на самостоятелно
съществуване, защото слага точка на пълното познание за съществуването, за битието на човека, за
неговия непосредствен ежедневен начин на живеене.
3. Подходът в снемането на социалното на
равнището на индивидуалното
И така, начинът на живот на хората е по същество социалното, снето на равнището на
индивида, на равнището на неговото битие, на неговото съществуване. Но как става това? Особено
важен е отговора на въпроса защо след като начинът на живот се явява снета на равнището на индивида съществуващата система, не малко хора са
приели в своя собствен живот за ръководно начало
други, но не и нейните свойства.
Очевидно, в това взаимоотношение на социалната система с начина на живот на индивидите,
системата се явява предлагаща страна, а индивидите търсещата страна, страната, която прави избор, взема решение относно това, което се пред-
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лага. В това не може да има съмнение. Щом в
своя начин на живот отделните индивиди се различават, въпреки че животът им тече в една обществена среда, то значи, че всеки от тях избира. А след
като правят избори, логично възниква въпроса: какъв е подхода им в този избор? Защо е такъв? Кой
диктува да бъде такъв?
Именно разкриването на подхода на индивидите по отношение формирането на своя начин на
живот е предмета на науката. Това трябва да бъде
подчертано. Защото има и други увлечения.
Разгърнем ли литературата посветена на проблема,
не е трудно да забележим увлеченията в описание
на живота на хората, на тази или на онази социална група, на хората от селото или града и пр. Такова
животоописание, характерно за художествената
литература, несъмнено е полезно. Но то е стъпка
към решението, но не е решението на проблема.
Очевидни са няколко неща. Първо, съществува подход, с който всеки индивид е въоръжен да
състави начина си на живот. Ако не бе така, то
системата автоматично и по еднакъв начин би била снета на равнището на индивидите. Второ, подходът е общ. Наблюдават се еднакви характеристики на начина на живот при голямо число индивиди.
Например, не са един или двама, които са приели
едно и също нещо, риска и предприемачеството
за ориентир на своето съществуване и тези ценности са станали част от техния начин на живот.
Трето, очевидно е, че системата определя подхода,
който индивидите прилагат във формирането на
своя начин на живот. Така е, защото тя доминира
над индивида.
Но какъв е този общ подход в условията на
пазарна икономика и демократична политическа
система, т.е. в социалните условия на нашето
време?
Във всяка обществена система, определяща
характера на системата е икономическата система. Това е аксиома. Ако изключим известните мащабни социални експерименти в Русия, Източна
Европа и някои други страни от миналия век /а в
някои страни продължаващи и днес/, от три столетия в света господстващ тип икономика е пазарната.
На читателя е известно, че пазарът съществува
отдавна, от много, много столетия и даже хилядолетия, но до преди три столетия той не е основният
разпределител на ресурсите и благата в обществото. Основен разпределител, “режисьорът на голямата икономическа игра”, става когато човешката цивилизация тръгна да излиза от аграрната и навлиза в индустриалната епоха. Когато, на смяна на
живата теглителна сила като енергиен ресурс идва
парата, идва електричеството и пр., когато, както
образно се изразява Стайнбек, “тракторът разорава земята” и “изтръгва” хората от нея, когато ма-

шината замества човешките ръце в производството,
когато в широта и дълбочина се разгръща разделението на труда и с това както справедливо забелязва А. Смит многократно се увеличава производителността и разбира се, количеството произведени блага. Именно на стика на тези две епохи,
настъпват съществени изменения в икономиката.
Именно тогава, събраните на едно в довчерашното
феодално стопанство две основни сфери на икономиката - производство и потребление, се обособяват като самостоятелни сфери и започват да водят взаимосвързан, но собствен живот. Довчерашното феодално натурално стопанство, чийто основен ресурс е земята и в което почти всичко се произвежда и което произведено в него се употребява,
се заменя от разделени производител и потребител, за връзката между които поема да отговаря
именно пазарът. Тези две обособени икономически фигури, всяка от които в своите икономически
избори се ръководи от своя личен интерес, се срещат на пазара и след като намерят удовлетворяващата ги цена, правят размяна на своите блага.
В пазарния тип икономика, където обособеността на хора, капитали, имущество се явява
фундамента, всеки икономически избор на когото
и да е, е продиктуван от личната изгода, от съпоставката на прихода и разхода. В тази икономика
“основният играч”, “главният актьор”, както вече стана ясно е рационалният човек, човекът индивидуалист.
В условията на пазарна икономическа система, икономическият подход, подходът на рационалния човек, подходът на личната изгода, е подходът
на индивидите във формирането на своето ежедневно съществуване, на своя начин на живот. На
равнището на индивида, обществената система се
снема от същия този индивид, като той прилага икономическия подход, подхода на изгодата. Дали индивидът ще се нагърби в своето ежедневие с предприемачество или ще предпочете изпълнителска
работа, той решава на основата на собствената си
оценка за изгодата от избора. Именно на основата
на такава оценка той решава да поведе живот, в
който идеалът е “парите над всичко” или живот, в
който те са само необходимо средство, част от
условията, за да задоволи примерно свои материални и духовни потребности. С този подход той решава всички проблеми на начина си на живот, включително да встъпи в брак, да създаде семейство
или да възприеме ергенската философия на вазовия герой Мирончо.
Тези редове няма да се понравят на част от
читателите. Ще ги загложди съмнение, защото в
съзнанието им са незаличими примерите на саможертва на хора като Левски и Ботев. Трябва да кажем обаче, че масовото поведение е различно от
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подвига на героите. Масата от хора решават кои и
какви да бъдат елементите съставляващи начина
им на живот на основата на икономическия подход
/6/. Това показва обективният анализ, а той съвсем не започва с тази статия. Някога отдавна Херодот поставя в устата на своя герой верните слова,
че както “ония дето лъжат”, така и другите, които
“говорят истината”, го правят заради “облага”.
Чуйте само колко категоричен е старият философ:
“… макар да действаме с различни средства, казва той, ние се стремим към едно. Ако не чакаха
никаква облага, и говорещият истината би лъгал
колкото лъжеца, и лъжецът би казвал истината колкото нелъжещия”. За да се уверим в това, не е нужно да са връщаме толкова назад във времето.
Достатъчно е да си припомним страници от собствената ни история. Например, известният български социолог Ив. Хаджийски ни съобщава, че Бенковски, решавайки големите национални въпроси,
не забравя себе си. При евентуален успех на въстанието, той не би останал безразличен към короната на старите български царе. Този прагматичен
подход не е чужд на габровските учители, готвещи
априлското въстание. Ив. Хаджийски пише, че повече от времето на техните заседания е минавало
в разпределяне на бъдещите държавни постове.
Има и други аргументи, които на пръв поглед
отхвърлят правомерността на посочения по-горе
подход и които навярно съмняващия се читател няма да пропусне да приведе. Например, той би
казал, че не може да се отрече влиянието на начина на живот на дадения човек на такива немаловажни фактори, като полученото възпитание, каноните на изповядваната религия, семейните и народностни традиции и обичаи, характерът и психологическата нагласа на човека, дори неговото здравословно състояние. Би направил извода, че това
множество от други действащи фактори, по същество доминира над икономическия подход. Но изводът няма да бъде правилен.
Да, посочените фактори влияят на избора на
начин на живот на хората. В това няма съмнение.
Повече от сигурно е, че ще се намерят елементи в
начина на живот на православния вярващ и на вярващия в исляма, по които той ще се различава при
двамата. Тази разлика обаче, ще бъде грешно да
се приписва на някакво директно влияние на изповядваните религии. Защото, религиозното вярване
влияе опосредствано, чрез икономическия подход
на начина на живот на човека. Защото, както каноните на изповядваната религия, така и възпитанието, традициите, обичаите, включително здравето на човека са фактори, които въздействат не пряко на начина на живот на човека, а на неговата субективна оценка за ползата и разходите при избора на една или друга съставляваща неговия начин
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на живот. Например, по един начин ще оцени човека със завидно здраве ползите и разходите на правото да се работи на два трудови договора, а това е
елемент на начина на живот, и друга ще бъде тази
оценка на човека с разклатено здраве. Вероятността
първия да включи това право в своето съществуване е голяма, докато вторият със сигурност ще го
отхвърли. Този избор двамата правят, но не под
директното влияние на своето здраве, а на основата на своята оценка за изгодата, която оценка се
влияе от здравето им.
4. Механизъм на упражняване на икономическия подход
Механизмът на реализиране на икономическия подход на индивидите при формирането на начина им на живот е този на цените - пазарни и непазарни /7/. В своето битие хората не получават
нищо даром. Дали това ще бъде жилище или здравна услуга, дали ще бъде образователна услуга или
участие в избори за държавни органи, дали ще бъде обричане на вечно ергенство или ще се предпочете уюта на семейството, всичко това има цена и
ако индивидът го прибави в своето ежедневно съществуване, в своя начин на живот, той трябва да
заплати тази цена.
За не малко хора казаното звучи непривично.
Но непривичното, не значи невярно. За придобиването не само на жилище като елемент на собственото битие индивидите трябва да платят и плащат
цена. Такава те плащат и тогава, когато отиват да
вземат участие в изборите на нов парламент или
на представители в местната власт. Дори само времето да вземем, което човекът ще отдели за участие в изборите, е вече платена цена за реализирането на това участие. Висока е например цената,
която трябва да се плати за предприемачеството,
за да бъде поставено то за ориентир на ежедневната жизнедейност на човека. Особено висока е тази
цена у нас, където рискът е двойно по-голям в сравнение със страните със стара демокрация и където корупционните практики са станали неразделна
част от живота на обществото. Цена има също така опазването на околната природа край селището,
което опазване е също така компонент на начина
на живот. Тази цена е в това, че в някаква степен
се ограничават възможностите на местното население за правене на бизнес.
Начинът на мислене е понятен. Хората правят своя избор на блага за начина си на живот на
основата на сравнение на ползите, които ще извлекат от тях и разходите, които трябва да направят
за тях /ползите, от които по същество ще се лишат
и полезността, която ще загубят с плащането на
цената/. Ако по тяхната оценка очакват нетна полза,
т.е. превес на ползите пред разходите, то вероят-

184

Митьо Велушев

ността да “закупят” съответното благо за своето
битие е голяма. Ярък пример са неотдавна проведените избори за местна власт и кметове. Както
вече се каза, участието в изборите е потенциален
компонент на начина на живот на индивида. Какво
всъщност се случи на тези избори? Статистиката
показа, че пред урните се е явила не голяма част
от имащите право на глас. Освен това, медиите
обявиха, че поне 10% от гласовете на тези, които
са гласували, са били купени за по 10, 20, 50 лева
и само в някои случаи цената е стигала 300 лева.
За какво говорят тези факти? Говорят, че по оценката на неявилите се пред урните, цената на участието и гласуването за една или друга програма на
кандидатите, е твърде висока за тях. Сметнали са,
че разходите, които ще направят за гласуването,
времето, което ще загубят, удоволствието от футболния мач, от което ще се лишат, домашната
работа, която няма да свършат, са по-големи от
ползите, които ще извлекат, ако гласуват за която
и да е програма. Още по ясно се забелязва цената
на участието и на предлаганите програми при купените гласове. Тези, които са продали своето право на глас, явно намират че полезността на 10-те,
20-те или 50-те лева е по-висока от това което ще
получат, ако по личния си избор, с техния глас бъде избрана една от програмите, които се предлагат на политическия пазар.
Ето още един пример за механизма на прилагане на икономическия подход. Преди известно
време, в телевизионно предаване, американски журналист сподели удивлението си от отговора на една сибирячка на въпроса дали е удовлетворена от
свободата, която днес демократична Русия й предлага. Примерът е много показателен. Отговорът
на жената го изненада, а място за такава изненада
няма. Тя казва: “какво е свобода – пуст звук”. И му
обяснява, че трета година за труда си семейството
не е получавало възнаграждение, а без доходи в
студения Сибир едва се оцелява. Затова свободата
намира за празна дума, струваща огромна цена.
Тя с носталгия си спомня за предишния сталински
ред на заплащане. Ето, в този случай обществената система, по конкретно пазарната икономическа
система, предлага икономическата свобода като
ценност за тази жена и семейството й. Тя обаче, я
отхвърля, защото цената на свободата е непосилна за нея и за нейното гладно семейство.
Група студенти, в отговор на запитване в анкетен лист дали биха поставили или не и по какви
причини - икономически или морални и нравствени
за направляващи личния им живот такива свойства
на пазарната икономика като рационалност подчинена на личния интерес, обособеност и индивидуализъм, предприемчивост с цел печалба, лично
облагодетелстване, парите - мерило на всичко, ико-

номическа надпревара /конкуренция/, несигурност
на работното място срещу повече доход, сигурност
на работното място, но срещу по нисък доход, повече труд и доход, и по-малко свободно време, неравенство в доходите и богатството, лоялност към
законите, ако е изгодна, повече частно доставяни
блага в сравнение с публично доставяните, свобода пред личната сигурност, повече материални пред
духовни блага и още ред други, отговарят съвсем
не еднакво. Първо, сравнително малко са изборите,
положителни или отрицателни, причина, за които
по собствената им оценка се явяват възпитанието,
семейните традиции и обичаи. Повече се срещат
при жените и то относно такива свойства, като лоялност към законите, повече публично доставяни
блага и някои други. Второ, голямата част от изборите са направени на основата на икономическата
изгода /на основата на сравнението по метода “ползи – разходи”/. При тези от свойствата, които са
преценени за неизгодни и са отхвърлени, е направен избор на алтернативни, но пак по метода на
ползите и разходите. Например, по отношение на
неравенството, много от анкетираните отговарят с
“не”, защото намират, че по тяхна оценка, ще
загубят. Смятат за себе си за по изгодно установяването на относително равенство в доходите на
хората.
И така, очевидно, механизмът, по който хората прилагат икономическия подход по отношение на формирането на своя начин на живот, е този на цените, независимо дали са изразени в пари
или по друг начин. Е този на тяхното сравнение на
очакваната полезност от съответното благо, ако го
включат в своето ежедневно съществуване и загубената полезност, защото всяка платена цена е по
същество загуба на полезност за индивида.
5. Обществената система и предлагането на
блага за начина на живот на хората
Ако трябва да характеризираме даден индивид,
достатъчно е да посочим основните характеристики на начина му на живот. А вече видяхме как този
индивид го формира. Стана ясно, че той “купува”
компонентите на своя начин на живот. Възниква обаче въпроса за предлагането на тези компоненти,
който въпрос трябва да бъде обсъден.
По отношение на отделните хора, благата за
техния живот се предлагат от страна на обществената система, в която живеят. Жилището от което
се нуждаят им предлага строителната фирма, която е структурна единица на пазарната икономическа система. Неограничената възможност за нарастване на личното благосъстояние, като компонент на начина на живот, също им се предлага от
тази система. Консуматорското поведение, отношението към парите като средство за връзка меж-
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ду хората, което средство не рядко заличава човешката близост и пр. също се предлагат от пазарната система.
Системата предлага на индивидите блага от
всякакъв характер, материален, духовен, социален.
От нея те си набавят дрехи и храна, подслон над
главата. От нея както се видя се сдобиват /или не/
с ценности, които поставят /или не поставят/ за ориентири на ежедневното си поведение. В последното няма нищо неясно. Пазарната обществено-икономическа система притежава свойства /обособеност на икономическите субекти; връзка между тях
чрез пазара, парите и цените; насоченост към лично облагодетелстване и др./, които именно предлага на хората за ценности, които ценности да направляват живота им. Но системата предлага благата със цена, цена, която, както видяхме, ако изберат даденото благо, хората плащат.
Тези блага за начина на живот на индивидите,
струват пари /реални или в загубена полезност/ на
системата. Това трябва да бъде подчертано. Системата прави разходи за всичко, което предлага на
хората. Това е очевидно за материалните блага.
Но не е трудно да се забележи и при онези социални блага, които наглед съвсем не приличат на
материалните. Ето например, малко по-горе бе
посочено, че пазарната система предлага на хората неограничени възможности за нарастване на личното благосъстояние. Но за това благо, тя прави
разходи и те са в напрежението, което настъпва в
обществото от силната доходна диференциация на
населението, в загубите, които могат да последват
от съпротивата на бедните социални групи.
Системата може да предложи примерно една противоположна на горната ценност, каквато е справедливостта в разпределението на доходите. Но и
тя й струва разходи. Разходът е в загубената икономическа ефективност, поради намаляването на
стопанската активност на индивидите. Ето още един
пример, който читателят от собствен опит или от
прочетените литературни източници добре познава.
Предишната икономическа система предложи работа и доходи на абсолютно всички трудоспособни
хора. Но за този компонент на начина на живот,
който поради ниската цена болшинството хора “закупиха”, системата направи огромни разходи. Те
се измерват с многократното изоставане по производителност на труда в сравнение с държавите, които не предлагат такава ценност.
Както става ясно, обществената система предлага благата за начина на живот на хората, но за
производството им в прекия и преносния смисъл
на думата тя прави разходи. Тя калкулира по същество цена. Здравият смисъл, рационалното поведение на системата, на обществото като колективен субект изисква, когато се предлагат тези

185

блага, подобно на индивидите - купувачи, да бъде
оценена и сравнена ползата, която ще се извлече
от всяка и ползата, която ще се загуби. И да се
предлага тогава, когато се реализира чиста изгода.
6. Икономическата политика от гледна точка на предлагането на блага за начина на живот
на хората
Теорията е добро нещо, ако завършва с действени инструменти за практиката или поне открива
пътя към тях, каквато е амбицията на автора на
статията. Относно казаното по-горе, по наше
мнение, за рамките на една статия, е достатъчно.
Достатъчно е, че бе дефиниран подхода упражняван от хората при формирането на своя начин на
живот. Достатъчно е това, че макар в едър план,
но бе посочен механизма на неговото приложение.
Казаното по отношение на предлагането на компоненти за начина на живот от обществената система обаче, не е достатъчно. Има въпроси, без отговора на които не може да минем. Необходимо е
например, да си изясним кой е “системата”? Отделен субект ли е тя или не? Може ли да говорим за
обществен интерес, който да диктува на системата да калкулира цена на всяко нещо, включително
неща, като собствените й свойства, което нещо тя
предлага на населението?
Ще отминем представянето на дискусиите
около тази проблематика и ще заявим своята привързаност към разбирането, че обществото не е
прост сбор от частни лица. Дълго време икономическата мисъл бе доминирана от класиците, според които частният интерес е алфата и омегата на
икономическия живот. Разбира се, читателят е
наясно, че те не го правят от невежество. В този
период се води епохална битка между старата централизирана феодално устроена икономическа система и пазарната икономика, отваряща вратите
пред напиращата индустриализация, а те са герои
от първите редици на сражаващите се. По-късно, в
самия класически меинстрийм се появявят автори,
които започват да доверяват на държавата като на
отделен субект икономически отговорности. Във
втората половина на ХІХ век например, английският философ и икономист Хенри Сиджуик направо
пише, че либералният тезис не отговаря на истината.
Обществото е отделен субект и като такъв има
интерес, различен от частните интереси. А това вече обосновава държавното вмешателство в
икономиката, като необходимо и неизбежно.
Несъмнено обществото, респ. обществената
система е самостоятелен субект, със специфичен
интерес. Ако не бе така, нямаше да съществуват
нито държавата, нито водената от тази държава,
политика. Вярно е, че в държавните органи са хора,
всеки от които има частен интерес. Вярно е и това,
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което пишат нобеловият лауреат Дж. Бюканън и
Ко, а именно, че човек в частна и в обществена
роля се ръководи от своя личен интерес /8/.
Разликата е само в това /а тази разлика е съществена/, че в обществена роля, за да реализира частния си интерес, за да получи както казват посочените автори “власт, престиж, пари”, същият този
човек трябва да отстои първо интереса на обществото, именно като интерес на отделен субект.
Разбира се, трябва веднага да кажем, това е така,
но в идеалния случай.
Обществото като общност на хората, като специфична системна общност, има цели, а следователно и интереси. Например, както знаем от макроикономическата теория цели на обществото са
същественият ръст на произведения и реализиран
брутен продукт, осигуряването на пълна заетост
на работната сила в страната, поддържането на
стабилни цени, поддържането на баланс между вноса и износа, поддържането на стабилен валутен
курс. В крайна сметка цел е ръста на благосъстоянието на нацията. С оглед на реализирането на
тези цели, по един или по друг начин съобразно
условията, обществото използва инструменти за
въздействие на икономиката, каквито са видовете
практикувани политики – фискална, парична,
доходна, външноикономическа, обобщени под общото понятие икономическа политика. То чрез своята организация в лицето на държавата, приема
закони, издава постановления и наредби, накратко
казано, “произвежда” необходимите правно-нормативни правила на икономическата игра, чрез които
реализира своята политика. А когато свойствата на
една политика станат свойства на поведението на
мнозинството от хората, то тя се превръща в действена политика.
През последните почти две десетилетия, току
що казаното не е нашата силна страна. Така е,
защото при изработването на политиката, на съответните закони и други нормативни актове, управляващите у нас се ръководят не от интереса на обществото в качеството му на заедност на всички
граждани на страната, а от идеологеми. Защото на
тези “произвеждани” закони и пр. не се гледа като
на продукт, на благо, каквото е всяко друго благо,
от което се очакват ползи и за което се правят
разходи. Кратко казано, на подготвяните правни
норми, чрез които се реализира политиката, управляващите не гледат като на публичен инвестиционен проект. Дори Конституцията на републиката
бе подготвена под идеологически съображения, без
оценка, че тя е най-съществения икономически нормативен продукт, че авторите от направлението на
конституционната икономика дори я обявяват за “основен икономически закон”. При подготовката на
тези норми не се правят изчисления на ползите,

който ще донесат, не се съпоставят те с разходите,
които прилагането им ще струва. Но недостатък е
не само това, че към приеманата политика и всяка
една правна норма не се гледа като на обикновен
инвестиционен проект. Беда е това, че приеманата
политика и правните норми, не се оценяват като
благо, предлагано за “покупка” от масата от хора,
в резултат на която да бъде /или не бъде/ включено
в тяхното битие.
Ето един пример. Нима може да се каже, че у
нас, на основата на политиката за приватизация,
приемайки законите относно раздържавяването на
собствеността /относно приватизацията/, управляващите са ги оценявали от гледна точка на възможността да бъдат “закупени” за норма на поведение
в начина на живот на отделните индивиди, след като в обществото възникнаха толкова много рецидиви свързани с приватизацията и възникнаха повсеместно масови негативни настроения. Нима някой смята, че създателите на законите за приватизацията в процеса на подготовката са разсъждавали върху това каква ще е ползата от тях за голямата маса отделни хора по собствената им оценка и
какво прилагането им ще струва на всеки от тези
хора. Ако такива оценки бяха направени, първо закона нямаше да бъде многократно преправян и
второ, нямаше да се яви генератор на множество
обществени рецидиви, като корупцията, незаконното източване на капитали, покупката на обекти на
символични цени и т.н.
Всяко законотворчество, в което липсва икономическа оценка на възможностите свойствата на
нормативния продукт да бъдат “закупени” от масата от хора за своя начин на живот, като елемент
на собственото им битие, е “производство” на
тъмно. С подобно законотворчество едно общество не може да постигне целите си, а следователно
и да защити интереса си.
В заключение
Основният извод бе посочен в самото начало
на статията. Накратко ще се върнем към него.
Знаем, че икономическата политика на държавата,
приетите закони и други нормативи, трябва да способстват реализацията на интереса на отделните
хора и на тези хора, като общност. В пазарно организираното стопанство, от общ интерес е разкриването на перспективи за реализацията на личния
интерес на тези хора. Те, т.е. тази политика, тези
закони обаче, ще останат къс хартия, ако свойствата им не изпълнят характера на начина на живот,
ако не на всички, то на мнозинството от хората. Но
последното зависи от избора на самите хора, от
избора на всеки индивид, а те приемат или отхвърлят тези свойства прилагайки икономическия
подход.
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Тъй като у нас реформата за близо две десетилетия не успя да привлече за социални съсобственици голямата маса от хора, което е сериозна
причина за нейното задържане, сега държавното
управление е необходимо да преразгледа своята
политика, с цел да й придаде такива свойства, които да се явят изгодни за самата система и икономически изгодни за индивидите, за да ги поставят
те за ориентири на своя непосредствен ежедневен
живот. Тоест, заради по-ниската цена, която ще платят и по-високата изгода, която очакват, свойствата да бъдат взети от индиви дите за отличителни
черти на собствения им начин на живот.
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ABSTRACT
The paper presents the economic approach applied to lifestyle establishment by individuals. Speeding up economic reforms and a country‘s economic development can be achieved by policy on people‘s lifestyle.
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За разкриване същността на счетоводната политика като управленско решение в доклада се изхожда от
някои теоретични положения за управлението. Акцентира се върху управлението на предприятието, разглеждано като система с нейните елементи: субект на управление, обект на управление и връзка между тях. Маркирани
са някои от основните функции на управлението на предприятието и необходимостта от счетоводна информация за тяхното осъществяване. Приложени са различни критерии за разграничаване на видовете счетоводна
политика. Разгледана е двупосочната връзка между разработването на приложимата счетоводна политика в предприятието като управленско решение и влиянието й върху цялостното управление на предприятието.
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Изучаването на съвременното стопанство на
България като част от глобалната икономическа система предполага по-задълбочено изследване на отделния стопански субект – предприятието. В икономическата теория и практика отделните предприятия функционират в условия на стопанска самостоятелност. Те са икономически и финансово
обособени физически или юридически лица, които
работят на принципа на самоуправление и самоиздръжка. Стопанските предприятия осъществяват
своята дейност в условията на приложима нормативна регламентираност от страна на държавата.
Независимо от това, всяко предприятие самостоятелно определя своята дългосрочна и краткосрочна стратегия за управление, която е съобразена с
конкретната стопанска конюнктура [10, стр. 27].
Изхождайки от това, че всяко предприятие подлежи на самостоятелна организация и управление,
то процесът на управление е свързан със съблюдаването на редица влияещи фактори, като например: формата на собственост на предприятието,
предмета на дейност, обема на дейност, дали предприятието е самостоятелно обособено или е част
от икономическа група, качеството на кадровата
обезпеченост, информационните и материални ресурси, с които предприятието разполага и др. такива.
Системният подход към въпросите на управлението дава възможност предприятието да се разглежда като обусловена система на управление,
която се състои от две подсистеми /части/ - управляваща и управлявана, между които се извършва
обмен на информация:
- управляваща част – това е субектът на управ-

ление, който издава разпореждания към управлявания обект и в конкретния случай е органът на управление в предприятието;
- управлявана част – това е обектът на управление или най-общо казано, звената, изпълняващи
разпорежданията на управляващия орган в предприятието;
- информационна част – това е връзката между управляващия субект и управлявания обект, която може да бъде права и обратна.
Субектът и обектът на управление се намират в диалектическо единство и двата заедно образуват съдържанието на системата на управление
на предприятието.
Управлението, схващано като съвкупност от
действия за осъществяване на предварително определена цел, има конкретен характер и включва
изпълнението на следните основни функции1 :
1. Планиране;
2. Отчитане;
3. Контрол;
4. Анализ и регулиране.
Планирането се разглежда като процес на
формиране на порядък от действия, които следва
да се предприемат в бъдеще. Това включва: поставяне на целите, пътя за тяхното постигане и избора
на възможните алтернативи. Планирането се извършва за икономическия субект, в т.ч. и за отделните му подразделения, като е необходима нужната координация между целта и обезпечеността за
постигането и.
Разработването на плана само по себе си не
гарантира неговото изпълнение. Напротив, управ-

1 Приема се, че същността на функциите на управлението се изразяват в съдържанието на конкретни
управленски действия.
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ляващите трябва да осигуряват предприятието с необходимите ресурси за постигане на поставените
цели.
За планирането в предприятието е необходимо базиране върху икономически показатели, съдържащи се във финансовия му отчет, в статистическите показатели и значителен обем нормативна информация, показатели, съдържащи се в икономически анализи за конкретното предприятие и
за стопанството като цяло.
Отчитането като функция на управлението е
обективно необходима основа, без осъществяването, на която е немислимо успешното реализиране на другите основни негови функции, и като цяло
на управленския процес. Като функция на управлението, отчитането обхваща информационния поток
по линията на обратната връзка между обекта на
управление и управляващия орган, а така също и
на подлежащите на отчитане действия и мероприятия, които управляващият орган насочва към обекта на управление. Това означава, че отчетната функция има констативен и действен характер.
Контролът се базира на данни основно от
отчетността. Функцията контрол е процес на фактическо установяване на изпълнението на предварително определените цели и задачи. Контролът
предполага получаването на информация за състоянието както на управляваната, така и на управляващата част на системата и разкрива редица качествени аспекти на протичащата в системата
информация.
Анализът е процес на изучаване на цялата система от взети решения с цел нейното подобряване.
Тук, в крайна сметка следва да се установи дали е
достигната поставената цел, да се изяснят появилите се за това причини: недостатъци в планирането, контрола или неправилно избраните цели и
други такива.
Отстраняването на отчетените нежелани отклонения от предварително определените такива се
осъществява обикновено чрез оперативно регулиране. С помощта на регулирането всъщност се въздейства на настъпилите смущения и се отстраняват причините за нарушаване на правилното и нормално осъществяване на дейността на предприятието. Контролът и оперативното регулиране се основават на информация от обратна връзка, получавана от отчетността и в частност от счетоводната отчетност.
В резултат от анализа за функционирането на
системата могат да се предприемат и управленски въздействия за оперативно регулиране или провеждане на мероприятия по преразглеждане на
предварително установените цели.
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Безспорно е, че при изпълнението на посочените основни функции на управлението на предприятието съществена роля има получаваната счетоводна информация и производните на нея показатели. Информацията, осигурявана от счетоводството, е уникална по своя характер и заема
важно място при изготвянето и вземането на адекватно управленско решение. Най-общо тя се характеризира със следните по-съществени особености:
• Счетоводството е част от информационната система на предприятието,
• Счетоводството е нормативно регламентирана дейност;
• Счетоводството не се осъществява изобщо,
а в рамките на конкретно обособена стопанска
единица, каквато е предприятието по смисъла на
Закона за счетоводството;
• Счетоводството задължително използва
стойностния измерител, наред с трудовия и натуралния;
• Счетоводството се осъществява непрекъснато и всеобхватно – създава се информация за
предприятието от момента на неговото учредяване
до момента на неговото заличаване от правния мир;
• Счетоводството използва специфични методи – счетоводните сметки и двойното записване по
тях, балансовото обобщаване и сводка на отчетните данни, оценката и калкулацията, документирането и инвентаризацията ;
• Счетоводството е документално обоснована система. Всяко записване в счетоводството се
основава на редовни автентични документи. Устните
разпореждания нямат правно релевантно значение;
• Счетоводството е езикът на бизнеса;
• Стопанските факти, явления и процеси се
отразяват в хронологичен ред в счетоводството.
Отнесено към управлението счетоводството:
- възниква, за да задоволява основно неговите
потребности от специфичен вид информация за осъществяваната в предприятието дейност;
- има подчинена роля спрямо управлението;
- е свързващо звено между субекта и обекта
на управление, между структурните и функционални звена на системата за управление на предприятието, между предприятието и външната среда;
- обособено е като функционално структурно
звено – подсистема на управляващата система.
Връзката между счетоводството и управлението в предприятието е двупосочна и взаимно обусловена От една страна управлението е отговорно
за създаване на оптимален законосъобразен икономически модел на поведение, възприеман като
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счетоводна политика. От друга страна, приложимите в предприятието счетоводни правила, бази и
процедури предопределят вземаните от управлението решения.
В условията на пазарно стопанство целите и
задачите на счетоводната отчетност имат различни направления в сравнение с една силно централизирана икономика. Счетоводството винаги е обезпечавало информационните потребности на собственика и на управляващия орган, но ако до преди
години и в двете позиции е била държавата, то сега
различните форми на собственост предполагат подруг тип отношения. Именно заради това счетоводството е засилило значението си като уникален източник на надеждна информация за реалното финансово и имуществено състояние на конкретното
предприятие, за капитала, финансовия резултат,
приходите и разходите, паричните потоци за всички потребители, която да се ползва при изготвянето и вземането на управленски решения. Сред найчесто ползващите счетоводна информация групи
можем да посочим: собственици /акционери,
съдружници/, управляващи, клиенти и доставчици
и всички други контрагенти, органите на статистика,
кредиторите, държавата, борсите, медиите, обществото и др.
Условната група на външните за предприятието потребители на счетоводна информация е
голяма, а основният информационен източник са
финансовите му отчети.
Според приложимите счетоводни стандарти
финансовите отчети са структурирано представяне на отчетни данни, характеризиращи имущественото и финансовото състояние, на финансовия
резултат от дейността и на паричните потоци на
предприятието. Те играят важна роля в процеса на
вземане на икономически обосновани решения.
Изготвянето на финансовите отчети, респ.
представянето на информацията в тях, се осъществява при спазването на определени правила и изисквания и избор на решение за оптимален модел на
счетоводна политика.
Понятието “счетоводна политика” за първи път
се употребява в Международните счетоводни
стандарти. Тя се определя като съвкупност от конкретни принципи, изходни положения, концепции,
правила и практики, прилагани от предприятието
за отчитане на неговата дейност и при изготвяне и
представяне на информацията във финансовите отчети [2; МСС 8, т. 5]. Счетоводната политика е един
от инструментите на управление на предприятието,
основополагащ документ, с който се определят правилата и концепциите за представяне на информацията във финансовия отчет на предприятието.

Счетоводната политика на стопанското предприятие е един адаптивен модел на икономическо
поведение на предприятието, чието утвърждаване
е задължение на неговото управление. В този смисъл счетоводната политика е неразделна част от
вътрешните нормативни документи на предприятието.
Управляващият орган на стопанското предприятие определя счетоводната политика, която трябва да дава необходимата сигурност, че информацията, съдържаща се във финансовите отчети,
е надеждна, вярна, точна, безпристрастна, пълна и
достатъчна при вземане на управленски решения.
При разработването на счетоводната политика за представяне на данните във финансовия отчет управляващият орган осъществява избор на един
от няколко допустими алтернативни форми в обхвата на нормативното регулиране у нас. Единството
на счетоводната политика се заключава в това, че
избраните правила, концепции, способи са приложими за всички структурни подразделения на
предприятието, независимо от местоположението
им или дали изготвят отделен счетоводен баланс,
или консолидиран такъв.
Факторите, които оказват влияние при избора
на приложимата счетоводна политика в предприятието най-общо, са:
• правното поле на дейност;
• икономическото поле на дейност;
• данъчното поле на дейност;
• правно и организационно-икономическия статус на стопанския субект:
- форма на собственост и организационноправна форма;
- отраслова принадлежност и вид дейност;
- количество и видове дейност;
- мащаби на дейността;
- производствени особености;
- търговски особености;
- финансови особености.
• стратегия на финансово-икономическо развитие и задачи за дългосрочна икономическа перспектива;
• управленски особености;
• наличната материална база;
• системата за информационна обезпеченост;
• наличие на методическа база;
• степен на осъзнаване на особеностите на
организацията в сравнение с общия модел, нивото
на икономическа самостоятелност, инициативност
и предприемчивост на управление на персонала,
квалификация на счетоводните кадри;
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• системата за материална заинтересованост;
• други специфични за конкретното предприятие.
В приложимата нормативна база у нас не са
регламентирани редът и процедурите при създаване на счетоводната политика, нейното съдържание, нито степента на детайлизиране на избраните
правила за създаване на счетоводната информация.
Направените от нас проучвания в тази насока позволяват да отбележим следните по-важни моменти по отношение на етапността на разработването
на счетоводната политика на стопанското предприятие:
1. От гледна точка на организационния аспект
се определя структурата на счетоводството в предприятието според възприетия управленски модел.
2. От техническа гледна точка счетоводната
политика съдържа:
- формата на първичната отчетна документация – вътрешна и външна;
- формата на финансовия отчет;
- реда на организация на документооборта и
технологията на обработка на отчетната информация;
- оценката на активите и пасивите на предприятието;
- реда и организацията на провеждане на
инвентаризациите;
- реда за съставяне на счетоводна отчетност
за външните потребители;
- формата на счетоводна отчетност;
- реда на утвърждаване и представяне на счетоводната отчетност;
- амортизационната политика,
- индивидуалният сметкоплан на предприятието.
3. От методически аспект – избор на методи
за първоначална и последваща оценки на активи и
пасиви, бази за разпределение на разходите и реда за тяхното отчитане.
4. От данъчна гледна точка – връзката между
счетоводния и данъчния отчет.
В националното ни счетоводно законодателство не е изрично регламентирано дали счетоводната политика на предприятието трябва да бъде изготвена в писмен вид, или да бъде утвърдена като
приложима практика в него. В приложимата нормативна база у нас са заложени само правилата
относно:
- приемането на счетоводната политика в предприятието преди началото на отчетния период2 ;
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- запазване при възможност на счетоводната
политика;
- оповестяване на счетоводната политика.
Всичко това според нас предполага устойчивост при избора на приложима счетоводна политика,
на избора на нормативно регламентираните алтернативи за счетоводно отчитане и представяне на
информацията във финансовите отчети от страна
на управляващия орган в отделното стопанско предприятие.
В една пазарна икономика, каквато понастоящем е нашата, държавата не може да предписва
на отделното предприятие едни и същи управленски, в т.ч. и отчетни схеми. Най-общо причините за това са обусловени от следните основни фактори:
1. Държавата в лицето на законодателната и
изпълнителната си власт няма правото да се намесва в стопанската свобода на предприемача, доколкото формата на собственост на отделното предприятие не е само държавна, но и частна и смесена.
2. Държавата не е в състояние да предвиди
нормативно всички възможни многообразни финансово-отчетни схеми и условия на тяхното осъществяване.
Предвид на това, разработването на управленските и отчетните схеми в стопанското предприятие и в частност на неговата счетоводна политика
стават функция не на правителството, а на самия
стопански субект /предприятието/, на неговото
управление. Избраната от предприятието счетоводна политика – принципи, изходни положения,
концепции, правила, бази и процедури за отчитане
на неговата дейност и за представяне на информацията в годишния финансов отчет трябва да съответства на характера и спецификата на дейността,
на модела на неговото управление. В този смисъл
счетоводната политика е уникална за всяко
предприятие, предвид на нейните цели и задачи.
Предвид на това, че счетоводната политика не
е универсална за всеки тип предприятие, то в специализираната теория и в практиката се прилагат
различни критерии за класифицирането и.
Основните признаци за разграничаване на видовете счетоводна политика могат да се представят по
следния начин [9]:
1. Според връзката на счетоводната политика
в предприятието с обхвата и съдържанието на данъчното законодателство:
• обвързана с данъчното законодателство –
този подход за изработване на счетоводната поли-

2 По смисъла на Закона за счетоводството, Доп. Разпоредби, & 1, т. 2, отчетен период е календарната
година /1 януари – 31 декември/.
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тика на предприятието предполага, че тя ще бъде
изключително обвързана с действащите данъчни
закони, а не съобразно чисто счетоводното разбиране за отчетните обекти. В случая правилата, базите и процедурите, заложени в счетоводната политика относно признаване на активи и капитали,
на приходи и разходи, а оттук и на крайния финансов резултат ще съвпадат с критериите, заложени
в приложимите данъчни закони. Нормативната рамка при избора на счетоводната политика ще бъде
оформена от: Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за местните данъци и
такси и т.н. в зависимост от спецификата на дейността на конкретното предприятие.
• независима счетоводна политика спрямо данъчното законодателство. В случай, че предприятието е избрало този начин на изграждане на счетоводната си политика, означава, че подходът при счетоводното представяне на отчетните обекти ще бъде съобразен изключително с нуждите на предприятието. Изборът на такъв тип счетоводна политика предполага, че несъобразяването в момента
с данъчните норми в бъдеще ще доведе до ползи,
надхвърлящи евентуалните загуби от това към
момента. Създаваната счетоводна информация в
следствие на прилаганата от такъв тип счетоводна
политика означава, че при изготвянето на данъчните отчети на предприятието ще се извършват допълнителни преизчисления, което безспорно е свързано с извършването на разходи. Начинът на представяне на отчетните обекти, след като не е съобразен изцяло с данъчните разпоредби, не означава,
че ще бъде произволен, а напротив - ще е ориентиран към счетоводното третиране на всеки от тях.
• частично обвързана счетоводна политика
спрямо данъчното законодателство. Тази система
на изработване на счетоводната политика може да
се разглежда като смесена от горните два типа. В
случая в счетоводната политика се съдържат правила за отчитане на отчетните обекти и тяхното
представяне във финансовия отчет като се прилага
избирателния подход, т.е. за някои от тях прилагаме в по-голяма степен данъчните правила, а за други се дава предимство на счетоводните норми. Нека
да подчертаем, че в цялостния си вид счетоводната
политика не бива да съдържа противоречиви разпоредби или несъответствия. В този смисъл ще отбележим още, че данъчният отчет може да се изготви по два начина:
• регистрите на данъчния отчет да се формират въз основа на данни от първичните счетоводни
документи, независимо от създаваната счетоводна отчетност;

• регистрите на данъчния отчет се формират
от данни на счетоводството след тяхното преобразуване за данъчни цели.
Правото на избор кой от двата подхода ще възприеме е на управляващите на предприятието.
2. В зависимост от фазата на икономическия
цикъл, в която се намира предприятието:
Изхождайки от протичащите процеси на глобализация в световен мащаб, общите икономически процеси част, от които е и нашата страна, в зависимост от стадия на икономическия цикъл във
времето – спад, криза, депресия или подем, разглеждаме:
• Дефанзивна счетоводна политика. Тя е приложима за фазите на “спад” и “криза” от икономическия цикъл. Икономиката в тези фази се характеризира със спад на продажбите, нарастване на
безработицата, ръст на инфлацията, понижаване
на жизненото равнище на населението и политическа нестабилност. Описаната икономическа
среда, в която функционира предприятието дава отражение върху счетоводната му политика в посока
на гарантиране на неговото оцеляване. В случая ръководството на предприятието залага такива правила, които да минимизират разходите /постоянни
и променливи/, да трансформират свободните парични средства в ценности с растяща във времето
напред стойност, много гъвкаво да подхождат към
всяка конюнктурна промяна в стопанството и в нормативната база.
• Стабилизационна счетоводна политика.
Приложима е в края на етапа “депресия” и в началото на “подем”. Основната цел на стабилизационната счетоводна политика е да запази и също
така да разшири финансовото си и имуществено
състояние. Счетоводната политика трябва да съдържа такива правила, които да предполагат подмяна на наличната остаряла /морално и физически/
материална база в предприятието чрез адекватна
амортизационна и оценъчна политика. Оценяват се
възможностите на предприятието за разширяване
и по отношение на продуктовия асортимент, нова
техническа обезпеченост и набиране на квалифициран персонал, който да я обслужва и др.
• Експанзивна счетоводна политика. Тя е типична за стадия “подем” от икономическия цикъл.
Характеристики на икономическата среда през него са: ръст на платежоспособното потребление, използване не само на наличните за предприятието
ресурси, но и на външни за него. Счетоводната политика от този тип създава предпоставки за максимално използване на наличните в предприятието
производствени ресурси, усвояване на външни такива /от финансови институции, от фондове по прог-
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рами и др./, калкулиране на ниска себестойност
чрез прилаганите методи за оценки, в т.ч. и при
изписване на стоково-материалните запаси и др.
Правилата в счетоводната политика обезпечават подобряване на контрола и качеството на създаваните продукти. Характерни за периода са сделки по
придобиване, сливане или отделяне на предприятията. Това от своя страна предполага залагане на
правила за счетоводното им отчитане.
3. Според степента на обобщаване:
• Счетоводна политика на отделно предприятие. Счетоводната политика на отделно предприятие означава, че тя се изготвя за един юридически
самостоятелно обособен стопански субект със или
без клонове и други подразделения. Независимо от
типа на дружеството, то трябва да бъде обособено
като предприятие, изготвящо самостоятелен финансов отчет.
• Счетоводна политика на група предприятия.
Счетоводната политика на група предприятия се
отъждествява с консолидационната счетоводна
политика, която се разработва и утвърждава от
предприятието-майка и е приложима за всичките и
дъщери.
В случая при разработването на счетоводната
политика в предприятието освен разпоредбите на
МСС 1 Представяне на финансови отчети следва
да се спазват нормите на МСС 27 Консолидирани
и индивидуални финансови отчети.
4. Според връзката на счетоводната политика
с околната среда
Когато предприятието има законови или договорни ангажименти и следва да извърши екологични мероприятия, то същите следва да бъдат счетоводно отчитани. Предприятията от тази условна група представят извън финансовите си отчети допълнителна информация като доклади по въпроси за
околната среда и отчети за допълнителна полезна
информация, особено в отрасли, където факторите на околната среда са значими. [2; МСС 1; т. 10]
5. В зависимост от степента на устойчивост
на счетоводната политика:
• Условно постоянната счетоводна политика
се разработва по такъв начин, че утвърдена веднъж,
тя е принципно неизменна във времето. Допустима
е промяна, която не води до съществени изменения при формирането на финансовия резултат на
предприятието – амортизационната политика, признаването на приходите и разходите, оценъчната политика на предприятието като цяло.
• Условно променлива счетоводна политика се
разработва в началото на отчетния период, но значително се променя във времето. Тя е обусловена
изключително от изменения в икономическата
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среда, в която функционира предприятието.
Случаите, в които е допустима промяна на
приложимата счетоводна политика са регламентирани в приложимите счетоводни стандарти.
6. В зависимост от отрасловата принадлежност на предприятието
• Счетоводна политика на производствено
предприятие – счетоводната политика следва да е
съобразена със спецификата на производството и
по отношение на технологията на отчетния процес
и спрямо използваните документи.
• Счетоводна политика на селскостопанско
предприятие – при разработването на счетоводна
политика на предприятие с предмет на дейност –
селскостопанска, следва да се отразяват спецификите на отрасъла. Като такива бихме очертали:
- сезонността в процеса на производството на
селскостопанската продукция;
- несъвпадението на работния процес с процеса на производството в селското стопанство;
- пространствената разсредоточеност в отрасъла;
- използването на част от земеделската продукция за собствени нужди. [5]
Утвърдената СП в селскостопанското предприятие е необходимо да осигурява информация за
редица количествени и качествени показатели, като:
добив – по вид, размер и структура от единица
площ например, приплод, прираст, брой на погинали животни, рационалност на хранене на биологичните активи. В тази връзка се изготвят специфични счетоводни документи. Не се отчитат счетоводно особености в дейността на селскостопанските предприятия от вида на природни дадености,
климатични условия и др. Още нещо специфично
при разработване на счетоводната политика на селскостопанското предприятие е по отношение на
оценката на биологичните активи. По смисъла на
приложимия счетоводен стандарт те винаги се оценяват по справедлива цена и оттук следва да проучим за кои от конкретните биологични активи има
действащ пазар и за кои ще се прилага алтернативният подход за оценката им – първоначална
цена, намалена с размера на начислената амортизация и натрупаните разходи от обезценка. [2;
СС 40]
• Счетоводна политика на търговско предприятие – Счетоводната политика е необходимо да е
изградена в съответствие с осъществяваната от
предприятието търговската дейност, ако самите търговски обекти са разположени на различни териториални единици да се осигури единност при
отчетността. Друго, с което следва да е съобразена утвърдената счетоводна политика, е характерът
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на стоките, предмет на търговия и оттук избор на
подходящ метод за изписване при тяхното потребление, съобразно СС 2 Стоково материални запаси.
• Счетоводна политика на предприятие за услуги – Счетоводната политика съдържа правила,
бази и процедури, които са съобразени с типа на
предлаганата от предприятието услуга спрямо времето за нейното извършване, невъзможността им
да се съхраняват като налични активи, видовете специфични документи, например за транспортна
дейност и др.
• Счетоводна политика на финансово и инвестиционно предприятие и на застрахователно предприятие – приложими са разпоредбите на специфични счетоводни стандарти при разработването
на счетоводната политика.
• Счетоводна политика на туристическо предприятие – при разработване на счетоводната политика на такъв тип предприятия се съблюдават специфични нормативни документи като Закона за туризма и др.
• Счетоводна политика на здравно заведение
– особеност при изготвянето на счетоводната политика на здравно заведение е съобразяването с
разпоредбите на специфични за отрасъла нормативни документи.
• други.
7. Други критерии като например вида на предприятието относно критериите, заложени в Закона
за счетоводството за разграничаването му на
малко, средно и голямо и т.н.
Разработването на счетоводна политика в
предприятието е резултат от хармонизирането на
счетоводното законодателство и практика у нас с
това на страните членки на Европейския съюз. В
съвременните икономически условия счетоводната политика е необходим, вътрешно присъщ елемент на цялостната политика на стопанското
предприятие, основополагащ вътрешен нормативен
документ, с който се определят правилата за водене на счетоводната отчетност и представянето на
информацията във финансовите му отчети. В този
смисъл тя може да се разглежда не само като нов
подход в управлението, но и като важна, съществена предпоставка за подобряване на неговата
ефективност. Всяко стопанско предприятие разработва счетоводна политика като вземе предвид изискванията в приложимото счетоводно законодателство, спецификата и характера на дейността,
големината и структурата на предприятието, приетата от него политика за развитие на цялостната
дейност. Счетоводната политика не е просто един
набор от правила, процедури, концепции за счетоводното отчитане на стопанските операции и про-

цеси и представянето на информацията в годишния финансов отчет за отчетния период. Тя е модел на поведение и съдържа в себе си решение за
такива важни страни от дейността на предприятието, като например, интересите /вижданията/ на
собствениците по отношение на приватизационната политика, развойната дейност, инвестициите,
амортизационната политика, какви резерви ще
образува, организацията на паричните потоци, вътрешната връзка и обусловеност текуща – периодична оценката на активите и пасивите, базите за разпределение на общите разходи, признаването на
приходите, формирането на крайния финансов резултат за конкретния отчетен период и др. и в подалечна перспектива.
Приетата счетоводна политика всъщност е
решение, избор на управлението на предприятието
да обвърже определените с приложимото счетоводно законодателство методи и концепции с конкретни ситуации, характерни за самото предприятие,
за да може целите на управляващите да бъдат достигнати по-ефективно. При това управляващият орган трябва да избере и приложи онези методи,
правила, бази и процедури за текущо отчитане на
дейността и представяне на информацията във финансовите си отчети, които се характеризират с наймалък отрицателен ефект в конкретната ситуация
за отчетния период и увеличаване на ефективността през следващите такива.
Всъщност, изборът на една или друга счетоводна политика е управленско решение, решение
за вярно, честно и достоверно отчитане на дейността на предприятието за отчетния период и представяне на информацията във финансовите му
отчети, осигуряваща възможност за решаване на
въпроси относно оптимизираното използване и разпределение на неговите ресурси.
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THE ACCOUNTING POLICY OF THE COMPANY AS A MANAGEMENT
DECISION
Gergana Nikolova
Burgas Free University, Bulgaria

ABSTRACT
To reveal the essence of the accounting policy as one of the bases of management decision making the author
proceeds from the general theoretical principles of management. The accent in this article has been laid on the
organization’s management within a system with its elements: subject of management, managing object and feedback.
The author has discussed some of the fundamental principles of corporate management and the need for accounting
information to be accomplished. Some criteria to distinguish between the different accounting policies have been
proposed. Finally, the two-way connection between the accounting policy development in the company as a management decision and its impact on the overall management has been discussed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПОЛУПАЗАРНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
СТОПАНСТВА: ВЪЗМОЖНОСТИ И БАРИЕРИ
Христина Харизанова – Университет за национално и световно стопанство
Цанко Българенски – Лесотехнически университет
Финансовата и техническа подкрепа, както национална, така и европейска, се отчита като добра възможност за преструктуриране на полупазарните земеделски стопанства към конкурентоспособни и пазарно-ориентирани структури. Едни от важните бариери пред голяма част от стопаните са висока възрастова структура,
ниско ниво на образование, недостатъчно познание на аграрните стандарти и изисквания на ЕС, свързани с
финансовата и техническата помощ. Отношението към бъдещото развитие на стопанствата може да се разглежда като важен фактор за промяна. Направените от авторите изводи и препоръки към земеделските стопанства, са
подкрепени от проведено проучване.
Ключови думи: полупазарно стопанство, аграрна политика, преструктуриране.
Key words: semi-subsistence farm, agricultural policy, restructures

Увод
Начинът, по който ще протече бъдещото развитие на полупазарните земеделски стопанства ще
има съществено отражение не само върху състоянието на агробизнеса през следващите години, но
ще има и важни разностранни последици за селските райони и страната като цяло.
Някои от основните фактори за посоченото влияние са следните:
- голям брой на полупазарните стопанства.
Според преброяването от 2003г броят на стопанствата с икономически размер между 1 и 4 икономически единици (ИЕ) е бил 139 000 т.е. всяко пето стопанство е било от този тип по критерия икономически размер.Разбира се, броят на стопанствата, които отговарят на всички критерии за допустимост за кандидатстване по съответната мярка
от Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) е по малък;
- икономическа,социална и екологична значимост дейността на полупазарните стопанства.Достатъчно е да се посочат само няколко от множеството аргументи: осигуряване на пълна или частична заетост на лица, които по различни причини не
биха могли да се трудят в други сектори на икономиката; допълнителна заетост на лица, ангажирани
основно в друг бизнес; производство на продукти
(част от които трудоемки) за собствено потребление и за пазара. Освен това, малките парцели земя на този тип стопанства и наличието на синори
помага на опазването на видовото разнообразие,
добри са и възможностите за биологично земеделие. Интересно е и да се отбележи, че в полупазарните стопанства често работят и деца, които,
ако получат по-късно земеделско образование могат да бъдат отлични стопани.
Поради посочените фактори може да се
очаква, че поне в обозримо бъдеще ще има значи-

телен брой полупазарни стопанства, въпреки неоспоримото предимство на едрите модерни стопанства в условията на нарастваща конкуренция.
Разбира се, в процеса на динамично преструктуриране на отрасъла част от полупазарните стопанства ще преминат в групата на пазарните, други
ще се превърнат натурални или с малък дял на
пазарната продукция. От друга страна, структурните промени ще намерят израз и в преминаването на натурални и пазарни стопанства в групата на
полупазарните.
На заинтересованите от тази тематика изследователи е добре известно, че в литературата тече
оживена дискусия относно обхвата на категорията
„полупазарни стопанства”, тяхното бъдеще и провеждането на адекватна икономическа политика
(вж. напр. 1-6). Поради изискванията за обема на
този материал и приетата от авторите по-прагматична цел, тук няма се включим в дискусията, а ще
се придържаме към определенията в българските
нормативни документи и ще фокусираме вниманието си към възможностите за успешно развитие
поне на част от стопанствата, които сега са с полупазарни характеристики.
2. Бариери пред полупазарните стопанства
Един от утвърдените подходи в управленската теория и практика за осигуряване на успешно
развитие на даден процес е разкриването на проблемите и причините за тяхното възникване, последвано от действие за тяхното отстраняване (или поне намаляване на силата на тяхното въздействие).
Третирани във възможно най-обобщен вид, основните проблеми (наричани още бариери) пред земеделските стопани в стремежа им към успешно
развие на бизнеса им са следните:
1. Недостиг на адекватни знания
2. Недостиг на ресурси
3. Недостатъчна мотивация
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сока полезност.
Тревога буди и недостигът на един специфичен вид знание, какъвто е информираността по отношение на изискванията на Общата селскостопанска политика и възможностите за техническо и финансово подпомагане, които се предоставят от европейските и националните финансови източници.
Въпреки продължителната и масирана кампания в централните и местните медии, както и от
информационната дейност на Министерство на земеделието и храните и неговите териториални
структури, от 27 до 44% от анкетирините стопани
в четири административни области въобще не се
запознати с мерките за подпомагане (вж.табл.1).
Броят на кандидатствалите е твърде нисък и с чувствително вариране по области – от 2 до 18 %.Ако
толкова малка част от стопаните, които твърдят,
че са добре запознати с възможностите за финансиране са кандидатствали за подпомагане, възниква предположението за недостатъчна мотивация.
Тук е необходимо да се посочи, че в значителна
част от анкетираните съществуват съмнения относно обективността при определянето на бенефициентите. Част от анкетираните, предимно собственици на малки стопанства, не смятат за икономически целесъобразно да кандидатстват, като
имат предвид необходимото време и транспортните разходи.

4. Недостиг на сила (власт) за променяне на
действителността (невъзможност на отделния човек да влияе върху събитията) [7].
Макар и изведени чрез анализ на практиката
в други страни, изброените проблеми са валидни и
за голяма част от българските земеделски стопани.
Потвърждение за това са и данни от осъществено
през 2007 г. емпирично проучване на полупазарните стопанства по проект С-Фарм1 (под ръководството на проф. дин Пл. Мишев за България и с
участието на авторите).
Недостигът на адекватни технологични знания
и умения при голяма част от земеделските стопани е лесно обясним, като се вземат предвид ниското средно образователно равнище и високата възрастова структура (в сравнение с другите сектори
на националното стопанство). Още по-неблагоприятна е ситуацията по отношение знанията и уменията в областта на икономиката, управлението и правото поради тяхната динамичност във връзка с членството ни в ЕС. Увеличаването на броя на неграмотните и малограмотните у нас през последните
години и вероятното насочване на част от тях към
земеделието може да влоши допълнително качествената характиристика на заетите в отрасъла.
Поради това,обвързването на финансирането по някои от мерките с изисквания за определени видове
знания,за спазване на утвърдени стандарти, за планиране и отчитане на дейността е с несъмнено ви-

Таблица 1. Степен на запознатост с аграрната политика
Изцяло
незапознати
с мерките за
подпомагане

Запознати с голяма
част от мерките за
подпомагане

Кандидатствали,
отнесени към
всички
анкетирани
в областта

Стопанства
получили
подпомагане по
области

Области

27%

73%

18%

8%

Велико
Търново

44%

56%

2%

0%

Ловеч

40%

60%

10%

8%

Видин

40%

60%

11%

7%

Враца

Необходимо е и да се отбележи, че само част
от кандидаствалите са получили финансиране.
Възможните основни причини са две: кандидатът
или документацията да не отговарят на изискванията, което също демонстрира недостатъчна информираност или нидостатъни умения за разработване или набяване на документи.
Още по-ясна картина за информираността на
стопаните се получава от отговорите на въпросите,
отнасящи се финансирането за конкретни мерки
(фиг.1). При интерпретирането на информацията

по някои от мерките трябва да се отчете каква е
производствената структура на стопанствата от съответния район.
От позициите на разглежданата тематика особен интерес представляват отговорите на собствениците на полупазарни стопанства за намеренията им през следващите няколко години (фиг.2)
Стопаните, които имат намерения да разширят бизнеса са 25 %, от които 13 % предвиждат да направят значителна модернизация. Логично е да се
предполага, че поне част от стопанствата на тази

1 Sustainability of Semi-Subsistence Farming Systems in New Member States and Acceding Countries(S-FARM)

198

Христина Харизанова, Цанко Българенски

схема за плащане на единица площ
вода за напояване- ориз
за памук
органично земеделие
за опазване и обогатяване на растителният генофонд
за произведено и продадено захарно цвекло
за прилагане на пилотна схема за компенсаторни
плащания на земеделски производители от районите
капиталови субсидии
за изхранване на животни и птици от националният
генофонд, контрулирана част от
за закупуване на посадъчен материал от картофи
за произведени продаден първокачествен мед
за съхранение на пшеница за хляб
за зеленчуци - пипер и домати
за култивиране на пустеещи земи
за подпомагане на земеделските производители от райони
пострадали от наводнения
САПАРД
за продадена царевица
за произведено и продадено първокачествено мляко
за произведена пшеница
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22%
26%
29%
30%
31%
32%
33%
33%
34%
37%
37%
42%
44%
44%
49%
52%
63%
63%

Фиг. 1. Степен на запознатост по видове мерки за подпомагане на аграрния сектор

Разширение на
стопанството със
значителна
модернизация
13%

друго
2%

Прекратяване
изцяло на аграрна
дейност
4%
Запазване на
аграрна дейност
като
хоби(натурално
стопанство)
20%

Разширение на
стопанството без
значителна
модернизация
12%

Модернизиране
на стопанството,
но запазване на
същ ото
стадо/земя
6%

Намаление на
производството
4%
Продължаване на
аграрната
дейност, таква
каквато е днес
39%

Фиг. 2. Намерения на собствениците на полупазарните стопанства

Устойчиво развитие на полупазарните земеделски ...

група от анкетираните ще се превърнат в жизнеспособни, пазарно ориентирани производствени
единици.
Най-голяма е групата на стопаните, които възнамеряват да запазят бизнеса си на сегашното равнище – 39 %. Ако това се случи, то ще е с цената
на големи усилия и за недълъг период от време.
Дори и в страни с напреднало земеделие и многогодишно техническо и финансово подпомагане не
могат да издържат на разходите, свързани с непрекъснато растящите изисквания към продуктите
и условията за производство. Значителен е и делът
на стопаните - всеки пети – да упражняват земеделието като хоби. Очевидно е, че повече от две трети от анкетираните стопани са на мнение, че съществуват бариери, които не позволяват възходящо развитие на техния бизнес.
3. Благоприятни възможности
Успешното развитие на полупазарните стопанства предполага наличие на ресурси, повишена мотивация на стопаните и адекватни и навременни
действия на органите и организациите, задължени
да подпомагат стопаните.
Предвидените финансови ресурси не са досКонсултантски
пакети

Масов пакет

Групов
пакет

Индивидуален
пакет
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татъчни да решат незабавно всички проблеми на
българското земеделие, натрупани през последните години. Те обаче могат да дадат тласък на найинициативните стопани, особено чрез инвестиционните мерки.
Предприети са действия по укрепване на административния капацитет – ангажиране на допълнителни експерти към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), организиране от Разплащателната агенция на експерти.
Осъществява се мащабна разяснителна кампания – както от обществените, така и от частни
медии.
Особено важна мисия в преодоляването на бариерите е възложена на НССЗ като специализирана структура за информиране, обучение и съветване на земеделските стопани. Наред с досегашната си дейност, тя е натоварена да оказва безвъзмездна помощ при подготовката на документация
и разработване на бизнес планове, вкл. и по мярката за полупазарните стопанства.
Ефективната консултантска помощ изисква
правилно съчетаване на методи, средства и действия при определена последователност (сх.1).

Дейности

Информиране

Информиране
Обучение

Съветване
Разработване на
документация

Средства и
форми
на работа

Национални
масмедии

Регионални
масмедии
Семинари

Индивидуално
консултиране

Схема 1. Консултантско подпомагане на преструктурирането на полупазарните стопанства
След разяснителната кампания е целесъобразно формирането на хомогенни групи (с участници с еднакви интереси – например по мярката
за полупазарните стопанства). Груповите консултантски методи позволяват на участниците да преценят дали са допустими по съответната мярка и
дали могат и желаят да поемат отговорностите, с
които е обвързано финансирането.
Индивидуалният консултантски пакет (сх.2) е
несъмнено най-полезен за подпомагания клиент и
същевременно е свързан с високи разходи.Той
трябва да се прилага при стопани, които са силно
мотивирани да осъществяват ефективни промени.
Особено полезни за клиента са съвети като: кан-

дидатстване за повече от едно плащане, избор на
момента за кандидатстване, избор на дейности за
получаване на необходимата стандартна разлика
(и съответно-икономически единици).
4. Заключение
Натрупаните през предходни периоди проблеми, съчетани с високите изисквания на европейските стандарти и нарастващата конкуренция изправят собствениците на полупазарни стопанства
пред важни предизвикателства. Запазването на статуквото за продължителен период е по-малко вероятно отколкото преминаването в друга категория.
Посоката на движение зависи както от компетент-
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Подпомагане по първи стълб на ОСП
(кръстосано съответствие с втори стълб)

Подпомагане по втори стълб на ОСП (ПРСР)

Мерки, по които може да се кандидатства (за
стопани от определен сегмент)
(варианти)

Мерки, по които не може да се кандидатства при
избор на определен вариант

Мерки, по които може да се
кандидатства веднага

Мерки, по които може да се
кандидатства след промени в
стопанството

Избор на вариант за набор от мерки и време на
кандидатстване за подпомагане
Разработване на документация

Схема 2.
ните структури и всеки техен експерт, така и от
мотивацията на отделните стопани да осъществят
адекватни промени.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SEMI-SUBSISTENCE FARMS:
OPPORTUNITIES AND BARRIERS
Hristina Harizanova – University of National and Word Economy - Sofia, Bulgaria
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ABSTRACT
The technical and financial (European and national) support is considered as a main opportunity for the transition
of a part of semi-subsistence farms to competitive, market-oriented business. Among the important barriers for of a
large part of managers are the high age, the low education, the insufficient detailed knowledge about the EU standards
in agribusiness and about the requirements, related to the technical end financial support. The attitude of farmers about
the future is considered as a very important factor for changes. The issues and the recommendations of authors are
supported by information, obtained by field survey.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

СОРТОВЕ ЕЧЕМИК, ЗИМНИ И ПРОЛЕТНИ, ПРИЗНАТИ ЗА ВПИСВАНЕ
В СПИСЪК „А” НА ЛИСТАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗ ПЕРИОДА
2000-2006 ГОДИНА
Славка Лукипудис
Лесотехнически университет - София
Независимо от произхода и от типа на растеж и развитие, ечемичените сортове имат висока степен на
зимоустойчивост, изразена чрез високия процент на презимували растения (98.9 – 100.0%) и не се различават
съществено по продължителност на вегетацията си (223-243 дни), при двойно по-кратък вегетационния период
на сортовете ечемик (2R) пролетен тип на растеж и развитие: 89 – 103 дни, до техническа зрялост на зърното
им.
Най-едри, с най-висока маса на 1000 семена са сортовете от групата на 2R, със зимен тип на растеж (от
41.36 до 50.00 гр.), следвани от 2R сортовете със зимно-пролетен тип на растеж (от 37.34 до 49.70гр.).
При сортовете ечемик от групата на 2R, независимо от типа на растеж и развитие, съдържанието на Суров
протеин е в границите на 10.20 – 12.00% при зимните и от 10.80 до 11.25% при пролетните форми, но найниско е съдържанието на СП,(% от АСВ) при сортовете от 2R групата със зимно-пролетен тип на растеж (9.60
– 10.40%), докато зимните 6R сортове показват по-високо протеиново съдържание в зърното си ( 12.78 –
13.15%), което ги прави неподходящи за използването им като суровина за преработвателната ни пивоварна
промишленост.
С определено високи потенциални възможности за формиране на висок добив зърно от единица площ, се
отличават българските сортове, от групата на зимните 2R, селекционирани в ИЗ, Карнобат (до 860.00 кг/дка),
до 660 кг/дка от зимните 6R форми, следвани от сортовете ечемик, селекционирани в АУ, Пловдив, притежаващи възможности за формиране на добив на зърно от 719 – 772 кг/дка., принадлежащи към групата на зимнопролетните и зимните 2R ечемици.
С определено висока продуктивност, при конкретните условия на страната ни, се отличават и сортовете от
групата на 6R, зимни ечемици, предложени от фирма Secobra Recherches, Fr. (до 695.0 кг/дка). Прави впечатление изравнеността в продуктивните възможности. Заслужават внимание и сортовете, заявени от фирма Semper,
Bel., от групата на 2R зимни ечемици 692.00кг/дка.).
Ключови думи: добивност, екологическа пластичност, пивоварни качества
Key words: yield, ecological plasticity, brewing qualities

Увод
Ечемикът, зимен и пролетен, като земеделска култура е основният източник на суровина за пивоварната ни промишленост, така и за изхранване
на животните.
Общите площи заемани от зимен и пролетен
пивоварен и фуражен ечемик в България варират
от 3896 хил.дка през 1994 г, бележат чувствителен спад на 2268 (2001г) и достигат до 2853 хил.
дка през 2003 г. с тенденция да бъдат засяти 3335
хил.дка през стопанската 2005 г. Подобна тенденция бележи и производството на ечемичено зърно.
Средните добиви на зърно от единица площ достигат от 292 – 295 кг/дка (1995-1996г) след рязкото
спадане (175 кг – 1997 г) същите бележат постепенно и постоянно повишаване 314 кг/дка през
2002-2003 г., като достигат 359 кг/дка през 2005 г.
Интензивното отглеждане на ечемика се дължи на високодобивни сортове, притежаващи висока екологична пластичност и стабилност на добивността си, които се изпитват и признават от ИАСАС,
за вписване в официалната сортовата листа на
България.

Материал и методи
Изпитването на биологичните и стопанските
качества и установяването на потенциалните продуктивни възможности на български и чужди сортове пивоварни и фуражни ечемици, зимни и пролетни, беше проведено в полетата на Териториалните звена за сортоизпитване (ТЗС) на Изпълнителната агенция сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
Сортоизпитването беше проведено според
изискванията на единната методика и определени
схеми за установяване и потвърждаване на оригиналността на сортовете по тест за РХС (различимост, хомогенност и стабилност) и на техните биологически и стопански качества и свойства (по тест
за БСК), през различен период от време. Изпитването беше проведено при установената и прилагана за района агротехника.
В схемите за държавно сортоизпитване бяха
включени сортовете представени от заявителите –
селекционни центрове: ДЗИ, Ген.Тошево, BG - (Сорт
Каскадьор), АУ, Пловдив, BG - (Крами и Кристи),
ИЗ, Карнобат,BG - (Бул Астер, Емон, Кортен, Ахе-
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лой 2, Веслец и Бул Панагон), БулСофАгро, Novi
Sad - (Jelen), Semper , BEL - (Tifani, Vanessa, Scarlet), Secobra Recherches, FR - (Boreale, Nectaria,
Mosaic, Cadix, Arcadia, Jozefin), Sebeco SEED B.V.,
HOL - (Meloga, Jersey). Общо 21 сорта в т.ч. 17
сорта от двуредни и 4 сорта многоредни ечемици.
Извършвани са фенологични наблюдения, биометрични измервания, изчислена беше продължителността на вегетационния период от масово поникване до настъпването на восъчна зрялост, отразен в дни; степента на зимоустойчивост на сортовете, изразено чрез % на презимували растения,
както и критичната минимална температура, при
която растенията преживяват и достигат до плододаване.
Изследвани са технологическите качества на
зърното: маса на 1000 семена, гр.; хектолитрова
маса, кг.; съдържанието на суров протеин,%, както и % на екстракта.
Изпитването беше проведено при почвени условия отговарящи на биологическите изисквания на
тази земеделска култура.
Данните за добивите на зърно по години и по
териториални звена задължително се подлагат на
математически обработка по метода на дисперсионния анализ за доказване на достоверността на

експерименталните резултати.
Резултати и обсъждане
От изпитваните сортове ечемик (21броя), найголям дял заемат тези причислени към групата на
двуредните, зимни сортове (9 бр.) съставляващи
почти половината (42.86%) от целия набор, следвани от пролетните форми на двуредните ечемици
(6 бр.), -около една трета (28.57%) от вписаните в
листата сортове за периода 2000-2006г
Най-малък дял заема групата на зимно-пролетните сортове (2 бр. = 9.52%). В сортовата листа има вписани и 4 сорта зимен 6 R ечемик.
Най-сериозните фирми-заявителки на сортове ечемици са Института по земеделие гр. Карнобат
и Secobra, Recherches, Fr , с по 6 сорта, което съставлява по една трета (28.57%) от набора заявени
сортове. От фирма Secobra, Recherches, Fr, заявените сортове са: зимни, 2R (2 бр.) и 6R (1бр.) както
и 3 бр. пролетен 2R (Табл.1).
ИЗ Карнобат извършва селекция на зимни
форми ечемик и се представя с еднакъв брой (по 3
сорта) от 2R и 6R сортове.
Останалите 5 фирми вкл. и българските (АУ,
Пловдив – 2 бр. и ДЗИ,Ген.Тошево-1 бр.) участват
в изпитването с 1-2 сорта.

Таблица1. Заявители на сортове пивоварен ечемик (2000 - 2006 г.)

№
1
2
3
4
5
6
7

Сортове - 2 R
Сортове - 6 R
ЗимноПро
ЗимноПро
Фирма - заявител
Зимни
проле
лет
Зимни
проле
лет
тни
ни
тни
ни
ДЗИ,Ген.Тошево
BG
1
АУ, Пловдив
BG
1
1
ИЗ, Карнобат
BG
3
3
БулСофАгро,София
YG
1
Semper
BEL
2
1
Secobra Recherches
FR
2
3
1
Sebeco SEED B.V.
HOL
1
1
Всичко
21
9
2
6
4
%
100.0
42.86
9.52
28.57
19.05
ДЗИ- Държавен Земеделски Институт; АУ – Аграрен Университет; ИЗ – Институт по Земеделие.
2R - сортове в групата на двуредни ечемици; 6R – многоредни сортове ечемици
Инициа
ли

Независимо от произхода и от типа на растеж и развитие, ечемичените сортове имат висока
степен на зимоустойчивост, изразена чрез високия
процент на презимували растения (98.9 – 100.0%).
Табл. 2
Вегетационният период варира в сравнително
широки граници в зависимост от типа на растеж и
развитие, 2R или 6R, което е по-силно изразено
между зимните и пролетните форми на сортовете
ечемик. Пивоварните (2R) зимни и зимно-пролетни

сортове имат продължителност на вегетационния
период съответно от 176 – 251 дни и от 179-237
дни от масово поникване до настъпването на восъчна зрялост на зърното. Сортовете със зимен
тип на растеж (6R – 223-243 дни) не се различават
съществено по продължителност на вегетацията си,
от двуредните зимни ечемици.
Двойно по-кратък е вегетационния период на
сортовете ечемик (2R) пролетен тип на растеж и
развитие: 89 – 103 дни, до техническа зрялост на

Сортове ечемик, зимни и пролетни, признати за ...

зърното им.
Данните за величината на масата на 1000 семена, като изключително важен качествен показател, изразява определена тенденция, в зависимост
от типа на растеж и развитие на растенията. Найедри, с най-висока маса на 1000 семена са сортовете от групата на 2R, със зимен тип на растеж (от
41.36 до 50.00 гр.), следвани от 2R сортовете със
зимно-пролетен тип на растеж (от 37.34 до
49.70гр.), които почти се изравняват помежду си,
с по-силно изразена разлика в едрината на
семената, при зимно-пролетните сортовете
(12.36гр) в сравнение със зимните форми
(8.64 гр.).
Пролетните 2R сортове притежават семена
със сравнително висока маса на 1000 семена (от
39.55 до 43.55 гр.), без особени различия между
отделните сортове (4.00 гр.).
Най-дребни са семената на зимните 6R ечемици (от 33.50 до 41.47 гр.) с регистрирана подобра изравненост на зърното (7.97гр. на 1000 гр.
семена).
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Разликата във величината на масата на 1000
семена при различните групи сортове освен от типа на тяхното развитие, (2R и 6R; зимни, зимнопролетни и пролетни), е в зависимост от биологическите особености на сортовете, изразено в посилна степен в сравнение с влиянието на условията на отглеждането им, поради генетическата детерминираност на този качествен показател на зърното при ечемика, както и при останалите житни
земеделски култури.
Хектолитровата маса (подобно на масата на
1000 семена) е генетически детерминирана, вследствие на което варирането й е по-слабо изразено:
от 57.94 до 64.54 кг. за 2R сортовете в зависимост от типа на растеж и развитие на растенията.
По-висока хектолитрова маса притежават сортовете от групата на 6R-зимен тип (67.50 – 69.50 кг.).
Разликата от минималните до максималните
стойности на хектолитровата маса е от 0.95 кг., за
2R, зимно-пролетни форми, по-силно изразена, достигаща до 6.60кг. при 2R пролетни сортове пивоварен ечемик.

Таблица 2. Стопански качества (средно за периода)

№

1
2
3
4
5
6
7

Сортове - 2 R
Сортове - 6 R
Зимн
Про
ЗимноПро
Показатели
Зим
проле
лет
Зимни
проле
лет
ни
тни
ни
тни
ни
99.0098.9099.00Презимували растения
%
100.00
100.00
100.00
Вегетационен период
179дни
176-251
89 -103 223-243
(от МП до ВЗ)
237
41.3637.3439.55
33.50Маса на 1000 семена
Гр.
50.00
49.70
43.55
41.47
62.8062.5057.9467.50Хектолитрова маса
Кг.
65.30
63.45
64.54
69.00
Суров протеин,
10.209.60 –
10.8012.78%
Съдържание в АСВ
12.00
10.40
11.25
13.15
76.6081.1579.50Екстракт
%
81.10
81.80
81.60
Критична температура
-11.50
-12.00
ºС
(при лаборатор. условия)
-13.10
-12.90
2R - сортове в групата на двуредни ечемици; 6R – многоредни сортове ечемици
МП – масово поникване ; ВЗ – восъчна зрялост на семената; АСВ – Абсолютно Сухо Вещество
Мяр
ка

Съдържанието на СП (суров протеин) в % от
АСВ на зърното ечемик, е изключително важен,
качествен, стойностен показател, който според
изискванията за получаване на качествена пивна
мъст, респ. качествена бира, задължително трябва да бъде в границите до 11.00 и максимум до
12.00%, което е гаранция за правилно протичане
на ферментационния процес на пивната мъст.
При сортовете ечемик от групата на 2R, независимо от типа на растеж и развитие, съдържани-

ето е в границите на 10.20 – 12.00% при зимните
и от 10.80 до 11.25% при пролетните форми.
Най-ниско е съдържанието на СП,(% от АСВ)
при сортовете от 2R групата със зимно-пролетен
тип на растеж (9.60 – 10.40%).
Зимните 6R сортове показват по-високо протеиново съдържание в зърното си (12.78 – 13.15%),
което ги прави не особено подходящи за използването им като суровина за преработвателната ни пивоварна промишленост.
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По максималните стойност и на Екстрактното
вещество (до 81.10, 81.80 и 81.60%), 2R сортовете ечемик не се различават особено, независимо
от типа на техния растеж и развитието им. Сортовете ечемик и от трите типа на развитие (зимни,
зимно-пролетни и пролетни) 2R ечемици се характеризират с високи стойности на екстракта, което
потвърждава пригодността им за отглеждането при
условията на нашата страна, за осигуряване на суровина за преработка в пивоварството.
По критичната температура, изразяваща степента на мразоустойчивост, сортовете ечемици не
се различават съществено, независимо от типа на

растеж и развитие, нито групата, към която се
причисляват. Критичната минимална температура
на която издържат (от -11.50 до -13.10 0С) и (от
-12.00 до -12.90 0С), съответно за зимно-пролетните 2R и за зимните форми 6R е без значителна,
без фрапираща амплитуда, както между групите
сортове, така и между самите сортове в съответната група.
Величината на формирания добив зърно от
сортовете ечемици е различен през периода на изпитване и е в зависимост както от условията на
отглеждането им, така и от групата към която принадлежат и техния тип на развитие. Табл. 3.

Таблица 3. Добиви на зърно, кг/дка (средно за периода)

Ини-циа
ли

Сортове - 2 R
ЗимноПро
Зимни
проле
лет
тни
ни
528598
616579-772
719

№

Фирма - заявител

1

ДЗИ,Ген.Тошево

BG

2

АУ, Пловдив

BG

3

ИЗ, Карнобат

BG

658-860

-

4

БулСофАгро,София

YG

-

-

5

Semper

BEL

6

Secobra Recherches

FR

7

Sebeco SEED B.V.

HOL

От – до:

-

584692
574596
597607
574 –
860

С определено високи потенциални възможности за формиране на висок добив зърно от единица
площ, се отличават българските сортове, от групата на зимните 2R, селекционирани в ИЗ, Карнобат
(до 860.00 кг/дка), от зимните 2R форми на ечемика, и до 660 кг/дка от зимните 6R форми.
Високодобивни са и сортовете ечемик, селекционирани в АУ, Пловдив, притежаващи възможности за формиране на добив на зърно от 719 –
772 кг/дка., принадлежащи към групата на зимнопролетните и зимните 2R ечемици.
Високия продуктивен потенциал, изразен чрез
действително формирания добив на зърно от единица площ, доказва високата екологична пластичност на сортовете родна селекция, към която зърнопроизводителите трябва да проявяват предпочитания.
С определено висока продуктивност, при конкретните условия на страната ни, се отличават и

-

Сортове - 6 R
Зимно- Про
Зимни проле лет
тни
ни
-

-

-

-

-

-

507660

-

-

-

-

-

289345
289309
309559

-

-

-

601695

-

-

-

299-307

-

-

-

528 –
719

289 –
559

507 –
695

-

-

-

сортовете от групата на 6R, зимни ечемици, предложени от фирма Secobra Recherches, Fr. (до
695.0 кг/дка). Прави впечатление изравнеността в
продуктивните възможности на зимните и на пролетните форми от групата на 2R ечемици (596 и
559 кг/дка.). Заслужават внимание и сортовете, заявени от фирма Semper, Bel., от групата на 2R зимни ечемици (692.00 кг/дка.).
От групата на зимните и зимно-пролетни 2R,
пивоварни ечемици, с висок продуктивен потенциал (772 и 717 кг/дка) се отличават сортовете Кристи
и Крами, българска селекция, на Уграрен Университет, гр. Пловдив. Тези сортове, родна селекция
се отличават и с добри технологични качества, което ги прави подходящи за отглеждане в нашата
страна.
От същата група, добра продуктивност
(648 кг/дка) показва сорт Tifani – Semper, Bil., следван от Каскадьор 3, и Емон (598 и 576 кг/дка), бъл-

Сортове ечемик, зимни и пролетни, признати за ...

гарска селекция, съответно на ДЗИ Ген. Тошево и
ИЗ, Карнобат, следвани от Meloga, (Sebeco,
SEED.B.V. Hol.) и Nectaria (Secobra.Recherches, Fr.),
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които с формирания си добив от 597 и 574 кг/дка
се изравняват с българските сортове, отглеждани
при същите условия.

Таблица 4. Продуктивност и качество на продукцията (средно за периода на изпитване)

Технологични качества
Добив на зърно
Маса
СП,
Екст- Вегет.
Кг/дка
% към
№
СОРТ
1000сем
ракт Период (Макси
Стангр.
%
%
дни
мум)
дарта
Зимни и зимно-пролетни 2R, пивоварни сортове ечемик
1
Каскадьор 3
ДЗИ,Г.Тошево
49.70
10.40
81.80
598.00
104.30
2
Крами
АУ,Пловдив
37.34
9.80
81.15
719.00
113.40
3
Tifani
Semper, Bel.
48.40
10.20
81.90
648.00
102.70
4
Емон
ИЗ,Карнобат
50.00
12.00
76.60
239
576.90
109.80
5
Кристи
АУ, Провдив
46.12
10.50
80.10
251
772.00
113.00
6
Meloga, Hol
Sebeco, SEED.B.V.
38.85
11.25
77.77
196
597.00
108.50
7
Nectaria, Fr
Secobra.Recherches
44.44
10.75
81.10
222
574.00
108.70
Пролетни 2R, пивоварни сортове ечемик
8
Cadix, Fr
Secobra.Recherches
40.10
10.80
81.60
93
331.00
116.90
9
Jelen, Yug.
БулСофАгро, Сф
43.55
10.90
79.50
89
345.00
108.80
10 Jersey, Hol.
Sebeco, SEED.B.V.
39.55
11.10
80.30
95
307.00
103.33
11 Jozefin, Fr.
Secobra.Recherches
39.99
11.25
79.85
103
559.00
102.80
Зимни 6R, фуражни сортове ечемик
12 Веслец, Bg
ИЗ, Карнобат
39.00
13.00
241
591.00
108.00
13 БулПанагон
ИЗ, Карнобат
33.50
12.78
239
660.00
110.00
14 Mosaic, Fr
Secobra.Recherches
41.47
13.15
243
695.00
107.40
Забележка: Превишението в добива на зърно на отделните сортове, спрямо добива на стандартните
сортове по групи, е несравняем, поради различните периода на провеждане на изпитването по тест за
БСК. (Биологични и Стопански Качества)
Забележка: Не всички анализирани сортове са включеви н табл. 4
Фирма
заявител

От групата на пролетните 2R, пивоварни сортове ечемик, с най-висок продуктивен потенциал
се отличава сортът Jozefin, Secobra.Recherches Fr,
който формира добиви от 559 кг/дка., но по технологични качества, незначително отстъпва на останалите сортове.
Сортовете ечемик от групата на Зимни 6R, фуражни, по добивност и по продължителност на вегетационния период, се изравняват със сортовете
от групата на зимни и зимно-пролетни 2R, пивоварни сортове ечемик, с тази разлика, че зърното
е чувствително по-дребно (с маса на 1000 зърна
от 33.50 до 41.47 гр.). Съдържанието на суров
протеин в сухото вещество е над нормите (от 12.78
до 13.15%) според изискванията за пивоварните
ечемици, и ползвани в пивоварната ни промишленост.
Изводи
Независимо от произхода и от типа на растеж и развитие, ечемичените сортове имат висока
степен на зимоустойчивост, изразена чрез високия
процент на презимували растения (98.9 – 100.0%)
и не се различават съществено по продължител-

ност на вегетацията си (223-243 дни), при двойно
по-кратък вегетационния период на сортовете ечемик (2R) пролетен тип на растеж и развитие: 89 –
103 дни, до техническа зрялост на зърното им.
Най-едри, с най-висока маса на 1000 семена
са сортовете от групата на 2R, със зимен тип на
растеж (от 41.36 до 50.00 гр.), следвани от 2R сортовете със зимно-пролетен тип на растеж (от 37.34
до 49.70 гр.).
При сортовете ечемик от групата на 2R, независимо от типа на растеж и развитие, съдържанието на Суров протеин е в границите на 10.20 –
12.00% при зимните и от 10.80 до 11.25% при
пролетните форми, но най-ниско е съдържанието
на СП,(% от АСВ) при сортовете от 2R групата със
зимно-пролетен тип на растеж (9.60 – 10.40%),
докато зимните 6R сортове показват по-високо протеиново съдържание в зърното си (12.78 – 13.15%),
което ги прави не особено подходящи за използването им като суровина за преработвателната ни пивоварна промишленост.
С определено високи потенциални възможности за формиране на висок добив зърно от единица
площ, се отличават българските сортове, от група-
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та на зимните 2R, селекционирани в ИЗ, Карнобат
(до 860.00 кг/дка), от зимните 2R форми на ечемика, и до 660 кг/дка от зимните 6R форми, следвани от сортовете ечемик, селекционирани в АУ,
Пловдив, притежаващи възможности за формиране на добив на зърно от 719 – 772 кг/дка., принадлежащи към групата на зимно-пролетните и зимните 2R ечемици.
С определено висока продуктивност, при конкретните условия на страната ни, се отличават и
сортовете от групата на 6R, зимни ечемици, предложени от фирма Secobra Recherches, Fr. (до
695.0 кг/дка). Прави впечатление изравнеността в
продуктивните възможности.
Заслужават внимание и сортовете, заявени от
фирма Semper, Bel., от групата на 2R зимни ечемици 692.00 кг/дка.).
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VARIETIES OF WINTER AND SPRING BARLEY, ACKNOWLEDGED TO BE
ENLISTED IN THE “A” LIST OF THE REPUBLIC OF BULGARIA IN THE
PERIOD 2000-20006
Slavka Lukipudis
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Regardless of origin and of type of growth and development barley’s varieties have high degree of winterstability,
expressed by the high percentage of pass the winter plants (98.9 - 100.0 %) and don’t differ substantially on the
prolongation of their vegetation (223-243 days), at half the period of vegetation for barley’s varieties (2R) spring type
of growth and development: 89 - 103 days, by the commercial ripeness of their grain.
The largest, with the highest weight of 1000 seeds were varieties of the 2R group, with winter type of growth
(from 41.36 to 50.00 gr), followed by the 2R varieties with winter-spring type of growth (from 37.34 to 49.70 gr).
The barley varieties of the group on 2R, regardless of the type of growth and development, have content of crude
protein in the borders of 10.20 - 12.00 % at the winter and from 10.80 to 11.25% at the spring forms, but the
content of СП is lowest (% from АСВ) at varieties of the 2R group with winter-spring type of growth (9.60 - 10.40 %),
while the winter 6R varieties show a higher protein content in the grains ( 12.78 - 13.15 %), which makes them
unsuitable for using them as a material for the brewing processing industry. With definitely high potential abilities for
achieving high yield of grain per unit of area are distinguished the bulgarien varieties, from the group of the winter 2R,
selection in IZ, Karnobat (by 860.00 kg/dca), by 660 kg/dca from the winter 6R forms, followed by the barley
varieties, selection in АU, Plovdiv, having the abilities to achieve a yield of grain at 719 - 772 kg/dca, from the group
of the winter-spring and the winter 2R barley.
With definitely high productivity under the concrete conditions in our country are distinguished the varieties from
the group of 6R, winter barley, offered by the company Secobra Recherches, Fr. (695.0 kg/dca). The balance in the
productive possibilities is clearly noted. The varieties announced by the Semper, Bel. company from the group of 2R
winter barley 692, also deserve attention.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

ПРИЗНАТИ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪК „А” НА ЛИСТАТА НА
Р. БЪЛГАРИЯ ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2006 Г.
Славка Лукипудис, Паунка Божинова
Лесотехнически университет - София
С изключително висока степен на генетична изравненост, с устойчивост в същата степен на стресови фактори към засушаване се отличават царевични хибриди на фирма Rue Emile Singla, Fr. (1234-1296 кг при поливни и 1020-1112 кг/дка при неполивни условия), както и на фирма May Agro Seed Турция (1 хибрид) с добиви
от 1232 и 1115 кг/дка.
Най-високодобивни при поливни условия са хибридите на Monsanto Seeds,USA, от които се получава
добив на зърно от порядъка на 1481, 1529 до 1598 кг/дка.
Високодобивни, генетично изравнени, с висока степен на екологична пластичност са хибридите на KWS
SAAD. Те формират добиви зърно от порядъка на 1246-1309 до 1377-1540 кг/дка (групи по ФАО 300-399 и
600-699), които регистрират слаба чувствителност към засушаванията при условията на нашата страна – формирания добив на зърно достига до 1192 - 1133 кг/дка (групи 400-499 и 600-699).
Хибридите царевица на фирма Limagrain Genetics,Fr (18 бр.) явно се отличават с отлична генетична изравненост по отношение на продуктивността и с отлично проявена екологична пластичност – формираният добив
варира в много тесни граници както при група 300-399 (от 1164 до 1273 кг), така и при група 500-599 (13791407 кг) и особено добре проявена тенденция при група 600-699 (1307-1309 кг/дка.) при отглеждането на
хибридите при поливни условия.
По добивност българските хибриди (ИЦ-Кнежа от групи по ФАО 400-499; 500-599 и 600-699 - 12221379 кг/дка) отглеждани при поливни условия почти се изравняват с американските хибриди, но проявяват повисока чувствителност към засушаването, което е обикновено явление у нас. Подобна е тенденцията и при
хибридите царевица селекционирани и заявени от АУ, Пловдив – от 975-988 кг/дка при поливни и до 840 кг/дка
при неполивни условия. С по-висока продуктивност при поливни условия се отличават хибридите, селекционирани в “Образцов чифлик” Русе (1028 кг/дка) в сравнение с отглеждането на същите хибриди при неполивни
условия (761 кг/дка).
Ключови думи: групи по ФАО, добивност, екологическа пластичност, бонитет
Key words: groups of FAO, production, ecological plasticity, land evaluation, soil conditions

Увод
Царевицата като фуражна култура и като източник на суровина за изхранване на животните и
на хората е разпространена и се нарежда на трето
място в света, след пшеницата и ориза.
Площите заемани от царевичните хибриди в
България варират от 4304-5591 хил. дка през
1910 г, достигат до 7453 хил. дка през 1950 г.
Като последица от реорганизацията в селското
стопанство, площите заети с царевица за производство на зърно рязко намаляват на 4947 хил.
(1994 г.), тенденция продължаваща да 2004 г.
(4298 хил. дка). Подобна тенденция бележи и производството на царевично зърно. Средните добиви
на зърно от единица площ достигат до 523 кг/дка
(1991г.) и след рязкото спадане (186 кг – 1993 г.)
същите са от порядъка на 424 кг/дка (2003 г.) при
реализирана обща продукция от 1288 хил. тона
зърно.
Интензивното отглеждане на царевицата разчита на високодобивни хибриди притежаващи екологична пластичност и стабилност на добивността
си.
Според бонитетната оценка на почвите в България, подходящи за отглеждане на царевица са регионите в Централна Северна (Плевенски, Русенс-

ки), Североизточна (Генерал Тошево, Добрич) и
Южна България (Бургас, Стара Загора, Хасково и
др). Според бонитетната оценка на почвите, подходящи за отглеждане на царевица са регионите в
Северна България, заемащи площи основно върху
типични, излужени, оподзолени черноземи и тъмносиви горски почви, в части от области – Монтана,
Враца Плевен, Силистра, Добрич, Разград, Шумен,
Търговище. За Южна България най-подходящи за
културата са излужените смолници и канелени горски почви- разпространени в областите Ямбол,
Хасково, Бургас и някои по-тежки алувиално- ливадни почви от Пловдивска и Пазарджишка области.
Материал и методи
Изпитването на биологичните и стопанските
качества и установяването на потенциалните продуктивни възможности на български и чужди сортове и хибриди царевица беше проведено в полетата на Териториалните звена за сортоизпитване
(ТЗС) на Изпълнителната агенция сортоизпитване,
апробация и семеконтрол (ИАСАС).
Сортоизпитването беше проведено според
изискванията на единната методика и определени
схеми за установяване и потвърждаване на оригиналността на сортовете (различимост, хомогенност
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и стабилност, по тест за РХС) и на техните биологически и стопански качества и свойства (по тест
за БСК), проведено в полетата на действащите сега Териториалните звена за сортоизпитване (ТЗС)
на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС): в Селановци,
Врачански; Пордим, Плевенски; Бръшлян, Русенски;
Добрич и Раднево, Хасковски – при неполивни условия и в с.Огняново, Пазарджишки и Павликени –
при поливни условия.
Същите са разположени в региони, с най-подходящите почвени типове, оценени с висок бонитетен бал по отношение пригодността им за отглеждане на тази земеделска култура. Изпитването беше проведено при установената за района агротехника.
В схемите за държавно сортоизпитване бяха
включени хибриди от следните заявители: Pioneer
Hi-Bred,USA(19бр), ИЦ- Кнежа (18бр.), Limagrain
Genetics (18 бр.), KWS SAAD AG (11 бр.),
Monsanto Seeds (7 бр.), Euralis Semenses (3 бр.),
Syngenta Seeds S.A.S. (3 бр), Gallilee Seeds (3 бр.),
ВСИ, Пловдив2 бр.), Обр.чифлик, Русе (2 бр.),
Novartis, Novi sad, Rue Emile Singla, May Agro Seed,
Rustica Progr.Genetic, Maize”Zemun Polje” по 1-2
хибрида.
По-голямата част от заявените за изпитване
сортове и хибриди са вписани в Европейската сортова листа.
Изпитването за БСК на сортовете беше проведено през различен период от време, при съответните за групата по ФАО стандартни хибриди.
Извършвани са фенологични наблюдения, биометрични измервания, изчислена беше продължителността на вегетационния период от масово поникване до изметляване и от масово поникване до настъпване на восъчна зрялост.
Изпитването беше проведено при почвени
условия, със съответен бонитетен бал, отговарящи на биологическите изисквания на тази земеделска култура.
Опитните станции (общо 34 бр. вкл. и на
ИП”Н.Пушкаров”) по сортоизпитване (сега действащи) са 5 броя за неполивни и 2 броя за поливни
условия, които са разположени върху различни почвени типове. Направена е бонитетна оценка за всяко опитно поле на базата на почвените и климатичните условия, които са конкретни не само за за
район, но и за станциите, в които е извършено сортоизпитването. Бонитетната оценка за царевица е
извършена в зависимост от почвените различия върху които са тези полета.
За Северна България - върху карбонатни черноземи е разположена станцията в Селановци (Вр).
Бонитетната оценка за царевица е 69 бала - 4-та
категория при неполивни условия, което ги причис-

лява към групата на добрите земи по пригодност
за отглеждане на царевица. Върху типичен чернозем e станцията в Бръшлян (Рс). Бонитетната оценка
за този почвен тип е 72 бала – 3-та категория при
неполивни условия. Върху излужени черноземи са
станциите в Пордим (Пл) и Добрич при неполивни
условия съответно със 83 и 84 бала – ІІ-ра
категория, което ги причислява към групата на много добрите земи. Станцията в Павликени (ВТ) също
е върху излужен чернозем, но с условия за напояване. Бонитетната оценка за царевица при тези условия е 117 бала – І-ва категория, много добри
земи.
За Южна България - върху излужена смолница е разположено опитнито поле в Раднево с бонитетна оценка от 62 бала – 4-та категория, група
добри земи. Върху алувиално-ливадна почва е полето в с. Огняново (Пз) с бонитетна оценка също
както в Павликени над 100 бала (101) – І категория
при поливни условия.
За почвените условия при всички опитни полета, които получават добра и много добра оценка за
отглеждане на царевица е характерно следното: почвите са дълбоки, със средно до тежко песъкливоглинест и леко глинест механичен състав, добре
развит хумусен хоризонт със съдържание на хумус (>2.5%), слабо кисела, слабо алкална до неутрална почвена реакция.
При прибирането на добива е измерено съдържанието на влага в зърното.
Отчетена е степента на полягане на растенията, както и степента на нападение от болести
(главня) и неприятели (царевичен стъблопробивач).
Изпитването за установяване на продуктивността на царевичните хибриди беше проведено при
поливни и неполивни (сухи) условия.
Данните за добивите на зърно по години и по
териториални звена задължително се подлагат на
математическа обработка по метода на дисперсионния анализ за доказване на достоверността на
експерименталните резултати.
По-голямата част от заявените за изпитване
сортове и хибриди са вписани в Европейската сортова листа.
Резултати и обсъждане
От изпитваните царевични хибриди (96 броя),
най-голям дял заемат тези, причислени към групата на средно късните хибриди (ФАО 500-599 –
27 бр.), съставляващи почти една трета (28.2%)
от целия набор от изпитвани хибриди, следвани от
групата на ранните (300-399) – 22 бр. = 22.9%. и
средно ранните (400-499) , 21 бр. = 21.9%, които
се изравняват помежду си и съставляват по една
пета от набора хибриди за изпитване при условията на страната ни (Табл. 1). Най-малък дял заема
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Таблица 1. Заявители на царевични хибриди по групи на ФАО

№

Фирми заявители

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pioneer Hi-Bred, Inc
ИЦ- Кнежа
Limagrain Genetics
KWS SAAD AG
Monsanto Seeds
Euralis Semenses
Syngenta Seeds S.A.S.
Gallilee Seeds,
ВСИ, Пловдив
Обр.чифлик, Русе
Novartis
Novi sad
Rue Emile Singla
May Agro Seed
Rustica Progr.Genetic
Maize”Zemun Polje”
Всико

Инициали
USA
BG
FR
G
USA
FR
FR
IZR
BG
BG
FR
SAR.
FR
TUR
FR
FR
%

200 299
4
3
1
1
1
10
10.4

Групи по Ф А О
300 - 400 - 500 399
499
599
4
6
3
1
9
5
5
3
3
3
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
22
21
27
22.9
21.9
28.2

Хибриди
600 699
2
8
2
2
1
1
16
16.6

Бр.

%

19
18
18
11
7
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
96
100.0

19.70
18.90
18.90
11.50
7.20
3.10
3.10
3.10
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
100.0
96

Останалите 13 фирми вкл. и българските (АУ,
Пловдив – 2 бр. и Обр.чифлик - 2 бр.) участват в
изпитването с 1 до 3 хибрида с изключение на фирмата KWS SAAD AG (11 бр.) и Monsanto Seeds
(7 бр.).
Продължителността на вегетационния период
от масово поникване на растенията до настъпването на масово изсвиляване на кочаните е от 5764 до 63-73 дни с явна тенденция за увеличаване с
преминаването към по-късните по зрялост групи.
По-ясно е изразена диференциацията по отношение на вегетацията на растенията до настъпването
на восъчна зрялост: от 104-125 до 116-137 дни с
потвърждаване на проявената тенденция за удължаване на този период при по-къснозрелите хибриди – особено ясно изразено при групите по ФАО
500-599 - 135 дни и 600-699 - 137 дни (Табл. 2).
Таблица 2. Стопански качества (средно за периода)

№

Показатели

1

Вегетационен период
Поникване/ Изметляване
(от-до)
Поникване/ Восъчна
зрялост (от-до:)
Влага при прибирането
(от-до:)
Нападение от
стъблопробивач(от-до:
Нападение от главня
(от-до:)

А
Б
2
3.
4

Показатели

групата на много ранните хибриди (200-299) с 10
хибрида, съставляващи една десета (10.4%) от заявените за изпитване през периода 1992-2006 г.
Почти две трети (57.50%) от изпитваните хибриди царевица в България са притежание на три
основни фирми заявителки: Pioneer Hi-Bred, Inc
(USA) – 19 бр., Института по Царевицата гр. Кнежа
(18 бр.) и Limagrain Genetics (Fr) – 18 бр., които се
изравняват помежду си (18.90 – 19.70%) с незначително предимство на Pioneer Hi-Bred, Inc (USA).
И докато чуждестранните фирми се представят в
основни линии с хибриди от групата на много ранните (200-299), на ранните (300-399) и на средно
ранните хибриди (400-499), то българската селекция е предимно на средно късните – 500-599
(9 бр.) и късните хибриди – група 600-699 (8 бр.).

Дни
Дни
%
%
%

Много
ранни
200 - 299
62
63
104
116
14.10
17.49
5.88
80.00
0.00
10.00

Групи по Ф А О
Късни
Средно
ранни
500 -599
400 -499
300 -399
Ранни

57
69
111
125
14.60
18.89
0.00
29.80
0.00
3.70

59
69
113
129
13.96
20.70
0.00
100.00
0.00
27.60

63
73
122
135
16.21
22.80
0.00
80.00
0.00
20.00

Много
късни
600 -699
64
73
125
137
18.50
22.98
0.00
100.00
0.00
42.00
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Влагата на зърното при прибирането му варира в широки граници - от 13.96 до 22.98% с проявяване на същата тенденция – да се повишава (до
22.98%) при късните хибриди от групата 600-699.
Хибридите от групата на много ранните, ранните и
средноранните притежават способността бързо и
по-лесно да изпускат влагата от зърното си и да
приключват активната си вегетация за по-кратък период от време.
Нападението от стъблопробивач достига максималните си размери (100.00%) по-силно изразено при по-късните групи царевични хибриди.
Подобна е тенденцията при нападението на растенията и с царевична главня (до 42.0%).

Формираните добиви на чисто бонифицирано
царевично зърно варира в зависимост от групата
по зрялост на хибридите и от условията на отглеждането им (поливни или неполивни условия) в частност от пригодността на почвата (бонитетен бал)
за растежа, развитието и формирането на продукцията на царевицата.
При отглеждането на заявените хибриди при
сухи (неполивни) условия отрицателното влияние
на абиотичните фактори върху продуктивността им
е силно проявено. Формираните добиви са от порядъка на 542 -1192 кг/дка, като най-добре изявяват
продуктивните си възможности хибридите от група 400-499, които превишават стандартите в групата с 28.30% (Табл. 3).

Таблица 3. Добиви на зърно, кг/дка (средно за периода)

№

1
2
3
4
5

Групи по ФАО
200-299 (много ранни хибриди)
St – Helga, Valuta
300-399 (ранни хибриди)
St – Raissa Clarica
400-499(средн.ранни хибриди)
St – Raissa, Stira, Кнежа 509
500-599(средно късни хибриди)
St Кн.509, Кнежа 530
600-699 (късни хибриди)
St Кн.625, Н708
Добиви на зърно
от-до:

Условия на отглеждане
Поливни
Неполивни
Средно за
От-до:
От-до:
страната
Кг/
% St
Кг/
Кг/
% St
% St
дка
дка
Дка
1006
95.80
710
100.40
792
101.00
1264
125.10
1104
116.20
1113
118.30
975
100.20
686
96.40
821
97.80
1481
1112 125.80
1148
113.70
129.80
1028
81.30
595
97.80
675
90.30
1480
1138
138.80
1192
128.30
118.80
974
96.80
542
96.60
864
104.00
114.40
1143
118.50
1167
112.10
1537
685
88.00
615
87.00
839
99.00
1428
114.00
1163
118.80
117.40
1203
685
81.30
542
87.00
675
90.30
1537
138.80
1192
128.30
1203
118.80

От същите хибриди отглеждани при поливни
условия (при по-висок бонитетен бал на почвата над
100 бала) се получава зърно от порядъка на
1480 кг/дка, при което превишават стандартите с
38.80%. Хибридите от групата на ранните (300399) също са подходящи за отглеждане при условията на страната ни. Те формират добиви от 1112
до 1481 кг/дка съответно при неполивни и поливни
условия (върху почви с висок бонитетен бал) т.е. с
превишение над стандартните хибриди с 25.80 и
29.80%.
Продуктивният потенциал за формиране на добиви зърно от царевичните хибриди е различен в
зависимост освен от условията и пригодността на
почвата за отглеждането им, и от селекционата
насока. Селекционните постижения на всички фирми и научни институти заявители за сортоизпитване, потвърждават тенденцията за повишаване добивността на хибридите царевица с удължаване на
вегетационния период на растенията, т.е. с преминаване на хибридите в следващите по ред групи по

ФАО (от по-ранните към по-късните групи), независимо от условията на отглеждането. По-ясно е
изразена тази тенденция при отглеждането на хибридите при поливни условия, тъй като макар и частично условията на отглеждането им са до известна степен контролируеми, с което се осигуряват
почти оптимални според биологическите изисквания на царевицата условия за растеж, развитие и
продуктивност (Табл. 3).
Хибридите селекционирани и представени за
изпитване от Pioneer Hi-Bred International, USA са
доказателство за това. Ранните хибриди, от групата по ФАО 200-299 отглеждани при поливни условия формират добив на зърно от 1110 до 1264 кг/
дка, докато при хибридите от група 600-699 този
добив е от порядъка на 1362-1428 кг/дка. И при
сухи условия хибридите от по-късните групи формират по-висок добив на зърно от единица площ
(от 760-943 кг при група 300-399 до 711-1163 кг/
дка при група 600-699).
По добивност българските хибриди (ИЦ-Кнежа
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от група 400-499; 500-599 и 600-699 – 1222 1379 кг/дка) отглеждани при поливни условия (при
бонитетен бал на почвата – 80 бала) почти се изравняват с американските хибриди, но същите проявяват по-висока чувствителност към засушаването,
което е обикновено явление у нас. Подобна е тенденцията и при хибридите царевица селекционира-
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ни и заявени от АУ Пловдив (975-988 кг/дка при
поливни и до 840 кг/дка при неполивни условия). С
по-висока продуктивност при поливни условия се
отличават хибридите царевица селекционирани в
“Образцов чифлик” Русе (1028 кг/дка) в сравнение
с отглеждането на същите хибриди при неполивни
условия (761 кг/дка).

Таблица 4. Добиви на зърно, кг/дка (минимум и максимум)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фирми
заявители
Pioneer Hi-Bred
Inc (19)
ИЦ- Кнежа
BG (18)
Limagrain
Genetics,Fr(18)
KWS SAAD
AG, G (11)
Monsanto
Seeds,USA (7)
Euralis Semenses,
(3)
Syngenta Seeds
S.A.S., Fr (3)
Gallilee Seeds,
Izr. (3)
ВСИ, Пловдив
(2)
Обр.чифлик,
Русе (2)
Novartis , Fr
(2)
Novi sad, Sarbia
(2)
Rue Emile Singla,
Fr (2)
May Agro Seed
Turcie (1)
Rustica Progr.
Genetic, Fr (2)
Maize”Zemun
Polje”Sarbia(2)

200-299

300-399

400-499

500-599

600-699
сухи
пол.

пол.

сухи

пол.

сухи

пол.

сухи

пол.

сухи

1110
1264

766
1104

1110
1360

760
943

-

-

-

-

1036
1207
1049
-

623
760
866
-

-

-

1164
1273
1246
1309
1257
1481

843
1111
754
1111
770
785

1243
1480
1222
1196
1347
1204
1293
1366
1529

595
725
863
551
935
844
1192
684
946

1006
-

760
-

-

-

-

-

711
1163
615
768
891
911
878
1133
961
1163
-

-

-

-

-

-

1032
-

612
-

-

-

-

-

848
1065
686
673
-

-

-

1116
1211
1355
975
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1028
-

761
-

-

-

1129
-

835
-

-

-

-

-

-

-

-

-

684
1143
666
782
937
1108
548
858
1016
892
987
627
840
675
548
774
990

1362
1428
1080
1277
1307
1309
1377
1540
1598
1362
-

-

1333
1403
968
1379
1379
1407
1262
1302
1479
1352
1306
1327
988
1026
1378
1139
1195

-

-

1234
1296

1020
1112

-

-

-

-

-

-

-

1232
-

1115
-

1210
-

708
-

-

-

-

-

-

-

-

1296
-

Заявените за изпитване хибриди от фирма
Limagrain Genetics,Fr (18 бр.) явно се отличават с
отлична генетическа изравненост по отношение на
продуктивността и с отлично проявена екологична
пластичност – формираният добив варира в много
тесни граници както при група 300-399 (от 1164
до 1273 кг), така и при група 500-599 (1379-1407
кг) и особено добре проявена тенденция при група
600-699 (1307-1309 кг/дка) при отглеждането на
хибридите при поливни условия.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1537
-

835
-

551
-

-

-

-

-

Високодобивни, генетически изравнени, с висока степен на екологична пластичност са и хибридите заявени от KWS SAAD (11 бр). Те формират
добиви зърно от 1246-1309 до 1377-1540 кг/дка,
съответно за групите 300-399 и 600-699 при отглеждането им при поливни условия. Хибридите
представени от фирма KWS SAAD регистрират слаба чувствителност към засушаванията при условията на нашата страна – формирания добив на зърно достига до 1192 - 1133 кг/дка (групи 400-499 и
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600-699).
Най-високодобивни при поливни условия (при
висок бонитетен бал на почвата – 100 бала) са хибридите на Monsanto Seeds, USA (7), от които се
получава добив от 1481, 1529 до 1598 кг/дка за
различните групи по продължителност на вегетационния период, от масовото поникване на растенията до настъпването на восъчна зрялост.
Добивите получени от хибридите на тази фирма
при неполивни условия са стабилни, но ниски (до
961 кг/дка).
С високодобивни царевични хибриди се отличава селекцията на фирмите Novartis, Fr (11291378 кг/дка) и Rustica Progr.Genetic, Fr (1210-1537
кг/дка).
С изключително висока степен на генетична
изравненост, с устойчивост в същата степен на
стресови фактори към засушаване се отличават
царевични хибриди на фирма Rue Emile Singla, Fr.
(2 бр.) формирали добиви на зърно от 1234-1296
кг/дка при поливни и 1020-1112 кг/дка при неполивни условия, както и на фирма May Agro Seed
Турция (1 хибрид) с добиви от 1232 и 1115 кг/дка
съответно при поливни и неполивни почвени условия.
Maize”Zemun Polje”, Sarbia участва в изпитването с 2 хибрида, които показват висока продуктивност при поливни условия (1296 кг/дка), но са
изключително чувствителни към стресовите фактори на засушаване (551 кг/дка) при условията на
страната ни.
Изводи
С изключително висока степен на генетична
изравненост, с устойчивост в същата степен на
стресови фактори (към засушаване) се отличават
царевични хибриди на фирма Rue Emile Singla, Fr.
(2 бр.) формирали добиви на зърно от 12341296 кг при поливни и 1020 -1112 кг/дка при неполивни условия, както и на фирма May Agro Seed
Турция (1 хибрид) с добиви от 1232 и 1115 кг/дка
при същите почвени условия със същият бонитетен бал.
Най-високодобивни при поливни условия (с висок бонитетен бал – 80 бала) са хибридите на
Monsanto Seeds, USA(7), от които се получава добив от 1481, 1529 до 1598 кг/дка за различните
групи по продължителност на вегетационния период.
Високодобивни, генетично изравнени, с висока степен на екологична пластичност са и хибриди-

те царевица заявени от KWS SAAD (11 бр). Те формират добиви зърно от 1246-1309 до 1377 1540 кг/дка, съответно за групите 300-399 и 600699, които регистрират слаба чувствителност към
засушаванията при условията на нашата страна –
формирания добив на зърно достига до 1192 - 1133
кг/дка (групи по ФАО 400-499 и 600-699).
Царевичните хибриди на фирма Limagrain
Genetics, Fr (18 бр.) явно се отличават с отлична
генетична изравненост по отношение на продуктивността и с отлично проявена екологична пластичност – формираният добив варира в много тесни
граници както при група 300-399 (от 1164 до
1273 кг/дка), така и при група 500-599 (1379 1407 кг/дка) и особено добре проявена тенденция
при група 600-699 (1307-1309 кг/дка.) при отглеждането на хибридите при поливни условия.
По добивност българските хибриди (ИЦ-Кнежа
от групите по ФАО 400-499; 500-599 и 600 - 699
с добив 1222 - 1379 кг/дка), отглеждани при поливни условия почти се изравняват с американските хибриди, но проявяват по-висока чувствителност
към засушаването, което е често явление у нас.
Подобна е тенденцията и при хибридите селекционирани и заявени от АУ, Пловдив. Те достигат добив 975-988 кг/дка при поливни и до 840 кг/дка
при неполивни условия.
С по-висока продуктивност при поливни условия се отличават хибридите царевица селекционирани в “Образцов чифлик” Русе (1028 кг/дка) в сравнение с отглеждането на същите хибриди при неполивни условия (761 кг/дка).
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ABSTRACT
Maize hybrids of the firm Rue Emile Singla, Fr. differ in extremely high degree of genetic equalization, in sustainability
of stress factors to drought (1234-1296 kg under irrigation and 1020-1112 kg/dka without irrigation), as well as the
firm May Agro Seed Turkish (1 hybrid) with yields of 1232 and 1115 kg/dka.
The highest yield under irrigation has the hybrids of Monsanto Seeds, USA, which give grain yield from 1481,
1529 to 1598 kg/dka.
KWS SAAD hybrids are high productive, with genetic equalization and high degree of ecological plasticity. They
form grain yield from 1246-1309 to 1377-1540 kg/dka (FAO 300-399 и 600-699), which register weak sensibility
to drought under the conditions in our country – received grain yield reaches up to 1192 - 1133 kg/dka (groups of
FAO 400-499 and 600-699).
Maize hybrids of the firm Limagrain Genetics, Fr (18 number) clearly differ in excellent genetic equalization with
respect to productivity and excellent manifestated ecological plasticity – received grain yield varies in very narrow
borders in both, groups of FAO 300-399 (from 1164 to 1273 kg), as well as 500-599 (1379-1407 kg) and
especially well manifested tendency for group 600-699 (1307-1309 kg/dka.) grown under irrigation.
According to the productivity Bulgarian hybrids (Institute of Maize – Knezha from groups FAO 400-499; 500599 and 600-699 with yield from 1222 to 1379 kg/dka), grown under irrigation are nearly equal to American hybrids
but show higher sensibility to drought, which is normally frequent phenomenon in the country. There is a similar
tendency for maize hybrids, which selection and application were carried out by Agrarian University in the town of
Plovdiv (from 975-988 kg/dka under irrigation tо 840 kg/dka without irrigation). Maize hybrids with selection in
“Obraztsov chiflik” Russe differ in higher productivity under irrigation (1028 kg/dka) in comparison to the same
hybrids grown without irrigation (761 kg/dka)

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И АВТОМАТИЗИРАНА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОНВЕКТИВНО-КАМЕРНО СУШЕНЕ НА БИЧЕНИ
ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ
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Традиционно прилаганите съоръжения и технологии за конвективно сушене на бичени дървени материали
се характеризират с голяма продължителност на процеса и ниска енергийна ефективност.
Под научното ръководство и с водещото участие на авторите е разработена конструктивна документация
на нови енергоефективни съоръжения за конвективно сушене на фасонирани дървени материли.
Разработена е също документация за реконструиране и модернизиране на налични сушилни камери и
превръщането им във високо ефективни съоръжения за конвективно сушене на бичени дървени материали.
Значителен брой такива камери в нашите дървообработващи фабрики са реконструирани и модернизирани в
съответствие с тази документация.
Разработена и приложена в практиката e научно обоснована автоматизирана технология за енерго- и ресурсоспестяващо конвективно сушене на бичени дървени материали в новите и в модернизираните съоръжения.
В настоящата работа се описва и илюстрира графично и снимково извършеното от авторите и се анализират постигнатите технико-технологични и икономически резултати.
ност

Ключови думи: дървесина, бичени дървени материали, конвективно-камерно сушене, енергийна ефективKey words: lumber, convective drying, drying chambers, energy effectiveness

Увод
Важно участие при производството на мебели,
паркет, строителни и други изделия имат процесите,
свързани със сушенето на бичени материали от
дървесина. Осъществяването на тези процеси цели преобразуване на дървесината от природна суровина в промишлен материал с подобрени технологични, физико-механични и експлоатационни
свойства.
Традиционно и най-масово прилаганите технологии за конвективно сушене на дървени материали се осъществяват в камери, функциониращи
при атмосферно налягане на обработващата среда.
Тя представлява смес от атмосферен въздух и водни пари.
Поради специфика във физиката на процеса
на извличане на водата от дървесината при атмосферно налягане тези технологии имат сравнително голяма продължителност (достигаща в редица
случаи до няколко десетки денонощия), както и високи специфични енергийни разходи. В съвременните пазарни условия от съществено значение е
намаляването на продължителността и енергоемкостта на тези технологии с цел осигуряване на повисок икономически ефект при гарантирано качество на получаваната продукция.
От решаващо значение за качеството и продължителността на конвективното сушене са прилаганите режими и правилният им избор. Технологичните режими при това сушене представляват подходяща комбинация от температура, влажност и
скорост на обработващата среда, променяща се

във времето и осигуряваща оптимална продължителност на сушенето.
При формирането на режимите от изключителна важност са характеристиките на материала,
като: дървесен вид, плътност, дебелина, влажност
и предназначение. Особеност при тази технология
е прилагането на начално, междинно и крайно топлинно-влажностно обработване на подложените на
изсушаване материали, с което се цели повишаване качеството на готовата продукция.
В настоящата работа се описва и илюстрира
графично и снимково извършеното от авторите по
създаването на нови и модернизирането на налични камери с цел превръщането им в енергоефективни съоръжения и по разработването и прилагането на ресурсоспестяваща автоматизирана технология за конвективно сушене в тях на бичени дървени материали.
1. Съоръжения за конвективно-камерно сушене на бичени материали
Под научното ръководство и с водещото участие на авторите е разработена конструктивна документация на нови енергоефективни съоръжения
за конвективно сушене на фасонирани дървени
материли. Разработена е също документация за
реконструиране и модернизиране на налични сушилни камери и превръщането им във високо ефективни съоръжения за конвективно сушене на бичени дървени материали.
На фиг.1 е показано разположението на оборудването в една от разработените от авторите су-
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шилни камери. Корпусът й може да бъде изработен както от топлоизолационни панели, така и от
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бетон, тухли и други строителни материали.

5

Б

6

1

Б

Пар а

7

A-A

8

3

9
Кондензат

10
11
17

14

A

12
13

16

Б-Б

15

7

6

Кабели

5

Фиг. 1. Разположение на оборудването в камера за конвективно сушене на бичени материали
Устройството на камерата е следното. Тя се
състои от две, разположени една над друго, помещения. В долното помещение се разполагат количките 12 с наредени върху тях фигури 11 с бичени
материали. В горното помещение се разполагат
вентилаторите 8, калориферите 3 и въздуховодите
1 за отработил влажен и свеж сух въздух. Количките
12 се вкарват в камерата и изкарват от нея по релсов път 13 с помощта на трансферзална вагонетка с лебедка, които се разполагат пред камерата.
Камерата се затваря с помощта на топлоизолирана двойна врата 17 .
Горното (вентилаторното) помещение се разделя по дължина на две половини с помощта на
метални рамки от винкели 4, в които се монтират
вентилаторите 8. Пространствата между рамките
се преграждат с ламарини 16. Вентилаторите 8 са
осови, тропическо изпълнение.
Срещу вентилаторите над отворите в пода на
вентилаторното помещение се разполагат под наклон калориферите 3. Най-често калориферите са
тръбни със спирално навита ламарина (чембер).
Захранването им с пара от котела става чрез тръбопровода 2, а връщането на кондензата - по тръбопровода 10. Въздуховодите 1 се оформят в двата горни ъгъла на вентилаторното помещение чрез
ламарини, в които има отвори срещу вентилаторите.
Въздуховодите 1 чрез тръби се извеждат из-

вън камерата през коридора. Отварянето и затварянето им става чрез автоматизирани клапи 6. За
овлажняване на сушилния агент по дължината на
камерата от двете страни близо до стената се разполагат тръби за директна пара 9.
За обслужване на техниката, разположена във
вентилаторното помещение, се правят две ревизионни врати 5 и 7. Зад камерата в коридора се разполага регулиращата и спирателна апаратура и контролерите за автоматично управление на процеса
на сушене 14. За предпазване от повреди, електрозахранващите кабели към вентилаторите се поставят в метални тръби 15.
На фиг. 2 е показана схема на един от конструктивните варианти на вратите на сушилните
камери. Вратите се състоят от два едакви панела
1 от пенополиуретан, сложени в заварена рамка 3
и укрепени с напречни ребра 15. Двете единични
врати с пантите 2 се захващат за рамката 16 в
стената на камерата. Уплътняването на вратата отгоре към винкела 13 и към страничните винкели на
рамката 16, а така също запушването на хлабината 4 между двата панела, става чрез гумената лента 5. Уплътняването на вратата отдолу се извършва с гумената лента 5, притисната с металната лента 7 и винтовете 8. Застопоряването на двете единични врати се осъществява чрез двете стремена,
състоящи се от лостове 10 и 12, втулките 9 и 6 и
ограничителите 14.
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Фиг. 2. Схема на топлоизолирани врати на камери за конвективно сушене
1

7

2
3
Заварка

4
5

Заварка

6

Заварка

Фиг. 3. Схема на автоматизирани клапи на камери за конвективно сушене на бичени материали
На фиг. 3 е показана схема на автоматизирани клапи, с помощта на които се осъществява отвеждането на влажен отработил въздух от камерата и въвеждането в нея на свеж сух въздух.
Всяка клапа се състои от метален цилиндър
5, която чрез скоби с уплътнители се свързва от
едната страна с тръбата, излизаща от вентилаторното помещение на камерата и от другата - с тръбата, излизаща извън сградата.

В диаметрален отвор на тръбата 5 се поставя
оста 6 със заварената за нея заслонка 3. Завъртането на оста на 90° за отваряне и затваряне на
заслонката се извършва от задвижката 2, която с
болтчета се свързва към стойката 4 на тръбата 5.
За предпазване от евентуално попадане на капки
кондензирала вода от тавана се поставя покрив от
ламарина 1, закрепен с болтчета 7.
На фиг. 4 е показан общ вид на една сушилна
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камера, намираща се в процес на реконструиране
и модернизиране по наша документация. В горната част на снимката се вижда бетоновата плоча с
правоъгълни отвори от двете й страни, която представлява под на вентилаторното помещение. От две-
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те страни под плочата се виждат тръбопроводите,
по които се отвежда кондензната вода от калориферите, а също перфорираните тръби, по които в
камерата се подава овлажняваща директна пара
или пулверизирана вода.

Фиг. 4. Общ вид на подложена на реконструиране сушилна камера
В долния край на снимката се виждат релсите
в пода на камерата, а върху лявата стена на камерата са разположени защитни метални тръби за
кабелите, свързващи датчиците за измерване на
влагосъдържанието на дървесината с програмируемия управляващ контролер.
2. Автоматизирана технология за конвективно-камерно сушене на бичени материали
През последните години от нас е разработена
и широко внедрена в практиката научно-обоснована автоматизирана технология за енерго- и ресурсоспестяващо конвективно сушене на бичени материали в камери. Разработването и развойната
дейност са осъществени въз основа на:
• критичен анализ на всички достъпни данни
в специализираната литература и в Интернет за препоръчваните и прилаганите на практика режими за
сушене на бичени материали от различни дървесни видове [1, 5, 6, etc.];
• вземане под внимание на функционалните
възможности на съществуващите системи за автоматично управление на процеса на конвективно
сушене на бичени материали;

• собствен многогодишен научен и практически опит в разглежданата област [3, 4, etc.].
Автоматизираната технология се осъществява с помощта на микропроцесорен програмируем
контролер, чиито функции са описани подробно в
[2].
За формиране на база данни в софтуера на
контролера е предвидено за всеки дървесен вид да
се запълва таблица с така наречен базов режим за
сушене. Този режим съдържа базови стойности на
заданията SP за температурата (SP-T) и на относителната влажност (SP-RH) на сушилня агент, а също на продължителността (SP-L) за отделните етапи на процеса на сушене в зависимост от влагосъдържанието на дървесината U на подложените на
конвективно сушене бичени материали.
Отделните етапи от процеса на сушене съответстват на изменение на U в следните граници:
U > 45%; 45 і U > 35%; 35 і U > 25%;
25 і U > 20%; 20 і U > 19%; 19 і U > 11% и
11 і U і 6%. Освен тях, като отделни етапи са обособени началното ТВО (InHTT), междинното ТВО
(ImHTT) и крайното ТВО (FHTT) на бичените материали.
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С използване на базовите таблици за различните дървесни видове и на въведените от оператора стойности на дебелината d (в mm) на подложените на сушене материали, а също на началното
Ub и на желаното крайно влагосъдържание Uf, контролерът по приведените в [N] уравнения изчислява стойностите на SP-T, SP-RH и SP-L за отделните

етапи на сушилния процес и ги записва в така наречена работна таблица (Tаблица 1).
Работната таблица съдържа режимните стойности на SP-T and SP-RH, които трябва да бъдат
достигнати в края на всеки от етапите, а също
стойностите на SP-L за всеки от етапите на сушилния процес.

Таблица 1. Работни режимни стойности на SP-T iW, SP-RH iW и SР-LiW (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
които контролерът изчислява по приведените в [N] уравнения и използва при автоматичното управление на процеса на сушене на бичени материали със зададени дървесен вид, d, Ub и Uf
Етап от
режима за
сушене

1

3

4

5

6

7

8

9

10

U>
45%

45≥U
>35%

35≥U
>25%

25≥U
>20%

ImHTT

20≥U
>19%

19≥U
>11%

11≥U
≥6%

FHTT

T1w=
=f(Ub)

T2w

T3w

T4w

T5w

T6w=
=f(T5w)

T7w

T8w

T9w

T10w=
=f(Uf)

RH1w=
f(RH2w)

RH2w

RH3w

RH4w

RH5w

RH6w=
=f(RH5w)

RH7w

RH8w

RH9w

RH10w=
=f(RH9w)

L1w=
=f(d,Tb)

L2w =
=f(Ub)

L3w

L4w

L5w

L6w=
=f(d)

L7w

L8w

L9w

L10w=
f(d)

InHTT
Параметър
Температура на
сушилния агент
T, oC
Относ. влажност
на сушил. агент
RН, %
Продължителн.
на етапа на суш.
L, min

2

В качеството на примери, в таблици 2, 3 и 4
са дадени изчислените от контролера работни
стойности на SP-T, SP-RH и SP-L за случаите на
сушене на бялборови бичени материали с начална
температура 200С и дебелина, равна съответно на
32 mm, 54 mm и 76 mm при Ub = 60% и Uf = 8%.
По време на формиране на всеки индивидуализиран режим за сушене контролерът осъществява линейна интерполация между стойностите на
SP-T, SP-RH and SP-L във всеки две съседни колони от работната таблица. Това добре се вижда от
фиг.4, на която е показано непрекъснатото изменение на изчислените от контролера стойности на
SP-T и SP-RH в зависимост от U и времето ф ? в
процеса на сушене на бялборови материали с
d=32mm и d=76mm.

В софтуера на контролера са заложени ограничения по отношение на въвежданите от оператора стойности на d, Uf и Ub, а също алтернативен
избор от него да се включва или не InHTT в режима
за сушене. В зависимост от Ub and Uf, броят на
колоните в работната таблица може да се изменя
от 4 до 10 (виж табл. 4, 5 и 6).
В таблица 5 са приведени изчислените от контролера работни стойности на SP-T, SP-RH и SP-L
за случая на сушене на бялборови бичени материали d = 76 mm при Ub = 30% и Uf = 9%.
В таблица 6 са приведени изчислените от контролера работни стойности на SP-T, SP-RH и SP-L
за случая на сушене на бялборови бичени материали с d = 76 mm при Ub = 15% и Uf = 7%.

Tаблица 2. Изменение на изчислените от контролера стойности SP-TiW, [oC], SP-RHiW [%] и SР-LiW
в етапите на режима за сушене на бялборови материали с d = 32 mm, Ub = 60% и Uf = 8%
Етап от
режима за
сушене
Параметър
Температура на
сушилния агент
T, oC
Относ. влажност
на сушил. агент
RН, %
Продължителн.
на етапа на суш.
L, h:min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

InHTT

60≥U
>45%

45≥U
>35%

35≥U
>25%

25≥U
>20%

ImHTT

20≥U
>19%

19≥U
>11%

11≥U
≥8%

FHTT

62

57

59

62

64

64

65

68

69

70

92

75

73

62

49

66

46

27

20

67

3:13

20:49

15:22

23:47

18:21

2:08

1:59

41:39

22:53

3:44
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Tаблица 3. Изменение на изчислените от контролера стойности SP-TiW, [oC], SP-RHiW [%] и SР-LiW
в етапите на режима за сушене на бялборови материали с d = 54 mm, Ub = 60% и Uf = 8%
Етап от
режима за
сушене
Параметър
Температура на
сушилния агент
T, oC
Относ. влажност
на сушил. агент
RН, %
Продължителн.
на етапа на суш.
L, h:min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

InHTT

60≥U
>45%

45≥U
>35%

35≥U
>25%

25≥U
>20%

ImHTT

20≥U
>19%

19≥U
>11%

11≥U
≥8%

FHTT

60

55

57

60

62

62

63

66

67

68

92

78

75

64

50

67

47

28

21

67

5:26

37:27

27:38

42:47

33:00

3:35

3:33

74:54

41:12

6:18

Tаблица 4. Изменение на изчислените от контролера стойности SP-TiW, [oC], SP-RHiW [%] и SР-LiW
в етапите на режима за сушене на бялборови материали с d = 76 mm, Ub = 60% и Uf = 8%
Етап от
режима за
сушене
Параметър
Температура на
сушилния агент
T, oC
Относ. влажност
на сушил. агент
RН, %
Продължителн.
на етапа на суш.
L, h:min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

InHTT

60≥U
>45%

45≥U
>35%

35≥U
>25%

25≥U
>20%

ImHTT

20≥U
>19%

19≥U
>11%

11≥U
≥8%

FHTT

58

53

55

58

60

60

61

64

65

66

92

80

77

66

52

69

49

29

22

68

7:35

54:04

39:55

61:48

47:39

5:03

5:09

108:11

59:30

8:52

Tаблица 5. Изменение на изчислените от контролера стойности SP-TiW, [oC], SP-RHiW [%] и SР-LiW
в етапите на режима за сушене на бялборови материали с d = 76 mm, Ub = 30% и Uf = 9%
Етап от
режима за
сушене
Параметър
Температура на
сушилния агент
T, oC
Относ. влажност
на сушил. агент
RН, %
Продължителн.
на етапа на суш.
L, h:min

1

2

3

4

5

6

7

8

InHTT

30≥U
>25%

25≥U
>20%

ImHTT

20≥U
>19%

19≥U
>11%

11≥U
≥8%

FHTT

63

58

60

60

61

64

65

66

92

66

52

69

49

29

24

68

7:35

30:53

47:39

5:03

5:09

108:11

39:40

8:52
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Tаблица 6. Изменение на изчислените от контролера стойности SP-TiW, [oC], SP-RHiW [%] и SР-LiW
в етапите на режима за сушене на бялборови материали с d = 76 mm, Ub = 15% и Uf = 7%
Етап от режима за
сушене

1

2

3

4

InHTT

15≥U >11%

11≥U ≥7%

FHTT

Температура на сушилния агент
T, o C

69

64

66

66

Относ. влажност на сушил. агент
RН, %

92

29

19

68

Продължителн. на етапа на суш.
L, h:min

7:35

54:04

79:20

8:52

0

100
95

SP-T

InHTT

SP-RH

90
85

ImHHT

U

ImHTT

80
75
70

32
d=

65

mm

m
d=76m

60
55
50

d=3

45

FHTT

FHTT

m
2m

Режимни задания по температура SP-T, C и относителна влажност SP-RH,%;
Влагосъдържание на дървесината U, %;

Параметър

40

d=
76
m
m

35
30
25
d=
32
m

20
15

d=7
6mm

m

10
5
0

50

100

150
200
250
Време τ, h

300

350

400

Фиг. 4. Изменение на изчислени от контролера SP-T и SP-RH в зависимост от U и ф ?по време на
сушене на бялборови материали с d = 32 mm и d = 76 mm
Заключение
Внедряването на разработените съоръжения
и автоматизирана технология в редица дървообработващи и мебелни фабрики потвърди напълно
обосноваността на използвания подход и методика
за изграждане по наша документация на нови, значително по-евтини от вносните сушилни камери, а
също за реконструиране на налични съоръжения и
превръщането им във високо ефективни конвективни сушилни камери.
Прилагането на тези съоръжения и автоматизирана технология за сушене в тях показа значително съкращаване на продължителността и енер-

гоемкостта на процеса на конвективно сушене на
бичените материали в сравнение с аналогичните
показатели при сушене в камери на известните на
международния пазар фирми [5] при гарантирано
достигане на изискуемото от стандарта качество.
Литература
1. Виделов, Х. Сушене и топлинно обработване на
дървесината. ЛТУ, 335 с., 2003.
2. Делийски, Н. Ресурсоспестяващо автоматично
управление на конвективно-камерното сушене на
бичени дървени материали. Управление и устойчиво развитие, (1), год.10, 2008.

Енергоефективни съоръжения и автоматизирана технология за ...

3. Делийски, Н., Л.Дзуренда. Автоматическое управление процессом конвективно-камерной сушки буковых пиломатериалов с сохранением или
с допустимым изменением их естественной
окраски. Annals of Warsaw Agricultural University
– Forestry and Wood Technology, № 53, с. 4246, 2003.
4. Делийски, Н., С. Соколовски, Л. Дзуренда.
Енергоефективни съоръжения и технологии за

221

конвективно-вакуумно сушене на дървени материали. Управление и устойчиво развитие, (1),
год.9, с.212-218, 2007.
5. Проспектни материали и сайтове в Интернет на
фирмите Bollmann, Brunner, Hildebrand, Incomac,
Incoplan, Ketres, Lignomat, Nardi, Muhlbock, Secal,
Secea, Vanichek, etc.
6. Trebula, P. I. Klement. Susenie a hydrotermicks
uprava dreva. TU - Zvolen, 449 s, 2002.

ENERGY EFFECTIVE EQIPMENTS AND AUTOMATED TECHNOLOGY FOR
CONVECTIVE DRYING OF LUMBER IN CHAMBERS
Nencho Deliiski1, Slavcho Sokolovski1 – University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Ladislav Dzurenda 2 – 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
new energy effective equipment for convective drying of lumber is created. A constructive documentation for reconstruction and modernization of available drying chambers and their transformation into high effective dryers is also
created. A considerable number of such chambers in the woodworking factories are reconstructed and modernized
according to this documentation.
Science-based automated technology for energy and resource saving convective drying of lumber in new and
modernized chambers 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 technical, technological and economical results are also analyzed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

РЕСУРСОСПЕСТЯВАЩО АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА
КОНВЕКТИВНО-КАМЕРНОТО СУШЕНЕ НА БИЧЕНИ ДЪРВЕНИ
МАТЕРИАЛИ
Ненчо Делийски
Лесотехнически университет - София
В настоящата работа се описва предложен и реализиран в практиката от автора алгоритъм за оптимизирано управление на процеса на сушене на бичени дървени материали в конвективни сушилни камери. Алгоритъмът
съдържа научно обосновано изчисляване на индивидуализирани ресурсоспестяващи режими за сушене с помощта на програмируеми логически контролери и последващо напълно автоматично осъществяване от контролерите на изчислените текущи стойности на параметрите на всеки режим.
Дава се функционално описание и снимкова и графична илюстрация на създаден с участието на автора
програмируем контролер за автоматично управление на процеса на сушене. Този контролер реализира с помощта на най-съвременните информационни технологии предложения алгоритъм за управление на процеса на
конвективно-камерно сушене на фасонирани дървени материали.
Анализират се получените експлоатационни и икономически резултати от прилагането в практиката на
предложеното ресурсоспестяващо управление на процеса на конвективно-камерно сушене на бичени дървени
материали.
Ключови думи: бичени материали, конвективно сушене, автоматично управление, програмируем контролер,
енергийна ефективност
Key words: lumber, convective drying, drying chambers, automatic control, programmable controller, energy
effectiveness

Увод
През последните години на международния
пазар се предлагат разнообразни компютъризирани системи за автоматично управление (САУ) на
процеса на конвективно сушене на бичени материали в камери. Тяхната цена обаче се оказва твърде
висока за множеството малки дървообработващи
и мебелни фирми, създадени напоследък в страните на източна и средна Европа.
В тези системи изчисляването и реализирането на режимите за сушене се осъществява за
определени групи от дебелини на бичените
материали, а не за конкретната дебелина на заредените в камерата материали. Самите режими на
сушене се състоят от няколко етапа, по време на
всеки от които стойностите на температурата и на
относителната влажност на сушилния агент в камерата се поддържат постоянни. Поради тези особености процесът на сушене не се оптимизира
напълно, което се отразява неблагоприятно на времевите и на специфичните енергийни разходи при
сушенето.
Въз основа на натрупания в течение на няколко десетилетия научен и богат практически опит в
областта на технологията [1, 2, 3, 5, 6, etc.], оборудването и управлението на процесите на худротермично обработване на дървесината, с наше водещо участие са разработени и внедрени редица
системи за оптимизирано ресурсоспестяващо автоматично управление на конвективно-камерно су-

шене на бичени материали в вградени в тях микропроцесорни програмируеми контролери.
В настоящата работа се дава описание на
функциите и алгоритъма на действие на най-новия
програмируем контролер за изчисляване и управление на процеса на конвективно-камерно сушене.
Анализират се получените резултати от внедряването на САУ с участие на този контролер.
1. Програмируем контролер за автоматично управление на процеса на сушене
На фиг. 1 е показан общият вид на микропроцесорния програмируем контролер, който реализира предложения по-долу от нас алгоритъм за изчисляване и управление на процеса на конвективно-камерно сушене на бичени дървени материали.
Той е разработен в „Делта инструмент” ООД,
София по наше задание и в тясно сътрудничество.
Предназначен е за автоматично измерване на температурата Т и относителната влажност RH на обработващата среда (сушилния агент в камерата),
за оптимизирано изчисляване на режимите за сушене и за напълно автоматичното им осъществяване.
Программируемият контролер позволява, в зависимост от избора на оператора, да се осъществяват 3 различни типа автоматично управление на
процеса на сушене, а именно:
а. Стабилизиращо управление, при което операторът периодически въвежда в контролера задания SP (от англ. Set Points) за температурата SP-T

Ресурсоспестяващо автоматично управление на ...

223

Фиг.1. Програмируем контролер за автоматично измерване на T и RH и управление на сушенето
и за относителната влажност SP-RH на обработващата среда и контролерът извършва автоматично
поддържане на тези задания. Този тип управление
се използва при сушене на рядко срещани и незаложени в менюто на контролера дървесни видове,
а също при тестване на действието на изпълнителните механизми в системата за автоматично управление на процеса на сушене;
б. Програмно управление, при което след въвеждане от оператора на данни за
• дървесния вид на заредените в камерата
материали;
• дебелината на бичените материали d;
• началното влагосъдържание на дървесината Ub;
• желаното крайно влагосъдържание на изсушените материали Uf,
контролерът изчислява по приведения по-долу алгоритъм стойностите на SP-T, SP-RH и на продължителността SP-L на отделните етапи на сушилния процес и осъществява автоматичното реализиране на изчислените параметри;
в. Следящо управление, при което формирането и автоматичното провеждане на целия процес
на сушене се осъществява от контролера във функция от текущите измерени стойности на влагосъдържанието U на подложените на сушене материали. Контролерът получава сигнала за текущата
стойност на U по интерфейса RS 485 от аналогов
изход на друг контролер, който осъществява автоматично измерване на текущото влагосъдържание

на дървесината [6].
По-долу се разглежда алгоритъмът, по който
показаният на фиг.1 контролер изчислява стойностите на SP-T, SP-RH и SP-L при програмно автоматично управление на процеса на сушене.
2. Алгоритъм за изчисляване на режимните
задания ST-T, ST-RH и ST-L при програмно автоматично управление на сушилния процес
Алгоритъмът за изчисляване на ST-T, ST-RH
и SP-L е разработен въз основа на резултатите на
критичен анализ на:
• всички достъпни данни в специализираната
литература и в Интернет [3] за препоръчваните и
прилаганите на практика режими за сушене на бичени материали от различни дървесни видове;
• функционалните възможности на съществуващите компютъризирани САУ на процеса на конвективно сушене на бичени материали;
• собствен многогодишен научен и научно-приложен опит в дадената област.
За формиране на база данни в софтуера на
контролера е предвидено, след въвеждане на съответна парола за всеки дървесен вид, да се запълва таблица с така наречен базов режим за
сушене. Този режим съдържа базови стойности на
SP-T, SP-RH и SP-L за отделните етапи на процеса
на сушене за дадения дървесен вид в зависимост
от текущата стойност на U (табл. 1).
Отделните етапи от процеса на сушене в алгоритъма съответстват на изменение на U в грани-
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ците, които са посочени в хоризонталната антетка
на табл. 1. Като отделни етапи са обособени и началното (InHTT), междинното (ImHTT) и крайното
(FHTT) влажностно-топлинно обработване (Hydro
Heat Treatment) на изсушаваните дървени материали, които се провеждат с цел намаляване на
вътрешните напрежения в тях и хомогенизиране на
влагосъдържанието им.
В базовата таблица не се нанасят стойности
на SP-T, SP-RH и SP-L за InHTT, ImHTT и FHTT, а
също на продължителността L2В на етапа, който
съответства на влагосъдържание U > 45%. Тази
продължителност в случаите, когато Ub > 45%,
контролерът изчислява по уравнението
L2B = CL2 (Ub – 45)
(1)
и записва изчислената стойност на L2В в съот-

ветната клетка на табл. 1.
В уравнение (1) коефициентът CL2 зависи от
дървесния вид.
С използване на табл.1 и на въведените
стойности на дебелината d (в mm) на подложените
на сушене материали, а също на Ub и Uf, контролерът изчислява стойностите на SP-T, SP-RH and
SP-L за отделните етапи на сушилния процес и ги
записва в така наречена работна таблица (табл. 2).
Работната таблица съдържа стойностите на
SP-T и SP-RH, които трябва да бъдат достигнати в
края на всеки от етапите в режима за сушене, а
също стойностите на SP-L за всеки от етапите в
случай на използване на програмно автоматично
управление на сушилния процес.

Таблица 1. Базови стойности на режимните задания за SP-TiB и SP-RHiB на сушилния агент и за
продължителността на отделните етапи от режима за сушене SP-LiB (i = 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9),
въвеждани в контролера за всеки дървесен вид при формиране на неговата база данни
Етап от
режима за
сушене

Параметър
Температура на
сушилния агент
T, oC
Относ. влажност
на сушил. агент
RН, %
Продължителн.
на етапа на суш.
L, min

1
Начално
влажн.топл.
обраб.
(InHТT)

3

4

5

6

7

U>
45%

45≥U
>35%

35≥U
>25%

25≥U
>20%

Межд.
влажн.топл.
обраб.
(ImHТT)

20≥U
>19%

T2B

T3B

T4B

T5B

RH2B

RH3B

RH4B

L2B=
f(Ub)

L3B

L4B

2

Стойностите на SP-TiW, SP-RHiW and SP-LiW, които са необходими за записване в работната
табл.2, контролерът изчислява с използване на съответстващите им стойности SP-TiB, SP-RHiB и SPLiB от базовата табл. 1 по следните уравнения:
T1W = Tb (Ub) + dT,
(2)
TiW = TiB – CT (d – 60)TiB, i = 2,3,4,5,7,8,9,
(3)
T6W = T5W + 1,
(4)
T10w = Tf(Uf),
(5)
RHiW = RHiB+CRH(d–60)RHiB i = 2,3,4,5,7,8,9, (6)
RH1W = RH2W + dRH
(7)
С вземане под внимание на ограничението
RH1W = 92%, когато RH1W > 92%,
RH6W = RH5W + dRH,
(8)
RH10W = RH9W + 3dRH,
(9)
L1w = CL1 d – CL1 d(Tb – 20),
(10)
Liw = LiB + CL (d – 60)LiB i = 2,3,4,5,7,8,9, (11)
L6w = CL6 d,
(12)
L10w = CL10 d,
(13)

9

10

19≥
U
>11
%

11≥U
≥6%

Крайно
влажн.топл.
oбраб.
(FHТT)

T7B

T8B

T9B

RH5B

RH7B

RH8B

RH9B

L5B

L7B

L8B

L9B

8

където долният индекс “i” означава номера на
колоната в табл.2 с изчислените и записани в нея
стойности на SP-T, SP-RH и SP-L: i = 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10;
Tb – температурата на сушилния агент, която
съответства на конкретната стойност на Ub и от
която трябва да започне процесът на сушене;
dT – добавка към изчислената температура
на първия етап от режима за сушене при провеждане в него на InHTT, оС;
dRН – добавка към изчислените стойности на
относителна влажност на съответните етапи от режима за сушене при провеждане на InHTT, ImHTT
и FHTT, %;
CT, CL, CL1, CL6, CL10 - коефициенти, зависещи
от дървесния вид на изсушаваните материали (CL6
може да бъде равен и на нула в случаите, когато
не е необходимо да се провежда ImHTT при сушенето на материали от дървесни видове с малка
плътност).
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Таблица 2. Работни стойности на SP-TiW, SP-RHiW и SР-LiW (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), които
контролерът изчислява и използва при автоматичното управление на процеса на сушене на бичени
материали със зададени дървесен вид, d, Ub и Uf
Етап от
режима за
сушене

3

4

5

6

7

8

9

10

U>
45%

45≥U
>35%

35≥U
>25%

25≥U
>20%

ImHTT

20≥U
>19%

19≥U
>11%

11≥U
≥6%

FHTT

T1w=
=f(Ub)

T2w

T3w

T4w

T5w

T6w=
=f(T5w)

T7w

T8w

T9w

T10w=
=f(Uf)

RH1w=
f(RH2w)

RH2w

RH3w

RH4w

RH5w

RH6w=
=f(RH5w)

RH7w

RH8w

RH9w

RH10w=
=f(RH9w)

L1w=
=f(d,Tb)

L2w=
=f(Ub)

L3w

L4w

L5w

L6w=
=f(d)

L7w

L8w

L9w

L10w=
f(d)

2

1

InHTT
Параметър
Температура на
сушилния агент
T, oC
Относ. влажност
на сушил. агент
RН, %
Продължителн.
на етапа на суш.
L, min

100
95

InHTT

SP-T
SP-RH

90

ImHTT

85

U

80
FHTT

75
70
65
60

m
m

0

ImHTT частично се поема от InHTT), a също да се
провежда FHTT само в случаите, когато Uf ≤ 15%.
В зависимост от стойностите на Ub и Uf, броят
на колоните в табл.2, т.е. броят на етапите в режима за сушене, може да се изменя от 3 до 10 [2].
В качеството на пример за функционирането
на алгоритъма, на фиг. 2 са показани изчислените
от контролера стойности на SP-T, SP-RH и SP-L по
време на сушенето на букови материали с d =
30 mm и d = 56 mm по режими, осигуряващи запазване на естествения цвят на дървесината.

30
d=

mm
56
d=
d=
56
m
m

55
50
45

3
d=

0m

m

40
35
30
25

mm
30
d=

Режимни задания по температура SP-T, C и относителна влажност SP-RH,%;
Влагосъдържание на дървесината U, %;

По време на изчисляване на всеки индивидуализиран режим за сушене контролерът осъществява линейна интерполация между стойностите на
SP-T, SP-RH и SP-L във всеки две съседни колони
от табл.2 (виж фиг.2). В софтуера на контролера
са заложени ограничения по отношение на въвежданите от оператора стойности на d (20 ≤ d
≤ 120 mm), U (12% ≤ U ≤ 120%), U (6% ≤ U
b
b
f
f
≤ 30%), U - U ≤ 6%, а също алтернативен избор
b
f
от него да се включва или не InHTT в режима за
сушене. Въведени са и ограниченията да не се провежда ImHTT, ако Ub < 30% (тогава ролята на

20

d=5
6m
m

15
10
5
0

100

200

300

400

500

600

700

Време τ, h

Фиг. 2. Изменение на изчислени от контролера SP-T и SP-RH в зависимост от U и τ по време на
сушене на букови материали с d = 30 mm и d = 56 mm
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B зависимост от стойността на началното влагосъдържание на дървесината Ub контролерът чрез
линейна интерполация изчислява стойностите на
температурата на сушилния агент Tb и на относителната му влажност RHb, които съответстват на
тази стойност на Ub.
Когато Uf не съвпада с дясната граница на изменение на U в някой от етапите на сушене съгласно табл.2, контролерът изчислява чрез линейна
интерполация стойностите Tf и RHf, при които приключва режимът за сушене съобразно със зададената стойност на Uf.
Продължителността Lb на началния етап от режима за сушене (след InHTT) в случаите, когато
Ub не съвпада с лявата граница на изменение на U
в някой от етапите на сушене съгласно табл. 4,3,
контролерът при програмно управление изчислява
по следното уравнение:
i = 2V3V4V5V7V8V,
(14)
където LiW е продължителността на целия етап
на сушене съгласно табл.2, в който попада Ub, min;
UiH и UiL - съответно лявата (по-високата) и дясната (по-ниската) стойности на U в диапазона на
изменение на влагосъдържанието на дървесината
от табл.2, в който попада Ub, %;
V – символ за означаване на логическа функция ИЛИ (дизюнкция).

Продължителността Lf на последния етап на
сушене (преди FHTT) в случаите, когато Ub не съвпада с дясната граница на изменение на U в някой
от етапите на сушене, контролерът при програмно
управление изчислява по следното уравнение:
i = 4V5V7V8V9.
(15)
Уравненията (1) ÷ (15) и множество логически условия към тях са заложени в софтуера на
контролера, който е реализиран на езика за програмиране С++.
3. Внедряване на системи за автоматично
управление на сушилния процес
С използване на показания на фиг. 1 програмируем контролер са разработени системи за автоматично микропроцесорно управление на процеса на конвективно сушене на бичени дървени
материали. Тези системи са и внедрени в редица
дървообработващи фабрики. Чрез тях, въз основа
на заложения в софтуера на контролера алгоритъм,
се осъществява оптимизирано моделно базирано
[4] автоматично управление на процеса на конвективно сушене на бичени материали в камери.
На фиг. 3 са показани контролерите и електротаблата в системите за автоматично управление,
които са внедрени в „Бук-Тетевен” АД, с.Гложене.

Фиг.3. Контролери, внедрени в “Бук-Тетевен” АД, с. Гложене
4. Заключение
Внедряването в няколко фабрики на САУ с
вградени в тях програмируеми контролери доказа
напълно ефективността на заложения в тях алгоритъм на функциониране.
За пръв път в сравнение с обичайно прилагание аналогични алгоритми, алгоритъмът за изчис-

ляване на режимните задания SP-T и SP-RH осигурява следното:
• стойностите на SP-T и SP-RH се изчисляват
не за определена група дебелини на материалите,
а за конкретната стойност на въведената от оператора стойност (в mm) на дебелината на подложените на сушене материали;

Ресурсоспестяващо автоматично управление на ...

• стойностите на SP-T и SP-RH се изчисляват
не като константни за определен интервал (напр.
5% или 10%) от изменението на U, а непрекъснато изменящи се за всяка текуща стойност на U (виж
фиг. 2).
Това индивидуализиране на режимите за сушене съобразно с параметрите на всяка заредена
в камерата партида бичени дървени материали осигурява намаляване на продължителността на
сушене, оптимизиране на качеството на продукцията и минимизиране на енергийните разходи за целия процес.
Разработването на алгоритъма и на реализиращия го в контролера софтуер е съобразено с възможността в бъдеще те да могат да се използват в
автоматични системи с моделно предсказващо управление [4] на процеса на конвективно-камерно
сушене на бичени дървени материали, в т.ч. и по
Интернет.
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RESOURCE SAVING AUTOMATIC CONTROL OF THE CONVECTIVE
DRYING OF LUMBER IN CHAMBERS
Nencho Deliiski
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The present paper describes a suggested and realized by the author algorithm for optimized control of the process
of convective drying of lumber in chambers. The algorithm consists of science-based computation by programmable
logic controller of energy saving individualized regimes for drying lumber 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 with the participation of the author programmable controllers for automatic control of the drying process is given. The controllers
realize the suggested control algorithm for convective drying of lumber with the help of the newest information technologies.
The achieved 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 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

КОСТУЕМИ РАЗХОДИ НА ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ
ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Нено Тричков, Ангел Петков
Лесотехнически университет - София
Актуален, както в научно, така и в практическо отношение е концептуалния модел за класификация, натрупване и разпределение на разходите в предприятие от дървообработващата промишленост.В разработката се
използва примерна, обективна информация при изчисляване на себестойността, като последната е в основата на
един от подходите при формиране на цената в условията на пазарна икономика.
Ключови думи: съвкупни разходи, себестойност на единица продукция
Кey words: aggregate costs, prime costs of a unit production

Нашето общество има неясна представа за
сериозните икономически, социални и други проблеми, с които ще се сблъска през годините непосредствено след присъединяването ни в ЕС. Преобладават очаквания за подаряване на благоденствие,
без да е заработено1 . Ключът на благоденствието
на всеки народ е във високата производителност.
Тя обаче не се постига лесно. България, в т.ч. и
дървообработващата промишленост, може да достигне по-бързо и по-висока производителност чрез
големи допълнителни условия, чрез снижаване издръжката на единица продукция. В производството
и не само в него стремежът към възможно по-добър икономически резултат е насочен към разходите. Ето защо теорията за разходите е част от теорията за производството в дървообработването и
производството на мебели (ДПМ).
Това определя изключителната актуалност на
настоящата разработка, чиято цел е предлагане на
методически подход за класификация, натрупване
и разпределяне на разходите в предприятие от дървообработването и изчисляване на себестойността
на единица продукция2 , както и формулиране значението на тази проблематика за жизненото равнище на обществото в нашата страна.
Поставени са за разрешаване следните задачи:
• определяне на преките трудови и материални разходи;
• формиране на разходите от електро- и мотокарния парк по отделни продукти /сортименти/;
• разпределяне на разходите от автотранспорта по сортименти;

ди;

• разпределяне на общоуправленските разхо-

• разработване на калкулация на натрупаните разходи;
• изчисляване на себестойност на изследваните сортименти;
• формулиране значението на себестойността на продукцията за отрасъла и цялото общество
в България.
Пример: В предприятие „Дъга” се извършват
предимно дейности от дървообработващата промишленост. Обработват се главно иглолистни
трупи. Готовата продукция през изследвания период на 2005-2007г. е над 12 сортимента. В настоящото изследване се съставя калкулация на 1 m3
обезличени продукти [2, 3], т.е. не се отчита качествен коефициент за отделните фасонирани материали.
Технико-икономически показатели средно годишно за периода 2005-2007г.:
- иглолистна обла дървесина–всичко-2590 m3;
- иглолистна обла дървесина за изследваните
ФМ 1074 m3;
- количество на изследваните фасонирани материали 752 m3
в т.ч. иглолистни дъски 3-10 cm; 4 m- 425 m3
- иглолистни дъски 2,2-10 cm; 3/4 m
147 m3
- иглолистни греди 8/10 cm; 10/10 cm
180 m3
- отпадъчна и остатъчна дървесина - 322 m3
- количествен добив /рандеман/ в относителен
дял 70%

1 Ангелов, И., Икономическата политика на България като член на ЕС, сп. Икономически алтернативи,
УНСС, бр.6, 2007, с.12;
xxx
Български тълковен речник: костуем- колкото струва на производителя; купих го на костуема цена, С.;
БАН, 1993, с. 365;
Б.А. в икономически смисъл синоними на костуем/и–направен/и, употребен/и, вложен/и, себестойност/и;
2 Петков, А., Икономика на дървообработващата и мебелна промишленост, ЛТУ, с.195-211; 2007; Петков,
А., В.Пиралков, Актуални теоретико-практически проблеми на съвкупните разходи в земеделска кооперация,
сп. Управление и устойчиво развитие, ЛТУ, бр.3-4,с.159-162, 2007 и др.
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- цена на иглолистни дъски 3-10-400 cm
252 лв/m3
- цена на иглолистни дъски 2,2-10-300/400 cm
- 220 лв/m3
- цена на иглолистни греди 8-10; 10-10 cm
223 лв/m3
- фонд работна заплата с начисленията (средногод. за предприятието) 89130 лв.
Задания:
Да се изчисли себестойността на един mі дъски 3-10-400 сm, един m3 дъски с размери 2,210 cm; 3/4 cm и греди 8/10 cm и 10/10 cm от иглолистна дървесина в предприятие за дървообработване „Дъга”, средногодишно като се има предвид, че в него има и производство на други сортименти за изследвания период от 2005 до 2007 г.
1. Установяване на преките разходи (лв.) 148 796
1.1. Заплащане на прекия труд , относно производството на дъски и греди, с всички допълнителни начисления: 29 759 лв.
1.2. Преки материални разходи /всичко/:
119 037 лв.
в т.ч. за суровина /обла иглолистна дървесина/
и материали:104 157 лв.
- енергия, необходима за технологичния процес: 4 464 лв.
- гориво: 2 232 лв.
- амортизация: - други преки материални разходи: 8 184 лв.
2. Разпределение на разходите за електро~
и мотокарния парк
Разходите за електро – и мотокарния парк
включват заплащането на труда на водачите на превозните средства, амортизация на машините , горивни и смазочни материали, текущ ремонт и
поддържане, заплата на механика /ако има такъв/
и други. Когато от електро – и мотокарния парк се
извършва работа относно определен продукт, от
всички тези раздели пряко за продукта се отчита
само работната заплата на водача на моторното
превозно средство и на помощните работници /ако
има такива/ и обема на извършената работа, изразена чрез условната единица /коефициент/ - броя
тонкилометри t/кm. Тук не е необходимо да се
отбележи, че за коефициент при мотокарите е известен и се употребява в някои предприятия – моточас. Това е броя на работните часове за всяка машина, който са умножава по броя на машините и
се получава в края на годината сумата от всички
моточасове. Останалите разходи от електро-и мотокарния парк се разпределят по продукти в края
на календарната /стопанската, финансова/ година
– пропорционално на извършените броя тонкило-
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метри. В края на годината /отчетено икономически/финансово – до 31.12.2xxx, вкл./се изчислява
фактическа себестойност на един t/km средно за
предприятието. За всеки произведен сортимент броя
на извършените тонкилометри се умножават по себестойността на един t/km, която е средна за предприятието,за календарната година.
Необходими данни:
- извършени разходи за собствения електро-и
мотокарен парк средно за календарна година
(всичко): 5 600 лв.
- отработени t/km за годината за предприятието (всичко): 28 000 бр.
- себестойност на един t/km
5600 лв. : 28000 бр. = 0, 20 лв.
- извършени t/km за производството на изследваните сортименти: 11 611 бр.
- разходи за електро-и мотокарен парк за трите сортимента
11 611 бр. X 0,20 лв. = 2322 лв.
3. Разпределение на разходите за автотранспорт
Разходите за автотранспорт включват заплащането на труда на водачите на товарните коли
(шофьорите на камионите), помощните работници
към всяка кола (т.нар. товарачи или товарно-разтоварни работници), за горивни и смазочни материали, за амортизация, текущ ремонт и поддържане.
Тук е необходимо да се отбележи, че в някои поголеми предприятия има ремонтна работилница, където се извършват текущите ремонти и поддръжка
на колите; в тях има бригадир, механик и др.; разходите за тях също се включват в тези за автотранспорта.
Всички разходи за автотранспорт се разпределят по сортименти (производства, видове продукти) в края на календарната година, което е и края
на стопанската година, пропорционално на извършените бройки тонкилометри. Първо се изчислява
себестойност на един тонкилометър за цялото предприятие. След това извършените бройки тонкилометри се, в случая за групата сортимент (за всеки
сортимент) се умножават по себестойността на
един тонкилометър, която е средна за предприятието на календарната година.
Необходими данни:
- извършени разходи за автотранспорт средно за годината за цялото предприятие (всичко):
7 100 лв.;
- извършени тонкилометри за цялото предприятие за годината (всичко): 23 667 броя
- себестойност на един t/km
7100.l/ 23667 бр. = 0,30 лв.;
- извършени тонкилометри за производството
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на трите сортимента: 9 814 броя;
- разходи за автотранспорт за производството на изследваните три сортимента:
814бр. x 0,30 лв. = 2944 лв.
4. Разпределение на организационно–управленските цехови разходи общо за предприятието
Организационно – управленските разходи общо за предприятието като цяло /или с други думи
това са допълнителните, косвени разходи/ в случая се отнасят за малка фирма от дървообработващата промишленост. В направеното изследване
те са само общоуправленски (допълнителни) разходи.
В по-големите стопански организации има няколко цеха /производствени участъци/. Допълнителните цехови разходи в тях са свързани с ръководството и обслужването на производствената
дейност в отделния цех като цяло. Те се отчитат по
отделно за производството на сортиментите от всеки цех. Например, в първи цех могат да се произвеждат дъски, греди, детайли, летви, капаци. Във
втори цех може да се произвежда дограма- врати,
прозорци. В трети цех- паркет, дюшеме и т.н. Тези
разходи се разпределят само между продуктите
от цеха, към който се отнасят пропорционално на
сумата на преките трудови и преките материални
разходи.
Допълнителните /общоуправленски/ разходи
са свързани с ръководството и обслужването на

цялостната /производствена, реализационна и
друга/ дейност на проучваното предприятие. Те се
разпределят между всички продукти /сортименти/,
които се произвеждат в дървообработващо предприятие “Дъга”.
Косвените разходи (било то общоцехови или
както е в случая общоуправленски) се разпределят
по сортименти пропорционално на сумата на преките трудови и материални разходи. Този метод
осигурява на настоящия етап най-точно разпределение на косвените /допълнителните, общоуправленските/ разходи по продукти и засега се прилага
в практиката.
Разпределение на общоуправленските разходи в предприятие “Дъга”:
• всичко допълнителни /косвени/ разходи за
предприятието: 13 400 лв.
• всичко преки (трудови и материални) разходи общо за предприятието средно за годината:
419 550 лв.
• допълнителни разходи на 1000 лв. - преки
разходи на предприятието като цяло за годината:
(13 400: 419 550) x 1000 = 31, 93898 лв.
• преки разходи за производството на трите
изследвани сортимента 148 796 лв.
• допълнителни (косвени, общоуправленски)
разходи, отнасящи се само за производството на
трите вида сортименти:
(148 796 x 31, 93 898) : 1000 = 4752 лв.

Таблица 1. Калкулация за изчисляване на производствената (кратка) себестойност
на продукцията в предприятие “Дъга”

№ по
ред
1.
2.

Видове разходи

лева

Преки разходи (от т. 1)
Електро~ и мотокарен парк (т.2)

148796
2322

3.
4.

Автотранспорт (т.3)
Общопроизводствени разходи (т.1+т.2+т.3)

2944
154062

5.
6.
7.

Отпадъчна и остатъчна дървесина
Разходи за производствената (кратката) себестойност (т.4-т.5)
Общоуправленски

1589
152473
4752

Таблица 2. Разпределение на производствените разходи между изследваните сортименти

дъски (3-10cm; 4,0m)

425

цена за
1 m3,
лв./m3
252

дъски (2,2-10cm; 3/4m)
греди (8/10cm, 10/10cm)
общо за 3-те сортимента

147
180
-

220
223
-

Видове сортименти

продукция, m3

стойност
на гот.
прод., лв.

относителен дял, %

разпределение
на разходите, лв

107100

59,64

90935

32340
40140
179580

18,01
22,35
100,00

27460
34078
152473
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- производствена себестойност на дъски 310 cm; 4,0 m
90 935 лв./425 m3=213,96 лв./m3;
- производствена себестойност на дъски 2,210 cm; 3/4 m
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27 460 лв./147m3=186,80 лв./m3;
- производствена себестойност на греди 8/
10 cm,10/10 cm
35 140 лв./180m3=195,22 лв./m3;

Таблица 3. Разпределение на общоуправленските разходи между изследваните сортименти

дъски (3-10cm; 4,0m)
дъски (2,2-10cm; 3/4m)

425
147

цена за
1 m3,
лв./m3
252
220

греди (8/10cm, 10/10cm)
общо за 3-те сортимента

180
-

223
-

Видове сортименти

продукция, m3

- общоуправленски разходи на дъски 3-10 cm;
4,0 m
2 834лв./425 m3=6,67 лв./m3;
- общоуправленски разходи на дъски 2,210 cm; 3/4 m
856лв./147 m3 = 5,82 лв./m3;
- общоуправленски разходи на греди 8/10 cm,
10/10 cm

стойност
на гот.
прод., лв.
107100
32340
40140
179580

относителен дял, %

разпределение
на разходите, лв

59,64
18,01

2834
856

22,35
100,00

1062
4752

1 062 лв./180m3 = 5,90 лв./m3;
• пълна себестойност на дъски 3-10 cm;
4,0 m = произв.+доп. р-ди=220,63 лв./m3;
• пълна себестойност на дъски 2,2-10 cm; 3/
4 m = произв.+доп. р-ди=192,62 лв./m3;
• пълна себестойност на греди 8/10 cm, 10/
10 cm = произв.+доп. р-ди=195,22 лв./m3;

Таблица 4. Калкулация за непосредствено изчисляване на пълната себестойност на изследваните
три сортимента в предприятие “Дъга” (вариант за класификация, натрупване и разпределение на
разходите при пряко определяне на пълната себестойност)

№ по ред
1.
2.

Видове разходи
Заплащане на прекия трудс начисленията (т.1.1.)
Преки материални разходи

лева
29759
119037

3.
4.
5.
6.

Електро~ и мотокарен парк
Автотранспорт (т.3)
Общоуправленски разходи (т.4)
Всичко (производствени и допълнителни разходи – от т.1 до т.5

2322
2944
4752
158814

7.
8.

Отпадъчна и остатъчна дървесина - приход
Разходи за разпределение на основната продукция (т.6-т.7)

1589
157225

Таблица 5. Разпределение на съвкупните пълни разходи между сортиментите

Видове сортименти

продукция, m3

цена за
1 m3, лв./m3

дъски (3-10cm; 4,0m)
дъски (2,2-10cm; 3/4m)
греди (8/10cm, 10/10cm)
общо за 3-те сортимента

425
147
180
-

252
220
223
-

стойност
на гот.
прод., лв.
107100
32340
40140
179580

относителен дял, %

разпределение
на разходите, лв

59,64
18,01
22,35
100,00

93769
28316
35140
157225
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- пълна себестойност на 1 m3 дъски 3-10 cm;
4,0 m
93 769 лв./425 m3 = 220,63 лв.;
- пълна себестойност на 1 m3 дъски 2,210 cm; 3/4 m
28 316 лв./147 m3 = 192,62 лв.;
- пълна себестойност на 1m3 греди 8/10 cm,
10/10 cm
35 140 лв./180m3 = 195,22 лв.;
Икономическото използване на съвкупните
разходи може да се постигне и като се провеждат
следните мероприятия: рационално разкрояване на
дървесината и дървесните материали; премахване на излишните запаси за сигурност в детайлите
и изделията; намаляване на надмерките за допълнително обработване чрез подобряване на геометричната точност на машините и динамичната им
устойчивост; прилагане на рязане с тънки триони;
оползотворяване на дървесните отпадъци чрез влагането им в други ефективни производства; намаляване на брака и повишаване качеството на продукцията.
Важен подход за снижаване на себестойността на продукцията е повишаване на производителността. Всички фактори от научно-техническия

прогрес и въведените иновации следва да водят до
увеличаване обема на продукцията и до намаляване на себестойността й. Така се реализира по-голяма маса печалба, повишава се рентабилността
в предприятието, отрасъла и народната стопанство на страната. Това е един от главните пътища за
повишаване на жизненото равнище на населението и заемане на достойно място сред развитите
индустриални държави на ЕС.
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ABSTRACT
From both scientific and practical viewpoints the concept model for classification, accumulation and distribution
of costs in a wood processing enterprise is of interest at the present moment
The study has used experimental objective data to calculate the product costs, which, according to one of the
approaches, is the basic for price calculation in market economy conditions.
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INNOVAWOOD И ЛТУ ЗА ЕДНА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА В ОБЛАСТТА
НА ИНОВАЦИИТЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА В
ГОРСКОСТОПАНСКИЯ И ГОРСКОПРОМИШЛЕН СЕКТОР
Живко Гочев
Лесотехнически университет - София
В доклада е представена InnovaWood - Европейска мрежа за образование и трансфер на технологии в
областта на горското стопанство и горската промишленост, нейната дейност и роля. Мястото на ЛТУ в тази
Европейска структура, резултатите от съвместната дейност и бъдещите проекти.
Представени са и някои резултати от участието на ЛТУ в съвместен проект „Разпространение на найдобрите методи за професионално обучение по веригата горско стопанство, горска промишленост чрез мрежата
на InnovaWood”.
Ключови думи: образование, обучение, горско стопанство, горска промишленост, InnovaWood
Key words: education, training, forest-wood industry, InnovaWood

Въведение
Мисията, върху която се гради InnovaWood е:
„Към обединена Европа в областта на иновациите,

изследванията и професионалната квалификация в
горското стопанство, дървообработващата и мебелна промишленост”.

InnovaWood - история
Устойчиво развитие е ключовият въпрос за промишлеността и обществото в Европейския съюз.
Горското стопанство и горската промишленост
(ГСГП), имат съществена роля за хармоничното развитие на това обществото чрез:
- ефективно стопанисване на естествените гори и горските ресурси;
- ангажиране на милиони хора;
- подкрепа на регионални и изолирани селски
общини;
- осигуряване на естествени и възобновими
материали и продукти, с доказана полза за икономиката и обществото на Европа.
На 16 май 2001г. мрежата включваща Eurifi,

Eurofortech, Euroligna и Eurowood прерасна в Инициативата InnovaWood. Целта бе да се изгради координирана и добре поддържана мрежова инфраструктура за иновации и повишаване квалификацията на работещите в горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост.
InnovaWood – изграждане на мрежата
InnovaWood е обединяваща организация, създадена на 01 януари 2003г. в Дъблин - Ирландия,
която включва четири бивши организационни структури от ГСГП сектор, за по-ефективна подкрепа на
механизма на иновациите, изследванията и развитието на професионалните умения и трансфера на
знания.
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Eurifi: Европейска асоциация от изследователски институти в областта на мебелната промишленост, подпомагаща изследователската дейност
и осигуряваща техническа подкрепа за този сектор.
Eurofortech: Европейска мрежа за образование, обучение и трансфер на технологии в дървообработващия и горскостопански сектор.
Euroligna: Европейска мрежа за иновации в областта на обработването на дървесината, инженерното образование и трансфера на технологии.

Eurowood: Европейска мрежа от технически
центрове и изследователски организации в областта на дървесината, подпомагаща промишлеността с технически съвети и подготвяща предложения
за Европейски изследователски проекти.
Мрежата InnovaWood обхваща 70 организации от 23 страни на Европа и извън нея, представящи пълния спектър, включващ научните изследвания, трансфера на технологии и обучението по
цялата верига на ГСГП.

InnovaWood – предмет на дейност
Основната цел на InnovaWood е да допринесе полза за бизнеса от ГСГП сектор на Европа, чрез
осигуряване на форум за изява на членуващите в
нея организации, както и за получаване на по-голяма ефективност и по-добро развитие на този сектор от промишлеността.
Да съдейства за изграждането на една по-добра съгласуваност и единство на изследователските,
обучаващите и образователните организации, както и за трансфера на знания по веригата ГСГП на
Европа.
По-специално стремежът е да се спомогне за
развитие и използване на иновациите, изследва-

нията, обучението и образованието, като инструменти за повишаване ефективността на Европейската промишленост в съответствие с генералната
политика на Европейския съюз.
Стратегията на мрежата е фокусирана към:
• Подпомагане, поддържане и консолидиране на връзките между нейните членове;
• Развитие на иновациите в различните сектори, които обединява;
• Изграждане и поддържане единна мрежа в
областта на изследванията и развитието на образованието, обучението и трансфера на технологии;
• Създаване на комуникационна система
между всички членове на мрежата, Европейската

InnovaWood и ЛТУ за една обединена Европа в ...

комисия и партньорите от промишлеността;
• Изграждане на координационен механизъм
между изследванията и обучението в съответствие
с мащаба на сектора;
• Подпомагане действията на Европейската
комисия в ключови области на политиката и икономиката;
• Е-портал.
InnovaWood - кой може да членува?
InnovaWood обединява институции и организации с интереси по цялата верига на ГСГП от всички Европейски страни в съответствие с директивата на Генералната асамблея.
За да отговарят на изискванията за членство,
кандидатите трябва да са в състояние да демонстрират доказана компетентност и практическа дейност в една или повече области на: изследванията,
образованието, обучението и трансфера на технологии или развитието на професионалните умения
по веригата: горско стопанство, дървообработване,
мебелно производство.
Някои по-важни ползи от членството
• Развитие и създаване на нови контакти и възможности за партньорство на ниво Европейски
съюз;
• Достъп до специализирана информация по
веригата ГСГП;
• Участие в организирани от централата мероприятия, включително симпозиуми, семинари, както и в Генералната асамблея;
• Открит достъп до базата данни и виртуалната информационна система на организацията;
• Повишаване качествата и дееспособността
на отделните й членове;
• Разширяване на системата за разработване на проекти и използване на резултатите от тях;
• Мнения и партньорски изследвания в рамките на мрежата по време на подготовката на предложения за съвместни дейности;
• Представяне колективните интереси на членовете на мрежата или на техните проблеми пред
Европейската комисия и промишлените обединения и другите мрежови организации.
Структура на InnovaWood
Организацията и дейността на InnovaWood се
извършва от три организационни структури: Генерална асамблея, Изпълнителен борд и Управителен
борд.
Генералната асамблея включва всички членове на InnovaWood и според устава й:
• взема стратегически решения относно политиката и дейността на InnovaWood, по предло-
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жение на Изпълнителния борд;
• избира Президент, Вицепрезидент, членове
на Изпълнителния борд и Координатори на подразделения;
• потвърждава избора на Генерален секретар;
• провежда поне веднъж годишно среща с членовете на организацията.
Изпълнителен борд
Изпълнителният борд включва Президента, четири Изпълнителни директора и Генерален секретар.
Според статута на InnovaWood, Изпълнителният борд:
• е отговорен за дейността и ежедневната работа на InnovaWood;
• контролира бюджета;
• предлага решения или механизми относно
развитието на InnovaWood.
Президентът:
• отговаря за дейността на InnovaWood;
• председателства срещите на InnovaWood;
• осъществява контрол върху изпълнение на
политиката и стратегията на InnovaWood, в съответствие с решенията на Генералната асамблея и/
или Изпълнителния борд;
• инициира, разработва и осъществява политиката, стратегията и действията на InnovaWood в интерес на нейните членове и разрастването на
мрежата;
• отговаря за ефективната работа на Секретариата.
Изпълнителните Директори;
• подпомагат дейността на Президента;
• отговарят за развитието на InnovaWood и изпълнението на програмата й.
Генералният секретар:
• ръководи финансите на InnovaWood и координира работната програма на Секретариата;
• отговаря за осигуряването и правилното изразходване на финансите;
• е отговорен за развитието и изпълнението
на специфичните бизнес инициативи от името на
InnovaWood или консорциума от нейни членове.
Управителен борд
Изграден е за да координира настоящите и бъдещи дейности на мрежата и разработва нейната
дългосрочна стратегия. В него влизат членовете на
Изпълнителния борд и програмните координатори,
включително и до пет представители на Европейските производители. Най-малко двама от тях трябва да бъдат от Европейските промишлени федерации/асоциации.
Управителният борд отговаря за:
• предлагането на уместни дейности в подк-
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репа на ГСГП сектор;
• анализира предложенията и препоръките
към дейността на членовете на мрежата;
• развитието на InnovaWood;
• прави препоръки към Изпълнителния борд,
относно бъдещото развитие на мрежата;
• развитието и изпълнението на специфичните бизнес инициативи от името на InnovaWood.
Подразделения
InnovaWood е изградена от подразделения,
фокусирали своята дейност в пет тематични
области, всяка от които е с координатор и организационна координираща група, както следва:
• Изследвания, технологично развитие и иновации;
• Трансфер на знания;
• Обучение и образование;
• Околна среда и устойчиво развитие;
• Интеграционна политика по веригата ГСГП.
Работни групи
• Горско стопанство;
• Дървообработване;
• Конструкции/композити;
• Мебели.
Резултати, подкрепа и развитие на InnovaWood
• Разрастване на мрежата от членове и сътрудничество с всички заинтересувани Европейски
асоциации и организации в сферата на ГСГП и извън тях;
• Развитие на партньорството и сътрудничеството;
• Достъп до базирана информация в Интернет
пространството, както и до и резултати от изследванията по веригата ГСГП;
• InnovaWood – източник на авторитетни, специализирани съвети, консултации и техническа
подкрепа;
• Семинари, конференции и практическа
подкрепа, поощряване на иновациите, обучението
и образованието по цялата верига на ГСГП;
• Повишаване дееспособността и качествата
на членовете на мрежата, създаване на благоприятни условия и подкрепа със съоръжения и апаратура, помощни средства и обслужване;
• Координиращ, представителен глас от името на членовете при вземане на ключови решения в
ЕС и ГСГП сектор.
InnovaWood има изграден механизъм, базиран на Интернет уеб-портал (http://www.innovawood.com/) за осигуряване на достъп до крайните
потребители на информация свързана с изследвания, обучение и квалификацията на членовете й,
осигуряване на виртуален информационен център

за управление и внедряване на проекти с изследователска насоченост и обучение.
Изграждайки тази платформа, InnovaWood
създава изследователска база данни, базирана върху Седма рамкова програма на Европейския съюз.
Нейната цел е да се направят по-достъпни резултатите от Европейските изследвания и технологичното развитие за промишлеността, базирана върху ГСГП, както и да се създаде един, многоезичен,
интелигентен електронен инструмент от база данни на тази основа. Достъпът до тези средства има
открит характер само за членовете на мрежата и
включва информация от сферата и мащаба на научните изследвания, технологичното развитие, обучението и образованието.
Лесотехнически университет&InnovaWood
С официално писмо от 26 август 2004г. на
Президента и Генералния Секретар на InnovaWood,
ЛТУ бе поканен да се присъедини към Мрежата.
Тази покана бе резултат и следствие от активното
участие на отделни представители на Университета
в проекти към структурите, инициирали и обединили се в инициативата InnovaWood.
Проект InnovaWoodEDU
Лесотехническият университет не само членува в Мрежата, но е и партньор по проект 006IRL/
F/NT-153170 InnovaWoodEDU: „Разпространение
на най-добрите методи за професионално обучение по веригата Горско стопанство, Горска промишленост чрез мрежата на InnovaWood”.
Проектът се осъществява с подкрепата на
програма Leonardo da Vinci, продължителност - 18
месеца (01/10/2006 – 28/02/2008) и бюджет
400.000 евро.
Координатор на проекта е Innovawood (IE), а
членове: Лесотехнически Университет (BG), European Network for Forest Entrepreneurs (DE), Aidima
(ES), Teak oy –Teuve Adult Education Center (FI),
Center de Formation Professionelle Forestiers CFPF
(FR), Waterford Intitute of Technology (IE), Lietuvos
Misku Institut (LT), Latvian University of Agriculture
(LV), Warsaw Agriculture University (PL), Instituto
Superior de Agronomia ISA (PT), Institut National al
Lemnului (RO), Slovenski Lesarski grozd (SI), Berner
Fachhoshschule Hochschule fr Architekture bau und
Holz HSB (CH)
Няколко са ключовите фактори, които мотивираха разработването на този проект:
• Необходимостта от споделяне на опита и
иновациите на Европа по веригата ГСГП, с новите
12 страни членки на EU27;
• Значителен дефицит на умения, липса на
прозрачност в квалификациите и компетенциите в
този сектор на Европа.

InnovaWood и ЛТУ за една обединена Европа в ...

Цел на проекта
Основната цел е изграждане на транс национална мрежа за подобряване на Професионалното
Образование и Обучение (ПОО) в сектора ГСГП.
Специфични цели
• да се изгради научна мрежа, насочена към
обединение на знанията и развитието на база данни,
относно най-добрите практики на образование и обучение по веригата ГСГП;
• да идентифицират празнините в уменията на
различните нива от сектора, за всяка страна-партньор;
• да изгради стратегия за прилагане на програми за ПОО, в които ще бъдат идентифицирани
недостига на знания и умения;
• засилване дейността на ПОО в мрежата на
InnovaWood и разширяването й чрез включване на
представителни организации от всички страни членки на EU27;
• максимално споделяне на знанията;
• разработване на онлайн информационни ресурси за улесняване и насърчаване размяната на
опит в областта на добрите практики на ПОО от
сектора ГСГП, както и популяризиране на новостите и сближаване на опита на всяка една страна;
• организиране на семинар, фокусиран към
ГСГП, за осветяване на най-добрите методи и успехи в ПОО на Европа;
• разработване на InnovaWood виртуален
център за обучение (платформа за разпространяване на водещи курсове за обучение, е-обучение,
помощни материали на различни езици, достъп до
изследователски групи и средства, комуникационни инструменти между изследователския и техническия персонал от различни страни на Европа, фо-
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рум за контакти между обучаващите се).
Целеви групи
• Образователните институции в сектора ГСГП
на страните от EU 27 (вкл. Центровете за ПОО);
• Студенти, ученици и преподаватели от
Европейския ГСГП сектор;
• Работодателите от Европейския ГСГП сектор.
Продукти/резултати
• Механизъм за размяна на информация между обучаващи и обучавани;
• Дискусионен форум засягащ специфичния
дневен ред на образованието;
• Технически речник от специфични термини
отнасящи се до сектора ГСГП на всички езици от
страните партньори;
• InnovaWood Виртуален Център за Обучение
(ВЦО);
• Доклад за най-характерните празнини в образованието от сектора ГСГП на Европа и в частност, различията между Изтока и Запада.
Въздействие на Проекта
Въздействието на Проекта ще бъде в три основни направления:
• Метод за идентифициране на необходимите умения в сектора ГСГП: необходимост от изграждане на общество на “знаещите”;
• Каталог на най-добрите методи за ПОО в
сектора ГСГП;
• Система за противопоставяне на празнините в знанията и уменията чрез методите на ПОО.
Чрез разпространяване на тези три основни
резултата, ще се допринесе за: по-голяма гъвка-
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вост на транс националната мрежа в областта на
ПОО, за нейното персонализиране и превръщането й в център за обучение по веригата ГСГП на
Европа.

Уеб платформа
Innovawood ВЦО:
• дискусионни форуми;
• курсове и каталог на най-добрите практики;
• онлайн тематичен речник
Link InnovaWoodEDU: http://www.innovawoodedu.net

INNOVAWOOD AND UNIVERSITY OF FORESTRY FOR ONE UNITED
EUROPE IN FIELD OF INNOVATIONS , RESEARCHES AND
QUALIFICATIONS IN THE FOREST-WOOD BASED SECTOR
Zhivko Gochev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the report the European network is showed for education and transfer of technologies in the area to the forest
enterprises and the forest industry, its activity and part. The point of University of Forestry of this European structure,
the results, being as well projects by the collaborative activity.
Some consequences of engagement of University of Forestry are presented in collaborative project:” Expanding
good practices in vocational education and training in the Forest-Wood Chain sector through the InnovaWood network”.
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ОТЧИТАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА
ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО В Р. БЪЛГАРИЯ В РАЗХОДИТЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ДЪРВЕСНА СУРОВИНА
Николай Нейков, Ангел Петков
Лесотехнически университет - София
В съвременната логистична теория разходите за управление на запасите са цялостно изведени и описани.
Същевременно определянето им е представено твърде синтетично в литературата без отчитане специфичните
особености на конкретната стопанска дейност, за която се осъществяват. Управлението на запасите в предприятията от дървообработването се нуждае от адаптиране на логистичните разходи към условията в Р. България.
Ключови думи: управление на запасите, логистични разходи, дървесна суровина
Key words: inventories management; logistics costs, timber

Разходите за управление на запасите са основен елемент на оптималността в планирането им.
Тези разходи най-общо се обобщават до: общи разходи за управление на запасите за определен период, частични разходи- съставни на общите, описващи определена функция в управлението на
запасите; единични разходи- разходи за единица,
зависещи от обемите на доставките, от тяхната честота и от времето на планиране. Много съвременни автори предлагат методика за изчисляване на
годишните разходи1 . Същевременно трябва да се
обърне внимание на същността на единичните разходи и в частност на съставните им части, характерни за конкретната среда на функциониране на
логистичната система. Всички посочени разходи се
нуждаят от адаптиране към конкретните условия
на прилагане.
Цел на настоящото изследване е предлагане
на приложно насочени методи за определяне на
единичните и някои частични разходи за управление на запасите в дървообработващата промишленост на Р. България.
Разходите за функциониране системата на
снабдяване- разходи от тип А са основни в моделите с циклично попълване на запасите (многопериодните модели). Следователно тяхното определяне е много важно от гледна точка на това да не
се надценят посочените разходи. Прекомерно високите разходи тип А увеличават средноналичното
количество суровина. Определянето им се състои
в откриването на онези разходи, които възникват с
всяка доставка, но не зависят от нейния обем.
Възможно е включването на такси и застраховки,
разходи за осъществяване на комуникация и др. В
съвременните условия на интернет комуникационни системи разходите за комуникация с доставчи-

ците не са от особено значение. В същото време
разходите за работни заплати са много специфични за дървообработването и тези разходи обуславят включването на А в управлението на запасите.
Разходите за поръчване, отчитайки тяхната специфика могат да се определят, най-правилно като
“...се пита отговорният за поръчването колко време му отнема и това време се умножи по почасовата ставка.”2 . При закупуване от частни гори или
случайни оферти, подадени в определен момент
от дърводобивна фирма разходите за работни заплати се ограничават до заплащането на отговорник
по доставките, началник склад или ръководител
снабдяване. Когато се участва в процедури в разходите се включва и времето отделено за участие
в процедурата на отговорния за това. Фирмите използват лицензирани лесовъди за тази цел. При осъществяване на самостоятелен дърводобив се включват заплатите на отговорника за снабдяването със
суровина на лицензирания лесовъд, на горски работници и на шофьорът на транспортното средство за извоз. Правилника за прилагане закона за горите (ППЗГ) позволява ограничаването разходите
тип А до минимум. Калкулирането им е следното:
А1=(заплата на отговорник за снабдяването).(време за осъществяване на функцията);
А2=(заплата на лицензиран лесовъд).(време
за участие в процедури и подписване на приемателно-предавателен протокол, позволително за сеч
и за извоз);
А3=(заплата на шофьории работници).(времетраене на транспортирането и добива);
А4=(заплата на оперативните счетоводители,
заети с фактурирането на операцията).(времетраене на операцията).
За различните СО в дървообработването раз-

1 Ковачева, С., Г. Тасев, Логистичен модел за оптимизиране на резервните елементи, Логистиката в икономиката на преход, С., 1999 с.395-398.
2 Piasecki, D., Optimizing EOQ, http://inventoryops.com/economic_order_quantity.html
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ходите тип А са:
• за СО, закупуващи от дърводобивни фирми
– А=А1+А4;
• за СО, закупуващи от ДЛ и ДДС, без самостоятелен дърводобив – А=А1+А2+А4;
• за СО, осъществяващи собствен дърводо4

бив – А=

∑A .
i =1

i

Съхраняването на обла дървесна суровина се
различава от съхранението на фасонираните
материали. И в двата случая е необходимо поддържане на влажност под 25% или над 80%.3
Ниска влажност е характерна при съхранението на
готовата продукция, а висока на облата дървесина.4
Това поражда различия в разходите за съхранение
на запасите им.
Въз основа изискванията на моделите за управление на запасите разходите за съхранение,
включвани в моделите са единствено тези, зависещи от обема на запасите в складовете. Посочените
разходи тип a могат за се използват при последващия анализ на ефективността на функциониране
на складовата система.
Изследването на логистичните разходи за поддържане на запаси в предприятията от дървообработващата промишленост е необходимо да премине през етапи, определящи значимостта на всеки
елемент на разходите. Изследването на разходите
за съхранение изисква формулиране функциите на
тези разходи за единица време и единица запас и
тяхното “интегриране” във функционали на общите разходи за поддържане на запасите.
Независимо от използваната политика за управление на запасите разходите за притежание съдържат следните елементи:
• Разходи за”умъртвяване” на ликвидни средства – това е алтернативната цена от влагането на
парични средства в материални запаси. Използването на основния годишен лихвен процент (ОЛП)
предлага универсалност на методиката. Определянето на тези разходи е следното:
α1=(Цена за кубичен метър).ОЛП, лв./г.;
• Разходи за разтоварни и вътрешноскладови
операции по подреждане на сортиментите в земен
склад – при липса на норми в СО се изчисляват
въз основа на средното време за разтоварване на
транспортно средство с определен обем и подреждане на дървесината в склада. Определят се както
следва:
α2=[(заплати на мотокаристи; кранисти и

др).(средно време за операциите)]/(товаровместимост на избрано транспортно средство), лв./ m3;
• Разходи за енергоносители – това са разходите за горива и ел. енергия за времето на осъществяване на разтоварните и складовите операции:
α3={[(цена ел. енергия). (мощност на крана)
+ (цена за гориво > газьол)(среден разход на час)].(средно време за операциите)}/(товаровместимост на избрано транспортно средство), лв./ m3;
Общият вид на разходите тип α е:
3

α =∑α i
i =1

Разходите поради дефицит възникват в случаите на отрицателен чист запас. Тяхното изменение е в следните направления:
• изменение спрямо обема на отрицателния
чист запас;
• изменение, спрямо времето на съществуване на дефицита.
Въз основа на изложените в голяма част от
икономическата литература, занимаваща се с управление на запасите видове разходи поради дефицит, се прави следното обобщение за дървообработващата промишленост:
• Разходи за производствения процес – всички разходи за производствения процес, зависещи
само от времето се включват в разходите за
дефицит, за единица време. Тези разходи възникват единствено при дефицит в склада за дървесна
суровина.
• Разходи за складовото стопанство на дървесната суровина, включват се единствено зависещите от времето.
• Разходи от пропуснати продажби. Те изцяло зависят от размера на отрицателния чист запас.
Изразяват загубата на доход от липсващите стоки,
когато клиентът не е съгласен на изчакване и заместване с алтернативни дървесни продукти.
Тяхното реално определяне е възможно при предвиждане загубата на пазарен дял, поради ниско ниво на обслужване. При липса на информация за
това може да се използва доходът получаван от
единица суровина, при продажбата на готовия
продукт.
Формулите за определяне частичните годишни разходи поради дефицит са следните:
• зависещи от обема на дефицита:

βv

1
- при политики с постоянен период;
T

3 Виделов, Христофор, Сушене и топлинно обработване на дървесината, С., 2003,с. 242;
Дончев, Гено, Технология на фасонираните материали, С., 1989, с.117.
4 Шишков, И, Технология на фурнира и слоестата дървесина, С., 1994, с.27.

Отчитане на специфичните особености на дървообработването в ...

βv

λ

Qopt - при политики с точка на поръчка.

• зависещи от времето на съществуване:

γ

v
- за политики с постоянен период;
qT

За Q-r политика разходите тип g могат да се
трансформират в такива за единица въз основа на
средногодишното потребление на дървесна суровина. По този начин се добавят към b.
Уравненията на разходите за транзитен запас
(тип j) се определят за моделите с постоянен
период. Използва се отношението на транзитното
време към оптималния период на попълване.
Така определените разходи се включват във
функциите на общите разход и се прилагат за съответното дърворезно производство. Възможността
за управление на запасите от дървесна суровина с
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модели, оптимизиращи равнищата им при независимо търсене е важна характеристика на дървообработването. Тя изисква прилагането на разгледаната методика от една страна за всички посочени
разходи, а от друга в процеса на паниране, т.е. определените по този начин разходи са планови и при
възникването на фактическите ще даде отговор на
предприятията, къде се зараждат проблемите и какъв е размерът на финансовите последствия.
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HAVING AN EFFECT OF SPECIFIC CHARACTERISTICS OF
WOODWORKING INDUSTRY IN BULGARIA ON COSTS OF LUMBER
INVENTORIES MANAGEMENT
Nikolay Neykov, Angel Petkov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In contemporary theory of inventories management the common costs for it are considered to be examined
closely. Their obtaining is presented rather summarized without having an effect of characteristics of particular economical activities on them. Inventories management in saw-mills in Bulgaria needs to implement adapted to country’s
characteristics approaches of saw-logs inventories management costs.
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ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ДЪРВЕСНА
СУРОВИНА, ДОСТАВЯНА ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ
Николай Нейков
Лесотехнически университет - София
Оптималното управление на запасите включва оптимизиране на равнищата на запасите посредством минимум на общите разходи за управлението им в определен период от време. Използването на резултатите от
оптимизацията като критерии за разпределяне на количествата дървесина, доставяна от различни държави гарантира годишни обеми закупувана от всяка държава суровина близки до оптималните.
Ключови думи: управление на запасите, интегрирано попълване
Key words: inventories management; joint repleni6ment

Снижаването на риска от ниска надеждност
на снабдителната система е възможно посредством диверсифициране на източниците на снабдяване. По този начин е възможна комбинация от
доставчици, намиращи се в пределите на една или
няколко държави. Замяната на един доставчик с друг
е решение в условията на необходимата обезпеченост с доставчици и недоволство от ниско равнище
на обслужване. Когато се използва ограничен кръг
от източници на снабдяване и причините за случайността във времето за доставка са породени от
фактори като атмосферни условия то решаването
на задача от типа JRP- Joint Replenishment Problem (Интегрирано попълване на запасите) би позволило задаването на оптимални параметри на управлението на запасите от различни източници.
Дървообработването ползва дървесна суровина, чиято надеждност на снабдяването е в пряка зависимост от фактори на общата среда.
Цел на настоящото изследване е постигане
на оптимално съотношение на закупуваните обеми в годишния план за снабдяване с дървесни
сортименти, на примера на “Лесопласт” АД.
Една от насоките, която се забелязва в повечето изследвания на авторите, занимаващи се с
“класическата” оптимизация на запасите е интегрираното им попълване. Този проблем е известен
като JRP- Joint Replenishment Problem (Интегрирано
попълване на запасите). Решаването на JRP се посочва от авторите като актуален проблем за пос-

ледните 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, Frenk, и Dekker1 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 Frenk, Dekker и Kleijn2 , включвайки ограничения върху нивото на обслужване.
Maike Schwarz3 използва специфична норма на съотношенията между разходите за поръчване и поддържане на запасите. Eric Musalem и Dekker 4 предлагат по-приложими методи за JRP. Тяхната концепция е възниква на по-късен етап и е типичен
пример за приложение на “класическите” модели
на функциите на общите разходи. В нея се забелязва и една новост, въведена от практиката, а
именно неоптимално определяне на цикличния
запас. Техните допускания не се основават на минимума на разходите за поръчване.
Достигането на минимум в настоящото изследване се осъществява посредством комбинираното използване на разпределителна задача и Y-T
модел. При закупуване на дървесина от различни
пазари, където цената е различна разпределителната задача минимизира доставната стойност на
суровината, като цяло. Същевременно Y-T модела
определя оптималните параметри на запасите от

1 Wildeman, R.E., J.B.G. Frenk, R. Dekker, An efficient Optimal Solution Method for the Join Replenishment
problem, 1996, http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs/66/http:zSzzSzwww.eur.nlzSzfewzSzebzSzpaperszSz..zSzpubzSzei9542rv.pdf/wildeman96efficient.pdf
2 Frenk, J.B.G., M.J. Kleijn, R. Dekker, An efficient algorithm for joint replenishment problem, 1997,http://
citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs/65/http:zSzzSzwww.eur.nlzSzfewzSzebzSzpaperszSz..zSzpubzSzei9701.pdf/
frenk97efficient.pdf
3 Schwarz, M., Multi-Item Inventory Control: The K-Curve Methodology, 2000,http://citeseer.ist.psu.edu/cache/
papers/cs/19060/ftp:zSzzSzftp.math.uni-hamburg.dezSzpubzSzunihhzSzmathzSzpaperszSzprstzSzprst200010.pdf/
schwarz00multiitem.pdf
4 Musalem, E.P., R. Dekker, Controlling inventories in a supply chain a case study, 2002,http://
citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs/27405/http:zSzzSzwww.eur.nlzSzWebDOCzSzdoczSzeconometriezSzfeweco20030218115707.pdf/controlling-inventories-in-a.pdf
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всеки източник и от всички-общо. Този модел е в
основата на оптимизацията, затова информацията
от него е удобна за използване при процедурата на
разпределителната задача. От модела се взимат
общите годишни разходи и максималните равнища.
Получават се разходи, имащи свойството на
пределни. Те възникват при прехода от един оптимален период и оптимално равнище към други.
Изчисляват се по следния начин:

MCi =

PTi − PT2

,
YTi − YT2 лв./куб.м,

където МС са допълнителните разходи за единица при преход от един оптимален период към
друг;
РТi и РТ2 - общите разходи за единица време
на индивидуалната оптимизация по източници и периода на общата оптимизация;

YT1 и YT2 - оптималните максимални равнища
по източници и като цяло.
Така видът на общата разпределителна задача5 става следния:
N

Z = ∑ ACi qi
i =1

N +x

∑q
i =1

i

N

N

i

i =1

i

където N е броят на източниците на снабдяване (държави или доставчици);
х – броят на фиктивните производители
Z – годишните разходи за управление на запасите в единен период на попълване;
qi – доставяните количества суровина от всеки доставчик, в рамките на максималното ниво –
Ytotal.
Представената целева функция минимизира
разходите за преход на индивидуалните оптимуми
към единен. Ако за някой източник на снабдяване
оптималния период съвпада с единния, то МС=0.
Разпределителната задача се решава посредством
метода на транспортната задача. От множеството
оптимални решения единствено се избира въз основа на критерия:
N

∑C q
i =1

i i

AC =

P28 − P14
4800,88 − 3611,8
=
= 0, 753лв / m 3 ;
Y28 − Y14 3379, 36 − 1801,89

• топола Румъния:
P28 − P21
7247,88 − 7202, 25
=
= 0, 0661лв / m 3 ;
Y28 − Y21 6024,877 − 5334,851

• топола Сърбия:

∑ q ≤ ∑Y
i =1

където Ci e цената на дървесината от i-тия
източник.
Използвайки информация за “Лесопласт” АД,
за периода 2002г.-2005 г. в статията се решава
JRP за тополови сортименти, доставяни от България, Сърбия и Румъния. Решаването на JRP се осъществява посредством транспортна задача и интегриране на индивидуалните потребности по държави в определеното общо максимално равнище –
Y=18933,327 m3. Транспортната задача се построява въз основа на пределните разходи за преход
на оптималните Т за всеки дървесен вид към единен оптимум (Т=28 дни, фиг.4.23). За “Лесопласт”
АД преходите към единен Т за всяка тополова дървесина са следните:
• за дървесината от България – от Т=14дни
към Т=28 дни;
• за дървесината от Румъния и Сърбия– от
Т=21 дни към Т=28дни;
Възникналите разходи, вследствие интегрирането са следните:
• топола България:

AC =

≤ Ytotal
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→ min ,

AC =

P28 − P21
50951,1 − 49540,1
=
= 1, 97 лв / m3 ;
Y28 − Y21 8944, 739 − 8229, 327

Количествата, включени в производителите са
оптималните Y (обозначени с аi) за дървесината от
всяка държава, съответно аБългария=1801,89 m3;
а Румъния =5334,851 m3 ; а Сърбия=8229,327 m 3.
Количествата в потребителите се формират като
оптималното Y=18933,88 m3 от общата оптимизация на запасите от топола се раздели на три.
Транспортната задача е отворен тип. Остава недостиг от 3598,702 m3. За целта се включва фиктивен производител. Транспортната таблица е представена в табл. 1.
Всички индексни оценки на празните квадрати са Ј0; задачата е неизродена, следователно получените решения са оптимални. Окончателен избор на решение се прави за този вариант, при който абсолютната стойност на закупената суровина
е най-ниска. Така резултатът за целевата функция
е Z=17920,004 лв./г. Получената структура на общото максимално равнище и съответно на единната циклична доставка е:

5 Бонев, К., Икономико-математически модели и методи за управление на материалните ресурси, В.,
1978, с.17
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Таблица 1. Транспортна задача за решаване на JRP за тополова дървесина в “Лесопласт” АД

България
Румъния

QБългария
0,753
987,29

QРумъния
0,753

QСърбия
0,753

813,71
0,066

0,066

0,066

5334,851
1,97

Сърбия

1,97
5507,58

0

Фиктивен

1,97
2721,74

0

6321,29

6321,29

• България – 17,65%, оптимално потребление на дървесина от България е 15140,7 m3/г.;
• Румъния – 52,21%, оптималното потребление на дървесина от Румъния е 44787,4 m3/г.;
• Сърбия – 30,14%, оптималното потребление на дървесина от Сърбия е 25855 m3/г.

0
3598,702
6321,29

1801,89
5334,851
8229,327
3598,702

Полученият оптимален резултат оказва влияние върху разходите за придобиване на суровина.
На този етап ефективността на годишните разходи
за тополова дървесина в “Лесопласт” АД е сравнена в табл. 2.

Таблица 2. Ефект на решения JRP върху ефективността на разходите за тополови сортименти, за
2005 г. в “Лесопласт” АД
Икономическа ефективност
лв.
4,727
3,038
2,853

Вариант на структура
Оптимална
Равно съотношение
Практикувана в предприятието

Представената таблица разкрива ефекта от
прилагането на разпределителна задача за решаване на JRP. Икономическата ефективност на разходите за тополова дървесина се увеличава с
65,68%. Следователно JRP, изразен посредством
преход от индивидуални към единен оптимизационен модел е надежден метод за подобряване на
управлението на запасите от различни източници
на снабдяване.
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OPTIMAL MANAGEMENT OF TIMBER INVENTORIES PURCHASED FROM
DIFFERENT LOCATIONS
Nikolay Neykov
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ABSTRACT
Optimal inventories management includes minimization of total logistic costs in some time period. Implementing
the results of such an optimization guaranteed the quantities form each location to be close to the optimal.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, ИКОНОМИЧНОСТТА И
НАДЕЖДНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО В ДЪРВООБРАБОТВАЩОТО И
МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Георги Вуков, Лесотехнически университет – София
Диана Георгиева, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
В предлаганата работа се разглеждат някои въпроси, касаещи съвременните методи за диагностика на
техническото състояние и определяне на моментната работоспособност на оборудването в дървообработващото и мебелното производство. Оценката на техническото състояние и моментната работоспособност става на
основата на определени критерии. Те се формират на базата на изследване на особеностите в конструкцията и
режимите в експлоатацията на разглежданото оборудване, като се прилагат съвременни средства за компютърно
моделиране. Изследванията показват, че провеждането на обоснована диагностика позволява да се повиши надеждността и ефективността на машините и да се намалят разходите за ремонт и обслужване. Също така се
гарантира точността на технологичния цикъл, а това е свързано с повишаване на качеството на готовата продукция и намаляване на цената й. Прави се изводът, че прилагането на адекватни методи за прогнозиране на техническото състояние на оборудването и определянето на моментната му работоспособност имат значителен икономически ефект.
Ключови думи: ефективност на оборудването, вибродиагностика, надеждност
Key words: effectiveness of the equipment, vibration control, reliability.

Достоверната информация за моментното техническо състояние и работоспособност на оборудването в дървообработващото и мебелното производство има решаващо значение за повишаване на
ефективността, икономичността и надеждността на
това оборудване. Оперативната информация и диагностиката на състоянието позволяват да се открият своевременно възникнали отклонения в параметрите на оборудването и да се вземат необходимите мерки, за да се гарантира точността и качеството на обработваната продукция. Така се минимизират разходите от брак на негодни и неотговарящи на стандартите изделия. Точната диагностиката води до намаляване на разходите за обслужване и за ремонт, защото позволява избягването на аварийните режими. Високите изисквания, които се предявяват към нивото на шума и вибрациите,
съпътстващи производството, също налага необходимостта от допълнителни мерки за намаляването им. Именно чрез адекватна диагностика се
откриват местата в конструкцията с високо ниво на
вибрациите и се дават препоръки за овладяването
им.
Виброакустичната диагностика предлага безспорни предимства за оценка на техническото състояние и работоспособността на оборудването в
дървообработващото и мебелното производство.
Вибрациите и шумът, свързани с работата му, са
носители на огромна информация за състоянието
и процесите в него. Съвременните средства за
снемане, регистриране и анализ на вибрационните
и шумови сигнали са в основата на бурното разви-

тие на този тип диагностика в последно време.
Налице са и нови насоки в развитието й.
Съвременните технически средства за моделиране, компютърно симулиране и анализ на сложни динамични системи правят възможно приложението на методите на виброакустичната диагностика по време на целия жизнен цикъл на оборудването. Започва се от етапите на проектиране и разработване на конструкцията, на производство на
оборудването и на пускане в експлоатация и сработване. Провежда се по време на цялата експлоатация като определя моментите, в които е необходим ремонт или допълнителни настройки, и дава информация за качеството на извършения ремонт. Накрая дава данни и критерии за значително
износване на елементите, при което трябва да се
направи преценка за необходимостта и рентабилността от генерален ремонт. За всичко това допринася и бързото развитие на техническите средства
за снемане, регистриране и анализ на вибрационните и шумови сигнали.
В предлаганата работа се изследват някои възможности за развитие и усъвършенстване на методите и средствата за виброакустична диагностика с цел повишаване на ефективността, икономичността и надеждността на оборудването в дървообработващото и мебелното производство. Изследва се етапът на експлоатация в работни условия с
характерните особености на решаваните задачи на
този етап. Работата е продължение на предишни
изследвания в тази насока [1-5].
При експлоатация на оборудването с помощ-
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та на виброакустичната диагностика се решават
следните задачи: проверка на годността за експлоатация; определяне на моментното техническо
състояние; оценка на моментната работоспособ-

ност; защита от възникване на аварии. На фиг.1 е
дадена схема на последователността от решаването на тези задачи.

експлоатация

проверка на
годността за
експлоатация

определяне на
моментното
техническо
състояние

оценка на
моментната
работоспособност

защита от
възникване
на аварии

Фиг. 1.
Първата задача – проверка на годността за
експлоатация – се решава най-често в случаите,
когато се пуска в действие ново скъпоструващо или
уникално оборудване. Възниква необходимостта от
проверка на техническите му параметри. Нерядко
тези параметри се нарушават при транспорта и
монтажа му и се налага те да бъдат поставени в
съответствие с изискванията. Пускането в експлоатация на такова скъпоструващо или уникално оборудване без предварителна проверка може да доведе до аварии, които водят след себе си загуба на
време, значителни средства за резервни части и
вложен труд, намаляване на ресурса на оборудването. От друга страна предварителната проверка може да послужи и като допълнителна настройка на оборудването за конкретните условия на работа – отчитат се вида и характеристиките на обработваната дървесина (влажност, плътност, твърдост и др.), недостатъците й (наличие на чепове,
пукнатини, поражения от гъби и насекоми и др.),
качеството на заготовките (дефекти на повърхнината на рязане, заобленост, измятане и др.). В зависимост от изброените фактори се подбират оптимални параметри и режими на работа. По този
начин се свеждат до минимум разходите от брак
на негодни и неотговарящи на стандартите изделия,
които са неизбежни при пускането в експлоатация
на новото оборудване. Проверката на годността за
експлоатация е задължителна в случаите, когато
оборудването е претърпяло планов или авариен
ремонт. Оказва се, че дори след ремонт или замяна на само един от елементите се стига до необходимост от нови настройки и съгласуване между
елементите на цялата система. Провеждането на
диагностика показва качествата на оборудването
след ремонта и гарантира точността на обработва-

не на изделията.
Значителният икономически ефект от проверката на годността за експлоатация се заключава в
гарантирането на характеристиките и надеждността на цялото оборудване. На този етап диагностиката се провежда при неработещо оборудване.
Необходимо е по подходящ начин да се възбудят
вибрации в разглежданата система, които да донесат необходимата диагностична информация, като по никакъв начин не влошат параметрите й. Това
е т. нар. тестова диагностика. Съществуват редица методи за контрол на параметрите на даден елемент – точност на геометричните размери, наличие на дебаланс, недостатъци в структурата на материала и др. Повечето от тези методи разглеждат
елемента сам за себе си, т. е. не отчитат влиянието на натоварването от другите елементи в този
възел и от условията на работа. Като основно предимство на предлагания вибродиагностичен подход
към този проблем е, че той се основава на предварително разработен компютърен симулационен
модел. С негова помощ може да се посочат детерминирани въздействия, които се проиграват и изследват най-напред върху модела. Едва след анализирането на така натрупаната информация се преминава към въздействие върху реалния обект. Най
- информативен и интересен за практиката е модалният анализ на трептенията в елементите на
оборудването. За провеждането му е необходимо
да се направят изследвания на затихването на трептенията в конструкцията при различни честоти –
най-вече резонансните и близките до тях. Предварителният експеримент върху разработения компютърен симулационен модел се оказва от изключителна полза за практическия. Така тестовата диагностика успешно може да се основава на предва-
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рителния теоретико-експериментален анализ. Друг
особено полезен и информативен метод е този на
акустичната дефектоскопия. При него се използват източници на трептене с честоти в ултразвуковия диапазон. Но и тук предварително е необходимо до се анализират особеностите на разпространение и поглъщане на вибрационните и звукови
вълни. Именно поглъщането и нееднаквото в отделните направления разпространение на тези вълни в елементите на оборудването и в обработваната дървесина (със силно различаващи се качества
в зависимост от вида и състоянието й) затруднява
приложението на този метод и налага предварителни изследвания, т. е. отново тестовата диагностика
се съчетава с анализ на характерните особености
на оборудването.
Втората задача – определяне на моментното
техническо състояние се решава по време на работа на оборудването. И тук е приложим методът
на тестовата диагностика, макар и в далеч по-малка степен и с неголяма ефективност. Основните
трудности са свързани с необходимостта по експериментален път да се стигне до формирането
на диагностични признаци, които дават достоверна
информация за състоянието на оборудването – т.
нар. „подготовка на системата”. Това води до значителна загуба на време, допълнително натоварване на оборудването в тестваните неблагоприятни режими на работа и опасност от аварии. Оказва
се, че дори и при най-обемните изследвания за подготовка на системата не може да се обхване цялото многообразие от възможните реални състояния
на оборудването и да се намерят адекватни диагностични признаци за разпознаване на състоянието му.
Огромно предимство за определяне на моментното техническо състояние по време на работа на оборудването дават методите на т. нар. функционална диагностика. В основата си тези методи
се облягат на анализа на източниците и процесите
на формиране на трептенията. Отчитат се и особеностите на трептящата система, начина на разпространението и регистрирането на сигналите.
Това налага детайлно познаване на конструкцията,
особеностите и режимите на работа. Само така може да се изгради достоверен модел на реалната
система, отчитащ едновременно и свойствата й, и
диагностичните задачи, които трябва да се решат.
С помощта на компютърен симулационен модел
става възможно да се проведат изследвания на системата при детерминирани въздействия върху нея,
т. е. въздействия, свързани с начина и особеностите на функционирането й. Случайни въздействия,
които неминуемо присъстват при всяко реално изследване и нарушават точността му, също може
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да се моделират. Особено актуални в последно време са изследванията на нелинейните процеси, пораждащи трептения в системата, защото те дават
огромна информация за състоянието на възлите, в
които протичат тези процеси. Доброто познаване и
моделиране на оборудването дава възможност да
се разработят тясно специализирани методи и алгоритми за анализ на състоянието на дадена работеща машина, като се търсят конкретни дефекти
или се решават конкретни оптимизационни задачи.
Проведените изследвания [2, 4] показват, че разработените алгоритми за изследване на напречните и на усукващите трептения на машините в мебелното и дървообработващото производство са
добра основа за решаването на поставените
проблеми. Сигналите, снемани в избраните точки
от работещото оборудване, са резултат от натрупването на силови въздействия, генерирани в различни възли на оборудването. При това предавателните функции от източниците до контролната точка за всеки сигнал са различни. Всичко това силно
затруднява изграждането на обща методика за диагностиката на работещото оборудване и практически налага отделно изследване на всеки негов
вид. Така се отчитат конкретните му особености и
параметри. Те се залагат при съставянето на компютърния симулационен модел и повишават адекватността на провежданата диагностика.
Третата задача – определяне на моментната
работоспособност – е особено важна за експлоатацията на оборудването в дървообработващото
и мебелното производство, защото има решаващо
значение за повишаване на ефективността, икономичността и надеждността на това оборудване. Разликата между работоспособност и техническо състояние на оборудването се илюстрира с разгледаните по-долу възможни състояния на механизма.
Състояние 1. Оборудването функционира нормално – както работоспособността, така и параметрите на техническото му състояние са в границите на нормалното.
Състояние 2. Работоспособността на оборудването се нарушава, въпреки че не се наблюдава
влошаване на параметрите на техническото състояние – т.е. не е възникнала неизправност. За да
се анализира това състояние на оборудването, е
необходимо да се отчетат конкретната му конструкция и особености. В кинематичната верига на
повечето дървообработващи машини са включени
механизми с променливо преводно отношение
(карданни, коляно – мотовилкови, кулисни, синусни и др.). Особеностите на работата им водят до
възникване на трептения в конструкцията и поява
на допълнителни динамични натоварвания, чиито
амплитуди нарастват в определени режими на
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работа. Като резултат в резонансните зони може
да се стигне до нарушаване на точността и качеството на обработка, без в оборудването да е настъпила неизправност. При излизане от опасните зони
работоспособността на оборудването се възвръща.
Състояние 3. Работоспособността на оборудването не се нарушава, но се наблюдава влошаване на параметрите на техническото състояние – т.
е. възникнала е или се заражда неизправност. Най
– често до такова състояние се стига при поява на
пукнатини и развитието им в резултат на умора.
Този дефект е свързан с понижаване на собствените честоти. В зависимост от измененото съотно-

шение между собствените честоти и честотите на
смущението може да се стигне да повишаване или
до понижаване на нивото на вибрациите. Ако при
настъпване на такова състояние не се вземат незабавни мерки, оборудването неминуемо губи и работоспособността си.
Състояние 4. Работоспособността на оборудването се нарушава едновременно с влошаване на
параметрите на техническото състояние – т.е. с
възникването и развитието на неизправност.
На фиг. 2 е показана схема на състоянията
на механизма, както и на възможното преминаване от едно състояние в друго.

СЪСТОЯНИЕ
1

СЪСТОЯНИЕ
2

СЪСТОЯНИЕ
3
СЪСТОЯНИЕ
4
Фиг. 2

За достоверна оценка на принадлежността към
едно от посочените състояния в реални условия се
изследват характеристиките на снеманите вибрационни и акустични сигнали и се поставят в съответствие с дефинирани критерии. За съставяне на
тези критерии е необходимо предварително изучаване на конкретната конструкция, изграждане на
достоверен симулационен модел и изследване на
неговото поведение в различни работни режими и
условия. С негова помощ се определят особените
зони в работните режими, при които се наблюдава
влошаване или загуба на работоспособност, която
не е следствие от възникнала неизправност в
оборудването. В работите [2] и [3] са изследвани
най-честите причини за това. Те са свързани с неизбежното възникване на интензивни усукващи и
огъващи трептения в някои режими, ударни натоварвания от дефекти в обработвания материал и
др.
Четвъртата задача – приложение на системите за диагностика за защита на оборудването от
възникване на аварии – е сравнително ново направление в развитието на техническата диагностика.
Въпросите, свързани с решаването на тази задача,
се обособяват в т. нар. параметрична диагностика.
Тя се заключава в контрола на определен брой нормирани параметри на оборудването – параметри,

свързани пряко с безаварийната работа на оборудването. Откриването и идентифицирането на опасно развитие на възникнала неизправност се свързва със системите за управление на оборудването
и за аварийна защита. Така става възможно предотвратяването на възникване на аварии дори при
бързо протичащи процеси, които без пряката връзка: идентифициране на възникнала неизправност
– анализ – сигнал към системата за управление и
защита, не биха могли да бъдат овладени. Този
вид диагностика обикновено изисква няколко паралелни канала за получаване, анализ и съпоставяне
на информацията, защото иначе е възможно да се
стигне до ненужни спирания на работата на
оборудването, които рязко снижават цялостния икономически ефект от приложението на системата
за диагностика. Ненужните внезапни спирания са
вредни за системата, защото освен загуба на време, те водят до нарушаване на качеството на обработваните в момента изделия и тяхното бракуване.
Често в тези случаи се стига и до нарушаване на
настройките и параметрите на оборудването. Затова
е необходимо да се елиминират ненужни спирания на оборудването, предизвикани от случайни
фактори. При системите за диагностика и защита
на оборудването в дървообработващото и мебелното производство най-перспективен е каналът за
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контрол на вибрациите и шума. Като втори канал
може да се използва контролът на температурата
на отделни възли в оборудването. Например едновременният контрол на вибрациите в лагерните възли и температурата на тези възли дава богати възможности за точно определяне на възникването и
развитието на дефект в тях.
Решаването на всички формулирани дотук задачи изисква прилагането на съвременни технически средства за моделиране, компютърно симулиране и анализ на сложни динамични системи. В
основата на всички тях е изграждането на достоверен модел на реалната система, който отчита свойствата на системата, но едновременно с това е свързан с оптимизационните задачи, чиято практическа
реализация предстои.
Прилагането на съвременните методи на диагностика води до повишаване на надеждността и
ефективността при експлоатацията на оборудването
в дървообработващото и мебелното производство.
Чрез диагностиката се намаляват разходите за ремонт и обслужване, гарантира се точността на технологичния цикъл, а това е свързано с повишаване
на качеството на готовата продукция и с намаляване на нейната цена. Съвременните методи на диагностика имат пряко отношение и към намаляване на шума и вибрациите в оборудването и защитата му от аварии. Наличието на подходящи методи за точно определяне и контрол на техническото
състояние и работоспособност на оборудването има
значителен икономически ефект.

249

Литература
1. Вуков, Г. Й. Виброакустична диагностика на машини и съоръжения. Строителна дейност, кн. 3,
ГУСВ, София, 1992, стр. 26 – 32.
2. Вуков, Г. Й., М. Белберов. Влияние на вибрациите на валцов подаващ механизъм върху точността и качеството на обработка на детайлите.
Юбилеен сборник научни доклади 75 г. висше
лесотехническо образование в България, ЛТУ,
София, 2000, стр. 360 – 364.
3. Вуков, Г. Й., Б. Петков. Изследване на работоспособността на валцов подаващ механизъм за
дървообработваща машина. Научни известия на
НТС по машиностроене, бр. 3 (54), София,
2000, стр. 26 – 30.
4. Вуков, Г. Й., Усукващи трептения на задвижващия механизъм на хоризонтална фурнирна машина. Амплитудно-честотни спектри. Механика
на машините, кн. 3 (75), Варна, 2008, стр. 13
– 16.
5. Вуков, Г. Й. Усъвършенстване на методите за
виброакустична диагностика с оглед повишаване на ефективността, икономичността и надеждността на оборудването в дървообработващото
и мебелното производство. Управление и устойчиво развитие, кн. 3–4, ЛТУ, София, 2007,
стр. 361 – 365.

1987.

6. Генкин, М. Д., А. Г. Соколова. Виброакустическая
диагностика. Машиностроение, Москва, 1987.
7. Барков А.В., Баркова Н.А. Вибрационная диагностика машин и оборудования. Изд. центр
СПбГМТУ, Санкт-Петербург, 2004,
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ABSTRACT
This paper discusses some questions concerning to current methods for control of technical state and definition
of the moment workability of the equipment in the woodworking and furniture production. The assessment of the
technical state and moment workability is done on the base of accurate criterion. It is formed on the base of investigation of peculiarity in a construction and regimes in exploitation of the considered equipment by using current means for
computer modeling. The investigation indicates that the implemention of accurate diagnostics allow to increase the
reliability and the effectiveness and decrease the expenses of the repair and service. The accuracy of the technological
cycle is guaranteed and it is connected with the increase of the quality of the finished products and decrease of their
prices. The conclusion is that application of accurate methods for prediction of the technical state of equipment and
definition of the moment workability has significant economical effect.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

ЗНАЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА ПО ТЕРМОМЕХАНИЧНО
РАЗВЛАКНЯВАНЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ ОТ ДЪРВЕСНИ
ВЛАКНА
Виктор Савов
Лесотехнически университет - София
В настоящият доклад е разгледано значението на процеса по термомеханично развлакняване на дървесината за експлоатационните показатели на плочите от дървесни влакна, като е представена обща технологична
схема на производството. Представени са емпирични данни за влиянието на степента на развлакняване на дървесновлакнестата маса върху показателите на плочи от букова и церова дървесина. Дадени са основните технологични параметри на процесите по термомеханично развлакняване на технологични трески с дискови мелници
и тяхното влияние за показателите на масата. Разгледани са съвременните система за контрол на качеството при
производство на инженерно проектирана дървесновлакнеста маса.
В резултат на представените данни се достига до заключението, че усъвършенстването на методите за
контрол и управление на технологичните параметри при термомеханичното развлакняване, води до необходимост от прецизно определяне и извеждане на зависимостите между технологичните фактори при развлакняването и експлоатационните показатели на ПДВ, с оглед икономически ефективно производство на продукция с
предварително проектирани показатели при възможно минимален разход на енергия и суровинни материали.
Ключови думи: термомеханично развлакняване, плочи от дървесни влакна
Key words: thermo-mechanical pulping, fiberboard

Увод
Плочите от дървесни влакна (ПДВ) са инженерно проектиран дървесен продукт, т.е. посредством регулиране на режимните фактори, съобразно с входящата суровина, се произвежда продукция с предварително проектирани показатели. Ето
защо от съществено значение за производството
на качествени ПДВ е поддържане значението на
параметрите, на всички производствени процеси,
на зададените нива. Това може да се осъществи
само посредством често или непрекъснато отчитане на характеристиките на продукцията във всички възможни производствени етапи, и последващо
настройване (ако се налага) на параметрите на производственото оборудване с цел постигане на желаните характеристики. Всичко това налага, по
подразбиране, познания за отношението между значението на параметрите на производствените процеси и характеристиките на продукцията, така че
да се произведе продукция с желаните показатели
при възможно най-ниският разход на енергия и суровинни материали.
1. Значение на процеса по термомеханично
развлакняване за експлоатационните показатели
на плочите от дървесни влакна
С цел по-пълно представяне на методите и технологичните операции, при разглежданото производство, на фиг.1 е дадена общата схема при различните методи за производство на ПДВ.
Както е видно от фиг.1, при всички технологични методи на производство, се формират два
основни технологични потока, условно обозначава-

ни като долен (входящ) и горен технологичен поток
[11]. Долният технологичен поток включва операциите по производство на дървесновлакнестата маса (ДВМ), а горният операциите по формиране на
дървесновлакнестият килим и производство на плочите. Като от показателите на ДВМ, долен производствен поток, в значима степен се предопределят последващите параметри при прибавянето на
свързващи вещества, отливането и горещото пресуване. Свойствата и съставът на ДВМ имат пряко
отражение и върху показателите на готовата продукция. Влиянието на показателите на дървесновлакнестата маса, и по-специално на степента на
развлакняване, е значимо. Това се потвърждава от
редица изследвания, включително и от изследване
извършено съвместно от специалисти от катедра
МТД при ЛТУ и “Лесопласт”, Троян [3].
При избор на вида дървесна суровина следва
да се вземе под внимание факта, че в суровинно
отношение е налице значим потенциал при използване на нискостеблена и с по-нисък клас на качество широколистна дървесина за производството на
ПДВ, което едновременно с разширяване на суровинната база за това производство, би довело и до
по-пълно и по-ефективно оползотворяване на наличният дървесен суровинен ресурс, нещо особено важно при очерталият се и задълбочаващ се недостиг на дървесина в България [4]. Поради това
по-долу ще се представят таблично данни за влиянието на степента на развлакняване върху експлоатационните показатели на ПДВ от церова и букова дървесина.
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Фиг.1. Обща технологична схема на методите за производство на ПДВ [10]
Таблица 1. Зависимост на експлоатационните показатели на ПДВ от церова дървесина в зависимост
от степента на развлакняване

Степен на
развлакняване
Показатели
Плътност, kg/m3
Якост при огъване, N/mm2
Водопоглъщане, %
Набъбване, %

15 – 17 DS

18 – 20 DS

21 – 23 DS

25 – 27 DS

30 – 33 DS

842
33,7
15,5
12,7

917
38,4
22,4
16,4

919
40,5
16,6
10,9

937
42,1
18,5
13,2

963
43,5
17,6
13,1
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Таблица 2. Зависимост на експлоатационните показатели на ПДВ от букова дървесина в зависимост
от степента на развлакняване

Степен на развлакняване
Показатели
3

Плътност, kg/m
Якост при огъване, N/mm2
Водопоглъщане, %
Набъбване, %

15 – 17 DS
835
33,2
44,1
28,6

Както е видно от представените данни с повишаване степента на развлакняване, плътността и
якостта при огъване значимо се повишават.
Това налага коректно определяне на значението на режимните фактори при термомеханичното
развлакняване и въвеждане на непрекъснат технологичен контрол. В България заводите за производство на ПДВ работят при използване на термомеханичният метод за развлакняване “Асплунд”, при
използване на агрегати “Дефибратор”, по долу в
ще се разгледат параметрите на процеса по развлакняване, при използване на агрегат “Дефибратор” и методите за технологичен контрол.
При операциите по развлакняване на дървесината, отклонения от желаните характеристики на
ДВМ, могат да настъпят в следствие вариране на
показателите на дървесната суровина, неправилно
подбрани режими, в следствие на износване на дисковите сектори, в следствие на общи колебания в
работата на цялостното оборудване, и в следствие
на ред други изучени и непознати причини.

18 – 20 DS
874
34,7
40,4
29,4

21 – 23 DS
917
38,6
32,4
23,6

25 – 27 DS
919
41,1
22,9
19,2

30 – 33 DS
937
41,9
22,7
18,0

2. Технологични параметри на процесите по
термомеханично развлакняване на технологични
трески с дискови мелници
Целта на процеса по развлакняване е да се
произведе ДВМ с показатели, отговарящи на изискванията при производство на даден вид ПДВ. Ако
правилно е определено разстоянието между развлакняващите дискове, ще се произведе ДВМ с повишена отводнителна способност, ще се повиши
производителността на дисковата мелница и като
цяло ще се повиши производителността на цялата
линия за производство на ПДВ. Друго пряко последствие е понижаването на енергийният разход за
производство на 1 t ДВМ (специфична енергия за
развлакняване).
Специфичната енергия за развлакняване за някой видове ПДВ е представена в табл.3.
Отношението между продължителността на
развлакняване, разстоянието между дисковете и
степента на развлакняване на произведената ДВМ
са представени на фиг.2, 3 и 4.

Таблица 3. Специфична енергия за развлакняване при производство на различни видове ПДВ

Вид ПДВ
ПДВ произведени по сух метод
Изолационни (меки) ПДВ
S-1-S и S-2-S ПДВ произведени по мокър метод

Специфична енергия, kWh/t абс.сухи дървесни влакна
7,457 – 8,203
14,914 – 22,371
14,914 – 22,371

Фиг. 2. Схема на взаимовръзката между специфичната енергия за развлакняване, показателите на
ДВМ и на дървесновлакнестия килим [7]
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Фиг. 3. Влияние на продължителността на развлакняване върху степента на
развлакняване на ДВМ [10]

Фиг. 4. Влияние на специфичната енергия за развлакняване върху степента на развлакняване на
ДВМ, и зависимостта им от степента на износване на дисковите сектори [10]
При развлакняване, със сравнително нови дискови сектори, с повишаване на подаваното количеството технологични трески, в началото се наблюдава леко понижаване на отводнителната способност на произвежданата ДВМ, след което отводнителната способност на масата бързо се повишава (произведената ДВМ се отводнява лесно).
Употребяваните дискови сектори, при малко количество подавани трески произвеждат ДВМ с ниска
степен на отводняване, но при повишаване на количеството подавани технологични трески, те про-

извеждат ДВМ с по-висока степен на отводняване
в сравнение с тази произведена от чисто нови дискови сектори. Следователно количеството подаване суровина, може да се променя като противодействие на ефекта от затъпяване на режещите ръбове на дисковите сектори върху степента на развлакняване на масата. Самата структура на дисковите сектори, сама по себе си, е важен технологичен фактор. Някой аспекти от влиянието на структурата на дисковите сектори върху показателите
на ДВМ са представени в “Tappi report on refiner
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variables” [5] и в статия за хидравлично поведение
на дисковите мелници [8].
Дисковите мелници за първично развлакняване на дървесината се избират на база тяхната производителност. Специфичната енергия за развлакняване, при различните видове ПДВ, представена
по-горе, следва да служи за насочване към необходимия клас дискови мелници. По-голямата част,
от специфичната енергия за развлакняване, се разходва при първичното развлакняване. При вторичното развлакняване (ако е налице такова) се разходва специфична енергия в обем от 0,75 до 1,5
kWh/t абсолютно суха ДВМ. Например в завод за
производство на 100 t/дневно изолационни ПДВ,
ще се изисква 110 t/ден ДВМ, и разходваната енергия за развлакняване ще е в обем:
18,6425 kWh/t x 110 t/ден = 2050,675 kWh/ден
Рафиньорите, предназначени за вторично
развлакняване, работят при много по-ниско съдържание на дървесина (дървесни влакна) отколкото
тези за първично развлакняване (при тях се доразвлакнява ДВМ, а не технологични трески). Предназначението на вторичното развлакняване е производство на ДВМ с точно определена степен на развлакняване, която маса след това се подава на отливната машина. В повечето заводи, настройката
и контрола на рафиньорите за вторично развлакняване се осъществява от оператора на отливната
машина. Дисковите мелници за вторично развлакняване не са абсолютно необходими и в дадени заводи се работи без вторично развлакняване.
3. Система за контрол на качеството при производство на инженерно проектирана дървесновлакнеста маса
Системата за контрол на производството на
проектирана ДВМ, предлагана като стандартен пакет от фирма “Metso” (Metso Fiber Quality Control
– FQC), автоматично контролира разходът на енергия по време на развлакняването, посредством което се постига производството на дървесновлакнеста маса с равномерен, предварително зададен,
фракционен състав [9]. Това има стабилизиращ
ефект за разхода на енергия при изсушаването на
масата, консумацията на свързващо вещество и
съдържанието на вода в дървесновлакнестия килим
преди горещото пресуване. Системата за контрол
на качеството на производство на ДВМ се състои
от три основни компонента:
1) Контрол на времето за задържане, продължителността на пропарване (Retention Time Control – RTC);
2) Контрол на градиента на налягането между пропарващата и развлакняващата камера (Pressure Difference Control – PDIC);

3) Контрол на специфичната енергия за развлакняване (Specific Energy Control – SEC).
В пропарващата камера, лигноцелулозният суровинен материал се нагрява до температурни
нива, превишаващи тези на фазово преминаване
на лигнина, с цел намаляване на необходимата
енергия за разрушаване на връзките между влакната [1,2].
Външният вид на ПДВ се влияе основно от цветът на ДВМ, като продължителността на пропарване на технологичните трески се явява основен фактор. Продължителността на пропарване и цветът
на масата се намират в ясно изразена корелационна зависимост – колкото по продължително е пропарването, толкова получената маса е с по-тъмен
цвят.
Системата за контрол на продължителността
на задържане на треските в пропарващата камера
(RTC) се явява допълнение на традиционният ниворегулатор на пропарващата камера. “RTC” автоматично контролира нивата на пропарваните трески,
с оглед предварително зададени крайни показатели на ДВМ, като подсигурява константно време на
преминаване (пропарване) на технологичните трески през пропарващата камера, в зависимост от зададените технологични правила. Това води до производство на ДВМ с хомогенно разпределени и контролируеми показатели и цвят. В условията на пазарна конкуренция, това дава допълнителни предимства на произвежданите ПДВ.
Намаляването на делът, процентното участие,
на ситната фракция влакна е с основен дял за икономически ефективен разход на свързващо вещество (колкото по-голямо участие има ситната фракция влакна в ДВМ, толкова по-висок е разхода на
свързващо вещество за единица продукция).
Следва да се има в предвид, че консумацията
на свързващо вещество, на влакна с дължина под
0,2 mm е три пъти по-висока от нормалната. Т.е.
за олепиляване на 1 kg ДВМ с дължина на влакната под 0,2 mm се разходва пъти повече свързващо
вещество от технологичната норма. ДВМ с ниско
съдържание на ситна фракция също води до повишаване на скоростта на транспортиране през непрекъснатата преса, намалява се времето за
пресуване. Кривите по разпределение на фракционният състав на ДВМ (фиг.5) [6] показват хомогенно разпределение на дължината на влакната.
“FQC” автоматично контролира кривата на разпределение на дървените влакна. ДВМ, представена посредством разпределението на дължината на
влакната, фиг.5, е с проектирани показатели, като
последното се осъществява посредством две основни функции на “FQC”:
1) Контролиране на налягането в пропарваща-

Значение и управление на процеса по термомеханично развлакняване ...

та и развлакняващата камера и контролиране на
продължителността на пропарване и развлакняване;
2) Контролиране на специфичната енергия за
развлакняване (kWh/t) с което автоматично се контролира колко енергия се разходва за развлакняване.
По-високото налягане в развлакняващата камера в сравнение с това в пропарващата камера
сe обозначава като “положителен градиент на налягането” и води до увеличаване на продължителността на престояване в развлакняващата камера.
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По-високата концентрация на влакна води до
увеличава на триенето влакно-влакно за сметка на
триенето влакно-стомана. При преминаването на
влакната през развлакняващите зони (вихрово движение по неправилна спираловидна траектория), се
получава намаляване на броя на прерязаните
влакна. Последствието от това е, че ДВМ ще съдържа по-нисък дял ситна и едра фракция (за сметка
на кондиционнта такава) и като цяло влакна с поголяма стройност, което също облекчава по-нататъшното третиране на масата.

Фиг. 5. Фракционен състав на проектирана дървесновлакнеста маса произведена при различни нива
на налягане и специфична енергия за развлакняване
Когато агрегата “Дефибратор” работи при голям положителен градиент на налягането и влакната имат удължен престой в развлакняващата камера, контролът на размерите на влакната автоматично ще увеличи разстоянието между развлакняващите дискове, така че специфичната енергия за
развлакняване остава константна на предварително зададеното ниво.
Принципите на управление на процеса по производство на проектирана ДВМ са представени на
фиг.6 [6].
Положителният градиент на налягане също води до увеличаване срока на експлоатация на развлакняващите дискови сектори. Проведени са пълна гама изследвания за ефекта на използване на

“FQC” при положителен градиент в границите от
10 до 20%, при абсолютна стойност на градиента
до 0,05 MPa [6], данните са представени графично на фиг.6.
Заключение
Представените в настоящият доклад данни показват значимото влияние на показателите на ДВМ
върху готовата продукция – ПДВ. За показателите
на дървесновлакнестата маса от основно значение
са продължителността и температурата при пропарването и същинското развлакняване, градиента
на налягането между пропарващата и развлакняващите камери, както и специфичният разход на
енергия. Последният фактор зависи както от пред-
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Фиг. 6. Принципна схема на проектиране на дървесновлакнестата маса в зависимост от специфичната енергия за развлакняване и градиента на налягането

ходните два, така и от вида и състоянието на използваната суровина, формата и разположението
на ребрата на дисковите сектори на мелницата, разстоянието между дисковете, степента на износване на секторите и др. Посредством развитието на
информационните технологии и производството на
дървообработващи машини и оборудване, разглежданите фактори могат да се следят непрекъснато
и да се поддържат на строго определено ниво.
Усъвършенстването на методите за контрол
и управление на технологичните параметри при термомеханичното развлакняване, води до необходимост от прецизно определяне и извеждане на зависимостите между технологичните фактори при развлакняването и експлоатационните показатели на
ПДВ. Това предполага провеждане на изследвания
за установяване на влиянието на факторите при развлакняване върху експлоатационните показатели на
ПДВ, с оглед икономически ефективно производство на продукция с предварително проектирани показатели при възможно минимален разход на енергия и суровинни материали.
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SIGNIFICANCE AND CОNTROL OF THERMO-MECHANICAL PULPING
PROCESS IN FIBERBOARD MANUFACTURING
Viktor Savov
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
At the present paper is overlooked the significance of thermo-mechanical pulping process for the fiberboards
properties and it is shown general manufacture technology diagram. The experimental data for the influence of pulp
freeness over beech and cerris fiberboards properties are presented. The main technological parameters of thermomechanical pulping whit disk refiners and their influences over pulp mass are given. Contemporary fiber quality control
systems in engineered pulp mass production are also examined.
As a result from presented data it is substantiated the conclusion that the elaboration of control methods in
thermo-mechanical pulp production leads to the indispensability of precise dependences determination between pulp
production technological parameters and fiberboards properties, in order to produce wood base engineered product
whit minimum possible energy consummation and maximum possible raw materials yield.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

АНАЛИЗ НА КОГЕНЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО
Лиляна Такева, Лесотехнически университет - София
Мая Стоянова, ЦЛ СЕНЕИ - БАН
Разработването и реализирането на стратегия за икономически ефективно и сигурно енергоснабдяване,
съобразено с изискванията за опазване на околната среда е основна предпоставка за изпълнение на националните цели за значителен и устойчив икономически растеж. Енергийната компонента присъства като съществен
елемент във всеки краен продукт на индустрията и услугите. В условията на енергиен дефицит в световен мащаб
и на пазар с непрекъснато нарастване на цените на енергоносителите е необходимо да се търси решение за
намаляване на стойността на топло- и електроенергията при спазване на всички екологични норми.
Едно такова съвременно решение се явява когенерацията. В работата е направен преглед на икономическите и екологични особености на когенерационните инсталации. Анализирани са основните предимства и недостатъци на различните типове двигатели, намиращи приложение в когенерационните инсталации за децентрализирано енергопроизводство.
Ключови думи: когенерационни инсталации.
Key words: cogeneration installations.

татъчната топлина за отоплителни или индустриални цели. Когенерацията представлява процес на
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от един първичен енергиен източник.
Тя удовлетворява потребностите на захранваните
обекти както от електроенергия така и от нископотенциална топлина. В сравнение с традиционното
производство на електроенергия тук топлината считана за страничен ефект от работата на инсталацията се използва за задоволяване на отоплителните нужди на потребителите. Това означава икономия както на средства така и на гориво.
С използването на тези системи, ефективността на производството на електроенергия може да
бъде повишена до 80-90%. Чрез използване на когенерацията за производство на електрическа и топлинна енергия се реализира 30 - 40% икономия на
използваното гориво. От финансова гледна точка
това означава, че потребителите ще заплатят за същото количество изразходвана енергия само около 50 - 60% от стойността на горивото.
Таблица 1

Увод
Устойчивото развитие на съвременната икономика е немислимо без ефективно функционираща енергетика. В настояще време се наблюдава
трайна тенденция към увеличаване на производството и потреблението на енергия. Енергийната компонента присъства като съществен елемент във
всеки краен продукт на индустрията и услугите. В
условията на енергиен дефицит в световен мащаб
и на пазар с непрекъснато растящи цени на енергоносителите се налага да се търси решение за
намаляване на стойността на топло - и електроенергията. Едно такова съвременно решение е използването на когенерационните технологии.
Конвенционалните електростанции поради технологичните особености на производствения процес емитират топлината получена като остатъчен
продукт при генерирането на електрическа енергия в атмосферата, през комините и охладителните кули. Когенерационните системи използват ос-
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В табл. 1 е представено сравнение на ефективността на когенерацията и разделното производство на електроенергия и топлина като са използвани обичайните средни стойности на термичните
коефициенти на полезно действие за тези инсталации.
Когенерационните технологии все по-широко
се внедряват във всички развити и активно развиващи се страни в света. Тяхното развитие в различните страни е на различно ниво, което се обяснява
с разликите в политическите приоритети, природните ресурси, климатичните условия и структурата на енергийния пазар във всяка конкретна страна.
Политиката на ЕС предвижда насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия. Във връзка с това беше приета директива 2004/8/ЕС която е въведена в българското
законодателство с приемането на новия закон за
енергетиката. Тя цели от една страна, повишаване
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на енергийната ефективност и енергоспестяването,
а от друга повишаване на сигурността на енергоснабдяването при намаляване на емисиите на въглероден диоксид, отделян в атмосферата. Чрез директивата се предвижда прилагане на регулаторна
рамка за насърчаване и развитие на когенерацията в рамките на ЕС. Този нов законодателен акт
включва и разпоредби, свързани с експлоатацията
на електрическата мрежа и различни тарифни въпроси, както и определянето на съотношението между топлинна и електрическа енергия при комбинираното им производство. Прието е решение страните – членки на ЕС задължително да правят оценка на националния си потенциал за развитие на когенерационните технологии като резултатите да се
докладват пред ЕК.
На фиг. 1 е представена степента на развитие на когенерацията в различните страни на ЕС за
1999 г. и прогнозното развитие в тях за 2010 г.

Фиг. 1
В САЩ е приета програма целта на която е
удвояване към 2010г. на съществуващите когенерационни мощности в сравнение с нивото им от
1998г. Това означава, че се очаква допълнително
въвеждане на приблизително 46 GW мощност.
Нивото на разпространение на когенерацията
в света потвърждава общоприетото становище, че
това е най-ефективната (от съществуващите) технологии за енергопроизводство.
1. Анализ на основни видове когенерационни системи
Инсталацията за когенерация се състои от че-

тири основни елемента:
- първичен двигател;
- електрогенератор;
- система за усвояване на отделената топлина;
- система за контрол и управление.
По правило когенерационните системи се класифицират според типа на първичния двигател,
генератора, а така също и според вида на използваното гориво. В зависимост от конкретните изисквания, ролята на основен двигател най-често се изпълнява от:
• Бутален двигател с вътрешно горене (ДВГ).
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Изходната мощност се получава вследствие на изгаряне на горивото и преобразуване на химическата му енергия в топлина, която от своя страна се
преобразува в механична енергия. Използват се два
вида ДВГ:
- със запалване чрез компресия (цикъл с изобарно внасяне на топлина), които могат да работят
с дизелово гориво или с природен газ. Най-масовите модели са с изходяща електрическа мощност
15MW. Най-често, като гориво се използва природен газ, поради по-добрите екологични характеристики и само в редки случаи, дизелово гориво.
- с искрово запалване (цикъл с изохорно внасяне на топлина), които могат да работят с природен газ или в качеството на гориво да се използва
биогаз. По правило те имат изходна електрическа
мощност с 15 - 20% по-ниска от на предходните и
по- ниска топлинна мощност.
При използване на бутални двигатели с вътрешно горене топлината най-често се оползотворява чрез производство на пара, производство на
гореща вода или непосредствено използване на изходящите димни газове в сушилни или други технологични инсталации. Освен топлината на изходящите газове, може да се използва и топлината
от охлаждащата система на двигателя, но тя се
характеризира с нисък енергиен потенциал. Общия
термичен коефициент на полезно действие на системата е 70 – 92%. Количественото съотношение
между топлинната и електрическата енергия при
буталните двигатели е от 0,5:1 до 1,5:1. Тези системи се отличават със сравнително ниска стойност
на първоначалните капиталовложения, бързо и лесно се пускат и могат да работят автономно, но за
съжаление емисиите на вредни газове при тях са
големи. За тяхното намаляване се изисква подобряване на конструктивните характеристики на двигателите с оглед увеличаване на времето на горене и степента на изгаряне на горивото, което обаче
е свързано с нарастване на размера на капиталовложенията.
• Парна турбина (ПТ). Получената в парокотелния агрегат пара се разширява при преминаване през степените на турбината при което топлинната енергия се превръща в механична. При производство само на електроенергия термичния коефициент на полезно действие е 25-35%, но при
реализиране на когенерационен цикъл сумарната
ефективност нараства и може да достигне до 80%.
В когенерационните инсталации се използват два
вида парни турбини:
- турбини с противоналягане, при които налягането на парата след турбината е по високо от
атмосферното.
- кондензационни турбини с пароотнемания,

при които налягането на парата след турбината е
по-ниско от атмосферното.
Ефективността на тези системи зависи от работните параметри (температура и налягане) на
водната пара. По-високите параметри налагат повишени изисквания към котелното оборудване, което е причина за по-големи първоначални капиталовложения. Тези инсталации имат продължителен
срок на експлоатация и могат да използват широк
спектър от горива, включително и твърди. От друга
страна, употребата на твърди горива или тежки нефтени фракции рефлектира върху екологичните показатели на тези системи.
• Газова турбина (ГТ). Горивния газ се впръсква под налягане в горивната камера където се
смесва с въздух подаван от турбокомпресор, задвижван от самата турбина и получената горивна
смес се запалва. Продуктите на горенето са с температура 900-1200 °С. Те преминават през степените на турбината където тяхната потенциална
енергия се превръща в кинетична. Температурата
на отработените газове е 450-550°С
Ефективността на работа при тези системи
зависи от параметрите на работното тяло и от характеристиките на използваното гориво. Термичния
коефициент на полезно действие е от порядъка на
25-35%, а в състава на когенерационна инсталация може да достигне 90%. Тук традиционно се
използва като гориво природен газ, но това не изключва употребата и на други газови горива. В повечето случаи се предявяват завишени изисквания към
качеството на газа от гледна точка на механични
примеси, влагосъдържание и др. Количественото
съотношение на топлинната към електрическата
енергия при газовите турбини е 1,5:1 до 2,5:1.
Оползотворяването на топлината може да стане
чрез производство на пара, гореща вода или чрез
непосредствено използване на изходящите газове.
Тези системи имат добри екологични характеристики(ниски емисии на вредни газове, особено на
азотни окиси), но тяхната работа се съпровожда от
високо ниво на шума, поради което е необходимо
тези съоръжения да се разполагат на промишлени
площадки. Друга възможност е, на основата на индустриална газова турбина да се изгради система
с комбиниран цикъл. При нея потока изходящи газове от ГТ се използва за производство на пара
която се подава към ПТ. В този случай се максимализира производството на електроенергия, а когенерацията се реализира за сметка на отвежданата от ПТ топлина.
• Микротурбина (МкТ). Нагретия сгъстен въздух се смесва предварително с горивния газ и се
подава в горивната камера. Горещите изходящи газове се разширяват през степените на турбината и
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извършват работа, като привеждат в движение разположения на един вал с нея компресор и генератор. Обикновено след турбината изходящите газове се насочват в рекуператор където нагряват
сгъстения в компресора въздух, а след това постъпват в котел-утилизатор, където нагряват вода до
необходимата температура. При тях когенерацията може да се реализира и чрез пряко използване
на отработените газове в сушилни или в други топлинни инсталации. При това термичният коефициент на полезно действие може да достигне 85%.
Тези системи са с малка мощност - в диапазона
25 - 250 kW. Това позволява внедряването им като
автономен източник на електричество, отопление
или охлаждане в жилищни сгради или за обслужване на малък бизнес. Задвижват се с природен газ,
но могат да работят и с други въглеводородни горива като биогаз, дизелово гориво и др. Отличават
се с малка инертност и се пускат и спират лесно.
Съотношението на произведената електрическа
енергия към топлинната е 1:1,7 до 2. Тези системи работят без вибрации, имат ниско ниво на шума и даже без използване на шумопоглъщащ кожух могат да се използват в жилищни райони. Те
имат най - добри екологични показатели в сравнение с всички разгледани до сега технологии. Отличават се с висока надеждност и дълъг срок на експлоатация, ниски разходи за обслужване и ремонт,
но изискват високи начални капиталовложения.
2. Основни предимства на когенерационните технологии
Понастоящем съществуват много аргументи
в полза на приложението на когенерационните
технологии. Те са доказали своята надеждност и
техническа ефективност и успешно могат да се използват в много сфери - в промишлени предприятия,
в селското стопанство, в обслужващата сфера, в
търговски и административни центрове, в частни
домове, болници, спортни центрове и др.
Основните преимущества на когенерацията
могат да се сведат до следното:
• гарантиране на добри икономически показатели поради високото ниво на ефективност. В повечето случай, когенерацията намалявя разходите
за енергия с 20 - 30%, като периода на възвращаемост на инвестициите варира от 2 до 4 години,
при изчислителен срок за експлоатация на оборудването 25 – 30 години. Предприятията изградили
собствени когенерационни системи, могат да обезпечат собствените си нужди от енергия. При това,
те не само ще намалят себестойността на основната си продукция и ще увеличат своята конкурентоспособност, но и ще увеличат сигурността на
енергопотреблението си, при което подаването на
енергия от централизираното енергоснабдяване ня-
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ма да влияе на хода на технологичните процеси.
При използване на абсорбционни топлообменници,
произведената топлина може да се използва за охлаждане за технологични цели или за кондициониране.
• Уредбите за когенерация, свързани към електрическата мрежа, гарантират високо качество и
надеждност на електроснабдяването. Този показател е от изключителна важност за потребителите,
които търсят непрекъснато енергоснабдяване. При
това, излишъка от енергия, особено в периодите
на върхово натоварване може да се продава на високи цени. Такъв “допълнителен” бизнес при определени условия може да се окаже дори по-печеливш от основния. Автономната работа на когенерационните системи позволява да се осигури на
потребителя електроенергия със стабилни параметри по честота и по напрежение, топлинна енергия
със стабилна температура и качествена гореща
вода. При когенерацията няма безполезни и икономически неефективни загуби на средства за пренасяне на енергията, тъй като енергогенериращото оборудване се строи в непосредствена близост
до потребителя. Енергийните загуби на съвременните електропреносни системи се движат в границите от 5 – 20% от сумарната пренасяна енергия.
Енергозависимата икономика изпитва много
организационни, финансови и технически трудности при увеличаване на мощността на дадено предприятие – често се налага да се изграждат нови
електропреносни линии, нови трансформаторни
подстанции и т. н. В същото време когенерацията
предлага много гъвкави и бързи решения за нарастване на мощностите. Изградената система за централизирано енергоснабдяване е заинтересована да
включва когенерационните уредби към своята
мрежа, тъй като при това тя придобива допълнителни генериращи мощности без да влага средства за изграждане на нови електростанции.
• Производството на енергия е главен източник на замърсяване на околната среда. При когенерацията, първичното гориво се използва два - три
пъти по-ефективно в сравнение с конвенционалната енергетика, при което се намалява значително
изхвърлянето на вредни токсични вещества. Това
ги прави особено приложими в районите където развитието на промишлеността е ограничено в резултат на екологични съображения. Когенерацията намалява потребността от нови енергопреносни линии при което се избягва строителството на опасни
високоволтови линии над населените места, а с това
и екологичните опасности свързани с тях.
В заключение може да се каже, че необходимостта от използването на когенерационните технологии в нашата страна е очевидна, особено като
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се има предвид монополния характер на енергийните дружества, които принуждават потребителите да
купуват електрическа и топлинна енергия на високи цени. Внедряването на когенерационните системи ще даде съществен икономически ефект върху
крайния потребител, ще реши проблемите с върховите натоварвания на енергиината система, ще
отстрани недостатъците на централизираното енер-

гопроизводство и ще осигури качествено и непрекъснато енергоснабдяване.
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ABSTRACT
The development and realization of a strategy for economically efficient and secure energy supply consistent with
the requirements of environmental protection serve as basic premises for the approach of the national goals in considerable and sustainable economic growth. The energy component stands as a substantial element in each industrial or
service end product. Under the global energy deficiency and with energy prices continuously growing up it is necessary to find a solution for lowering the costs of heat and electricity regarding all the ecological standards.
Cogeneration is such a modern approach. In the present paper a review is made of the economical and ecological
advantaged of cogenerating installations. The different types of machines applicable in cogeneration installations for
decentralized energy production have been analyzed for their advantages and disadvantage.
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През последните години, темите за Енергийната ефективност (ЕЕ) и Възобновяемите енергийни източници
(ВЕИ) стават все по-актуални за България, като неразделна част от програмата на Европа за Устойчиво енергийно развитие. Рационалното използване на енергията и използването на ВЕИ в бита, генерират както икономически така и екологични ползи. В последно време при избор на оптимално решение за енергийно осигуряване на
дадена сграда се включва и използването на възобновяем източник, какъвто е слънцето. Активните слънчеви
термични системи за производство на гореща вода са доказали своите възможности за намаляване на текущите
енергийни разходи на домакинствата с над 15%. Потенциала на такава система зависи от правилния избор и
пресмятане на отделните елементи в нея. Целта на настоящото изследване е да се покаже начин за пресмятане на
водния акумулатор на термична слънчева система, съобразено с нуждите на потребителите и избраните слънчеви колектори. Установява се влиянието на функцията на акумулиране на слънчевата радиация, породена от
периодичния и случаен характер в поведението на енергийния източник.
Ключови думи: слънчева термична система, слънчев колектор, воден акумулатор.
Key words: solar thermal system, solar collector, water accumulator

1. Увод
За приготвяне на гореща вода за битови нужди в наше време се изразходва около 17% енергия.
Този голям разход на енергия се удовлетворява
главно за сметка на конвенционалните източници
на енергия – газ, нефт и електроенергия. Една значителна част от необходимата топлинна енергия
може и вече се набавя с помощта на термични слънчеви инсталации. Постигането на висока ефективност при активните слънчеви инсталации за гореща вода е многофакторна задача. Един от най-важните фактори е акумулиране на топлинната енергия в периода на интензивна слънчева радиация и
рационално използване при консумация на топлинна енергия. Функцията на акумулиране на слънчевата енергия е породена от периодичния и случаен
характер в поведението на енергийния източник.
Акумулирането на топлинната енергия е пряко свързано с консумацията на енергия и оказва непосредствено влияние върху термичната работоспособност на слънчевите колектори. Работата на термич-

ните слънчеви системи е в пряка зависимост от
променливото слънчево облъчване върху земята,
консумацията на енергия, която не съвпада по време с постъпване на слънчевата радиация. Това налага използването на топлоакумулиращи съоръжения в термичните слънчеви системи.
2. Метод на работа
Слънчевият колектор като основен елемент от
термичните слънчеви системи работи при нестационарни метеорологични условия и в различни температурни режими. Слънчевата радиация която попада върху него има нестационарен и променлив
характер, а консумацията на енергия не съвпада
по време с режимите на постъпване на слънчева
радиация. Изследване на процесите на преобразуване и използване на енергията дава яснота по въпроса за акумулиране на енергията. Демонстрация
на процесите на изменението на консумацията на
енергия Qк и топлинната производителност на слънчевите колектори Qск във времето в рамките на три
денонощия в графичен вид, е показана на фиг. 1.

Фиг. 1. Използване на слънчевата енергия с акумулиране
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На фигурата ясно се разграничават интервалите (вертикално щриховани площи) в които има
излишък на топлинна енергия, която се акумулира.
В този случай консумираната енергия е по-малко
от произведената и се наблюдава акумулиране на
енергия Qск > Qк. Диагонално щрихованите области обхващат периодите на консумация на акумулираната енергия. Периодите на непосредствена
консумация на получената топлинна енергия от

слънчевата радиация са означени с бели полета. В
случаите, когато енергийните потребности се задоволяват от допълнителен източник на енергия, областите са означени в черно.
Примерно разпределение за използване на
акумулирането на топлинната енергия и последователното изчерпване от акумулатора е показано
на фиг. 2.

Фиг. 2. Разпределение на акумулираната енергия и разреждане на акумулатора
Акумулаторът съхранява акумулираната в
слънчевите колектори топлина. Чрез него се поема
несъвпадането на максимален добив и максимален разход, т.е постига се частично изравняване
на мощността на енергодобиващата и енергоконсумиращата част на системата [2]. Основните технически характеристики и параметри на акумулаторите се описват от параметрите:
- специфичен топлинен капацитет на акумулиращия материал;
- работен температурен интервал между входа и изхода на акумулатора;
- степен на температурно разслояване;
- специфичен работен обем или маса на акумулатора, спрямо единица колекторна площ;
- механизъм на предаване и отнемане на
топлина;
- топлинни загуби в околната среда;
- хидравлични загуби.
В директните водни слънчеви системи, водата се използва освен като топлоакумулиращо вещество и като топлоносител. От достъпните материали, водата притежава най-висок специфичен топлинен капацитет Cp= 4190 J/(kgєC) и е известна
като материала поглъщащ най-много топлина, при
най-ниска себестойност [3]. В директните слънчеви системи се използва като топлоакумулиращо
вещество и като топлоносител. Това помага да се
избегнат ненужни температурни падове върху работното тяло, което пренася топлината в акумулиращата среда.
От параметрите на акумулатора особено съществени са тези, които непосредствено влияят на

термичната ефективност на слънчевата система.
Всяка загуба на температурен потенциал се отразява неблагоприятно на термичната ефективност.
Една от задачите при проектирането на акумулатора или системата като цяло е да се елиминират
или намалят минимално ненужните температурни
падове. Намаляването на средния температурен потенциал на колектора може да се представи във
вида:
Тсл.к-р–Тизх.сл.с-ма=ΔТсл. к-р - акум+ΔТакум +ΔТзаг.акум+ +ΔТконсум. вх (1)
където Тсл.к-р е температурата на топлоносителя на изхода от колектора;
Тизх.сл.с-ма – температурата на топлоносителя
който постъпва в консуматора;
ΔТ – температурни падове.
Температура на изхода от колектора е по-висока в сравнение с температурата на топлоносителя, който постъпва в консуматора, изразен със
сумата от температурните падове от формула (1).
В термичните слънчеви системи за получаване на гореща вода се използва акумулиране с температурно разслояване (стратификация), като в един
и същи обем топлината на горещата вода се се
акумулира над по-студените слоеве в акумулатора.
Най-простият метод за акумулиране на топлина се
свързва със загряване и повишаване на температурата на определен обем. За да функционират
слънчевите системи ефективно се нуждаем от почти изотермично акумулиране на топлина [1].
Акумулирането на топлина с температурно разслояване или стратификация удължава периода на
задоволяване на нуждите от топла вода. При него в
един и същи обем, топлината на горещия флуид

Пресмятане на воден акумулатор на активна ...

се акумулира над студените нива в акумулатора,
като се избягва непрекъснато смесване на водни
потоци с различни температури. Студената вода
от долната част на акумулатора, преминава през
слънчевия колектор, загрява се и връщайки се в
акумулатора се премества в горната му част поради по-малкото си обемно тегло. В цикъла на
зареждане, условната разделителна повърхнина
между двете зони, топла и студена, в акумулатора
се придвижва надолу. При цикъла на разреждане
или консумация на гореща вода, обратно, условната разделителна повърхнина се предвижва нагоре.
Ако няма смесване на водата в акумулатора от
различните слоеве с различни температури се наблюдава най-добра ефективност на слънчевите
системи. Нарушаване на механизма на стратификация възниква, когато в горната част на акумулатора постъпва вода с температура, по-ниска от тази на горния слой. Това явление се наблюдава в
следобедните часове при намаляване на интензитета на слънчевата радиация. Стратификацията в
топлинните акумулатори зависи от:
- обема на резервоара;
- размери на акумулатора;
- вътрешен и външен дизайн на елементите
за циркулация на водата;
- количество на постъпващия и изходящ
флуид;
- местоположение.
Специфичният работен обем или масата на
акумулатора трябва да се съобрази с площта на
монтираните слънчеви колектори, която се оразмерява според ежедневните нужди на домакинството от гореща вода. Обемът на акумулатора Vакум.
и повърхнината на слънчевия колектор А сл.к-р, тряб-

265

ва да са в отношение както следва:
Vакум. / А сл.к-р€ [50, 100] dm3/ m2
(2)
Изследванията ни показват, че 50 литра акумулиращ обем за квадратен метър инсталирана
колекторна площ обикновенно е оптимален за домашна слънчева инсталация за гореща вода.
Увеличаването на вместимостта на акумулатора
до 75 l/m2 колекторна площ, повишава К.П.Д. с 5%
и понижава пиковите на летните температури. При
избор на бойлер с вместимост до 100 l/m2 може
да доведе до по-ниска температура на водата. Акумулиращи обеми за вода под 50 l/m2 за колекторна площ предизвикват понижаване на К.П.Д. и при
нередовно използване на вода през деня може да
доведе до опасно високи температури, особено при
акумулиращи обеми под 35 l/m2.
Бойлерите използвани при слънчевите системи се изпълняват от висококачествена емайлирана или неръждаема стомана с висока корозионна
устойчивост или от изкуствени материали. За изолации трябва да се използват високоефективни топлоизолационни материали с коефициентът на топлопреминаване (k) от 0,06 до 0,25 W/m2°С. За избягване на постоянното смесване на водни потоци
с различна температура, в средата на акумулатора може да се вгради разпределителна тръба. По
този начин се постига т.нар. термосифонен ефект.
и се удължава периодът на задоволяване на нуждите от топла вода, без да се налага включването
на допълнителен източник на енергия.
Сравнителен обем на слънчеви бойлери с гореща вода при пресмятане за семейство със средна численост е дадено в табл.1.
Специфичният работен обем на слънчевия

Таблица 1. Обем на слънчевия бойлер и площ на колектора при слънчева система

Численост на
семейството
[ бр. ]
2
3
4

Обем на слънчевия
бойлер при темпер.
на водата 65ºC [ l ]
95
140
180

бойлер се определя на база площта на монтираните слънчеви колектори. За да се определи необходимата площ за повърхността на слънчевия колектор трябва да се пресметнат стойностите на месечните топлинни потребности Q м.г.в. и годишните
потребности на топлина за всички консуматори [4].
Балансите за топлинните потребности имат
прогнозен характер и прогнозата е условна, формула ( 2 ). Месечните потребности за загряване на

Обем на слънчевия
бойлер при темпер.
на водата 50ºC [ l ]
225
340
450

Средна площ на
повърхността на
колектора[ м2]
3
4.5
6

водата се изчисляват с помощта на формулата:
Qм.г.в. = mг.в. c ( th - tc ) nm, J/месец
(3)
Необходимата топлина за загряване на студената вода от 10°C до 65°C се пресмята по формула (3).
q г.в. = mг.в. c ( th - tc ) , J/ден
(4)
където mг.в. е маса на водата;
c – специфичен топлинен капацитет на водата,
c = 4190 J/kg°C;
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th – температура на горещата вода, °C;
tc – температура на студената вода, 10C;
nm – брой на дните в месеца.
Масата на водата mг.в., необходима за един
ден при зададена температура на горещата вода
th, се определя по формулата:
mг.в. = n k Vk ρw, kg/ ден
(5)
където n k е броя на консуматорите;
Vk – дневен специфичен разход на гореща
вода;
ρw – плътност на водата, ρw ≈ 1000 kg/m3.
Теоретичните изследвания са реализирани за

слънчева инсталация за гореща вода, за фамилна
сграда за двучленно, тричленно и четиричленно
семейство. Дневният специфичен разход на гореща вода е отчетен от таблица [3] и е съобразен с
предназначението на сградата, и броя на консуматорите. В случая имаме жилищна сграда и отчитаме разход на консуматор 80 l/на човек, при температура 60°C. В таблица 2 са показани изчислени
месечните и годишни потребности за трите разглеждани примера.
Определянето на необходимата площ на по-

Таблица 2. Годишни топлинни потребности Qг

Месец

Дни

I,III,V, VII, VIII, X, XII
II
IV, VI, IX, XI
Годишни потребности Qг
MJ

31
28
30

Qм.г.в,
MJ/месеци
(двучленно
семейство)
33,5 * 7 = 7270
33,5 * 1 = 938
33,5 * 4 = 4020

Qм.г.в,
MJ/месеци
(тричленно
семейство)
50.3 * 7 = 10915
50.3 * 1 = 1408
50.3 * 4 = 6036

Qм.г.в,
MJ/месеци
(Четиричле.
семейство)
67 * 7 = 14539
67 * 1 = 1876
67 * 4 = 8040

12228

18359

24455

върхността на колектора се пресмята по формулата:
Sсл. к-р = необходима енергия / отведена енергия от 1ца площ
(6)
Отведената енергия от единица колекторна
площ зависи от следните параметри:
- метеорологични данни за мястото на слънчевата инсталацията;
- видът и характеристиките на слънчевите
колектори;
- ориентацията им при монтажа.
Системата за подгряване на вода може да бъде пресметната изцяло на използване на слънчевата радиация, но такава система може да бъде
неикономична. В слънчев ден необходимото количество вода може да бъде осигурено от колектор,
например с площ 2 m2.
В дни с неголяма облачност аналогичен резултат може да се получи с помощта на колектор
с 3 m2. В най-лошите дни, с голяма облачност за
получаване на такова количество топлина ще е необходим колектор с площ 10 m2. Ако се използва
колектор с площ 10 m2 , то излишната площ ще
бъде безполезна за по-голямата част от времето.
При хубаво слънчево време допълнителната площ
не дава никакви преимущества. Напротив при висока температура ефективността на колектора рязко пада.

3. Анализ на резултатите и изводи
Най-удобният акумулатор в слънчевите термични системи е самата вода. За съхраняване на
водата обикновено се използва бойлер, пресметнат с двудневен запас. На 1m2 от слънчевия колектор съответстват между 50 - 100 dm3 от обема на
акумулатора.
Топлинната ефективност на термичните слънчеви системи за гореща вода зависи от правилния
избор и температурното разпределение в топлинния акумулатор и се влияе от дебита на водата в
колекторния кръг. При висок дебит на водата в колекторния кръг се увеличава коефициента на отвеждане на топлина и се повишава К.П.Д. на колекторите, ако се разглеждат като отделни съоръжения. Това е установено от нас при множеството
тестове на слънчеви колектори реализирани на
“Стенд за тестване на водни” с който разполага
ЦЛ СЕНЕИ – БАН. От своя страна високия дебит в
колекторния кръг води до пълна смяна на водата в
акумулатора за кратък период от време и предизвиква смесване на слоевете. Ако се намали дебита в колекторния кръг на изхода от колекторите се
получава по-висока температура и се увеличава
стратификацията, което подобрява общата работоспособност на слънчевата система. Избора на
дебита в колекторния кръг трябва да се прецени
внимателно в зависимост от избора на топлинното
акумулиране и от размера на акумулатора.

Пресмятане на воден акумулатор на активна ...
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ABSTRACT
Recently in Bulgaria energy efficiency (EE) and renewable energy sources (RES) become topics of the present day
as inseparable part of the European Program for Sustainable Development. Rational energy usage and RES application
in the manner of life bring both economic and ecological benefits. The choice of an optimal solution for the energy
supply in a building nowadays includes Sun as a renewable source. Active solar systems for hot water supply have
proved their avenues for up to 15% lower current energy costs in households. The potential of such a system depends
on the right choice and the correct calculation of the separate elements in it.
The aim of the present work is to demonstrate a way for calculation of a solar water collector in a thermal system
in accordance with customer needs and type of collectors selected. The influence of the function of solar radiation
accumulation is established as a result of the periodical and random character of the energy source behavior.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЗИЦИОННИЯ АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ПАЗАРА НА АВТОМОБИЛИ В БЪЛГАРИЯ
Радостин Долчинков
Бургаски свободен университет
България като динамично развиваща се страна отчита сериозен ръст в един специфичен сектор на търговията – търговията с автомобили. Вносът и продажбата на нови и употребявани автомобили непрекъснато расте.
Наблюдава се и динамичен ръст на закупените нови автомобили. Този факт определено отразява посоката,
която поема пазарът на автомобили – внос на употребявани автомобили с относително по-малка възраст и
продажба на все повече нови. Направен е позиционен анализ за вътрешния пазар на автомобили.
Ключови думи: сегментиране, позиционен анализ, идентифициране на пазара, целеви пазар, стратегическото продуктово позициониране, лизингови схеми.
Key words: segmenting, positioning, analysis, identifying the market , target market, strategic product positioning, lease schemes

Една от основните задачи на маркетинга е да
открие и дефинира конкретните пазари. Безпроблемно и гарантирано функциониране на ефективен маркетингов комплекс е възможно само в условията на идеален целеви пазар. Такъв е пазарът,
в който съществуват неудовлетворени потребности,
които предприятието може успешно да задоволи.
Негови характеристики са високата поглъщаемост
в даден момент и възможността за негов по-нататъшен ръст, липса на конкуренция от други участници на пазара, висока платежоспособност на потребителите и др. Всеки пазар се характеризира със
свои специфични черти и особености, които отговарят в различна степен на желанията, изискванията и възможностите на неговите участници. Ръководството на предприятието трябва да се увери в
достатъчната му привлекателност и в откриващите се възможности за успешен бизнес.
По отношение на позициите на пазара на автомобили можем да кажем, че Българският пазар
на автомобили е един от най-бързо развиващите
се в Европа. България е на четвърто място по ръст
на продажбите на нови автомобили сред страните
от ЕС, според данните на Европейската асоциация
на производителите на автомобили (АСЕА) и
Съюзът на вносителите на автомобили в България
(СВАБ). Например през 2006 г. година у нас бяха
продадени 42 625 нови леки коли, което е ръст от
27.5 на сто спрямо 2005 г. Отличниците на ЕС по
отношение на нарастването на пазара обаче са
Латвия (53.4%), Литва (34%) и Естония (30.3%).
[19]
Целта на доклада е разглеждане на приложението на позиционния анализ за състоянието на пазара на автомобили в България и анализ на този
пазар. За постигане на поставената цел са решени
следните задачи:
- разгледана е същността на сегментирането

на пазара, критерии за сегментиране и идентифицирането на пазара;
- разгледано е позиционирането на продукта
на пазара, процеса на стратегическо продуктово
позициониране;
- разгледана е концепцията на позициониране
и е направен позиционен анализ за вътрешния пазар на автомобили.
България като динамично развиваща се страна отчита сериозен ръст в един специфичен сектор на търговията – търговията с автомобили. Вносът и продажбата на нови и употребявани автомобили непрекъснато расте. Наблюдава се и характерен ръст на закупените нови автомобили. Този
факт определено отразява посоката, която поема
пазарът на автомобили – внос на употребявани автомобили с относително по-малка възраст и продажба на все повече нови.
Както е известно при стратегическото продуктово позициониране се използват три вида техники
– портфейлни, диференциални и перцептуални [7].
Прилаганите техники позволяват да се определят
настоящите и бъдещите позиции, като се вземат
под внимание желанията на купувачите, силата на
конкуренцията и други съществени фактори. Тъй
като при портфейлните техники са необходими значителни капитали, за да се поддържат лидерските
позиции на стоките и да се противодействува успешно на конкурентите, те не намират голямо
приложение. Диференциалните техники [12] се базират на получаването на диференциални оценки
на конкурентните оферти. Позиционирането включва анкетиране на клиентите систематизиране на
информацията и профилиране на продуктите.
Анкетирането се извършва с помощта на оценъчни карти, в които се описват съществени атрибути
на стоките чрез поредица от антоними (думи с противоположно значение). Клиентите изразяват сво-

Приложение на позиционния анализ за състоянието на ...

ите мнения по седем бална скала. Систематизирането включва обработване по определен начин
на събраната информация. Профилирането позволява да се диференцират конкурентните стоки.
Например, на фиг. 1, е посочена диференциална
карта DM, чрез която се изследват мненията за качествата на две марки автомобили от конкуриращи се фирми. Конкурентните автомобили се позиционират по 12 атрибута - цена, дизайн, комфорт,
сигурност, разходи, пробег, екологичност, екстри,
доставка, надеждност, гаранция и сервиз.
Използувани са антоними от вида „скъп-евтин”, „нисък-висок”, “голям-малък” и др. За обективизиране на оценките се препоръчва двойките антоними
да бъдат равномерно разместени в лявата и в дясната страна на таблицата. В нея са представени
сходствата и различията между разглежданите мар-
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ки автомобили, които определят техните позиции.
Чрез позиционирането се търсят диференциални
предимства в сравнение с конкурентите. Перцептуални техники[16] се основават на перцептуалното картиране като се използуват различни перцептуални карти. Перцептуалното картиране е свързано с пространствено представяне на качествата
на собствените и конкурентните стоки на
организацията. Позициите на стоките се представят чрез перцептуална карта РМ в зависимост от
тяхното възприемане от клиентите. Перцептуалната
карта се създава въз основа на информация за найважните атрибути на стоките и заеманите позиции
в пространството. Перцептуалните карти могат да
се разработват и при промяна на ситуацията, при
различни равнища на конкуренция, при изследване
на предпочитанията на потребителите и др.

Позиции на стоките
атрибути

скала
1

2

малки разходи

Б

евтин автомобил

А

по-малък пробег

малък комфорт
ниска сигурност

А
А

А

по-ниска екологичност

Б
А

малко екстри

Б
Б

ниска надеждност

Б
Б

по-бърза доставка

А
А

А

големи разходи
по-голям пробег

Б

А

непродължителна гаранция

нестандартен дизайн

Б
Б

по-бавна доставка

7

Б

висока сигурност

по-висока екологичност

6

Б

А
А

осигурен сервиз

5

Б

стандартен дизайн

много екстри

4

А

скъп автомобил

голям комфорт

3

атрибути

висока надеждност
продължителна гаранция
неосигурен сервиз

Фиг. 1. Диференциална карта за две марки автомобили
Позиционен анализ за вътрешния пазар на
автомобили
Потребителски нагласи към закупуване на
нов автомобил в България.
За много хора автомобилът е ежедневие и
необходимост. Поради това най-важните качества
за един автомобил, които респондентите изтъкват
са безопасност, икономичност и надеждност.
Сравнително ниските доходи на българските
шофьори ги принуждават да възприемат крайно
прагматично потребителско поведение при закупуването на автомобил. Единствено от значение е
придвижването от А до Б с възможно най-малко
разходи. Като най-добре отговарящи на тези качес-

тва респондентите посочват марките автомобили
Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz, Audi. Тези марки автомобили са и сред най-разпространените в
България, което отново показва рационалното отношение на българските шофьори към закупуването на нов автомобил. Запитани за най-подходящите за тях автомобили, респондентите ограничават отговорите си до достъпните им в реалност
възможности.
Най-разпространени в страната са малките семейни автомобили (Golf, Astra, Focus) с 39% и големите (Vectra. Passat, Mondeo) с 17,6%. В София
делът на големите семейни автомобили е значително по-голям: 21,9%, а на малките: 26,4%.
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Макар да се движат повече при градски условия,
софиянци, карат относително по-големи коли от водачите в останалата част на страната, които вероятно са се насочили към по-малки автомобили поради финансови ограничения. Поради това, когато
респондентите посочват най-подходящата за тях
кола, делът на големите семейни автомобили нараства значително за сметка на малките семейни:
от 17,6% на 26,9% в цялата страна и от 21,9% на
29,7%. При останалите по-специфични видове автомобили подобна промяна не се наблюдава.
Макар делът на респондентите в София закупили автомобил през последните 3 години да е почти идентичен с този за цялата страна: 50,7%, за
София и 51,7% за страната, то през последната
година закупените автомобили в страната, в сравнение със София, са се увеличили: 26,3% от респондентите притежаващи автомобил в цялата страна са посочили, че са закупили кола през изминалата година, срещу 19,2% за София. Най-активни
в закупуването на нов автомобил са водачите в страната на възраст между 18 и 30 г., от които 34,2%
са закупили автомобил през последната година.
Поради това делът на респондентите закупили нова кола е най-голям в големите градове: 18,2% за
големите градове и 15% за София. От закупилите
кола през последните 3 години, както в София така
и в цялата страна, само една пета са използвали
лизингова схема на плащане, което показва сериозно недоверие в предлаганите лизингови услуги.
По-ниският дял на новозакупени автомобили в
София, в сравнение с големите градове на страната,
е в резултат на големия дял в София, на респондентите, които заявяват, че ще закупят стар автомобил дори да могат да си позволят нов: 39,6% за
София срещу 24% за страната, макар в София
делът на респондентите планували да закупят автомобил да е по висок: 34,8% срещу 29,9% за
страната. [19]
Близо половината, както от респондентите от
цялата страна така и тези от София са посочили
като най-подходящ за себе си автомобил от марката на сега притежаваният от тях автомобил [19].
От друга страна от заявилите намерение да закупят нов автомобил, 37,5% в София и 29,8% в цялата страна посочват, че предпочитат да закупят
автомобил от марката на досега притежавания от
тях (лоялност към марката), а други 15,6% за София и 20,5% за страната заявяват, че е малко вероятно да повторят избора си на марка. Това показва голямата тежест, която репутацията на определена марка автомобил има при възприемането
на един автомобил като добър или лош. Особено,
когато най-важни за потребителя са качества като
надеждност и икономичност, които стават очевид-

ни едва след няколко месечна експлоатация на
автомобила.
Позиционен анализ на пазара на леки автомобили в страната
Новите коли формират само 15% от общия
внос на автомобили в България по данни на „Business Monitor International” [19]. За първото тримесечие на 2007 година продажбите на нови автомобили в България са се увеличили с 28.2% на годишна база, или са продадени 11 756 нови МПС.
По-интересна е констатацията на европейските икономисти, че България е един от най-големите пазари в Европа на употребявани автомобили.
Преценява се, че в страната има запас от около
400 000 непродадени употребявани автомобила.
След първоначалния бум в продажбите на нови автомобили в България през 1992 – 1993 г.,
последвалите процеси в страната доведоха до задържане и дори до срив през 1996 – 1997 г. –
фиг. 2. През годините 1998 – 2002 г. пазарът на
нови автомобили у нас стоеше на ниво 12 000 –
14 000 бр. годишно. За сметка на това лавинообразно нарастваха продажбите на употребявани
автомобили. Вносът и регистрацията на употребявани автомобили бяха толерирани от институциите.
При 58 600 употребявани автомобила, регистрирани през 1998 г. /срещу 12 200 нови/, техният
брой достигна 131 500 през 2002г. /срещу 14 400
нови/. Изключително много за развитието на този
процес допринесоха фактори като изкуствено занижената митническа стойност на употребяваните
автомобили, отсъствието на каквито и да са екологични или технически изисквания при тяхната
регистрация, общото икономическо състояние на
обедняващото население на фона на многобройни
криминални прояви – кражби на автомобили, рекет,
неадекватно поведение на застрахователи и т.н.
За 2004 г. са продадени приблизително около 26 000 нови автомобила и това е по статистиката на Съюза на вносителите на автомобили. В същото време 161 000 са продадените употребявани автомобили за 2004 г. За първите 8 месеца на
2005 г. продадените нови са 21 640, а употребяваните са 114 000, което означава, че употребяваните ще завършат годината някъде на около
170 000, а новите ще достигнат може би 3435 хил.
У нас за пета поредна година пазарен лидер
остава Skoda - Fabia с 1964 сделки. Амбициозният
новак Dacia - Logan, заема втората позиция с 1615
реализации и има всички шансове да детронира
лидера. Третата позиция е за Peugeot - Partner
(1 523 сделки), а четвъртата - за Skoda - Octavia
(1 183 покупки).
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Продадени нови автомобили в България за периода 1992 - 2006г.
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Фиг. 2. Продадени нови автомобили в България за периода 1992 - 2006 г.
(Източник: http://www.svab.bg)

Продадените за първите три месеца на тази
година нови леки и лекотоварни автомобили у нас
са 8723, отчетоха от Съюза на вносителите на
автомобили. Това представлява покачване от 29,79
на сто спрямо продажбите за първите три месеца
на миналата година, когато те са достигнали 6721
нови автомобили. В дадените от съюза данни обаче не влизат продажбите на два вносителя, така че
общият брой е още по-голям.
Първото тримесечие на 2007 година е интересно и със смяна на водача по продажби в България. Ако в последните години и първите два месеца на годината неизменно в страната се продаваха най-много автомобили от марката Peugeot,
то вече най-продаваните са автомобилите Ford.
Вносителят на тази марка е пласирал общо 1011
автомобила за първите три месеца на годината
(срещу 636 за същия период на миналата година),
което му дава 11,59 на сто от пазара на Съюза на
вносителите. Предимството на тази марка идва найвече от сериозно нарасналите продажби на модификацията SV, които достигат 413 за трите месеца.
Вторите по продажби Peugeot дори отбелязват
отстъпление, защото за първите три месеца на тази година са продадени 995 автомобили (11,41%
дял от пазара), докато през миналата година те са
били 1 174. Разместването на пазарните водачите
показва, че компаниите вносители са много гъвкави и постоянно търсят нови начини за увеличаване
на продажбите.
Третото място за тримесечието е за марката
Opel, която се продава от общо осем дилъри в

България. Продажбите на тези автомобили достигат 846 бройки или дял от 9,70 на сто. В класацията следват Toyota със 774 автомобила, Skoda с
644 и Citroen с 633. Много сериозно на българския пазар на нови автомобили вече се представя
Дачия като успехът се крие в ниската в сравнение
с други марки цена и амбициозната рекламна
кампания.
Освен традиционно силните продажби на автомобили от средния клас, в последната година и
особено в първите три месеца на тази година има
сериозно повишение на продадените високо проходими автомобили. За трите месеца са продадени общо 919 коли SUV1 и SUV2, докато за същия
период на миналата година те са били общо 782.
Като абсолютна бройка числото 42 625 продадени нови леки автомобили в България за година
обаче е повече от скромно. За сравнение - в близо
четири пъти по-малката по население Словения са
купени 59 324 коли, а в наброяващата 5.5 млн.
души Словакия - 59 084. В Дания, където живеят
близо 5.5 млн. души и новите автомобили са найскъпи в Европа , отчитат 156 275 сделки, а в малко по-населената от България, Австрия - 308 594.
Дори дилърите на коли в Люксембург при население от под половин милион души са продали 50
837 броя.
Като цяло през миналата година в страните
от ЕС са продадени 14 969 810 нови автомобила,
което е ръст от 0.7% спрямо 2005 г. През 2006 г.
най-много леки автомобили в Европа са купени от
германците (3 467 961 броя), втората позиция е за
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англичаните (2 344 864), а третата е за италианците (2 321 099).
Ако става дума за най-популярните модели
нови автомобили в Европа, най-търсен е Opel Astra, който измести от лидерската позиция петото поколение на Volkswagen - Golf. Според проучване на „JATO Dynamics” най-популярната марка
на стария континент е Volkswagen, следван от Opel,
Renault и Ford.
Рекордните 4807 нови моторни превозни средства са били продадени през юни, отчете статистиката на Съюза на вносителите на автомобили в
България (СВАБ) [19]. От тях 4491 са леки и
лекотоварни, като повечето сделки са сключени на
проведения през месеца софийски автосалон.
Като цяло за полугодието на тази година пазарът на нови моторни превозни средства е пораснал с малко над 26%, като по-добри показатели се
отбелязват както при автомобилите, камионите и
автобусите, така и при мотоциклетите. Запазва се
тенденцията най-главозамайващ ръст да отчитат
търговците на нови товарни автомобили. От януари до юни те са продали 1249 камиона срещу
709 година по-рано, което означава нараснали със
76 на сто сделки. Запазва се и тенденцията почти
половината от реализациите да са товарни автомобили от най-тежката гама (18-44 т). Като марки
най-търсени са камионите Mercedes, следвани от
Iveco и Volvo.
При леките автомобили ръстът в продажбите
е близо една четвърт, като са реализирани сделки
за 23 615 коли срещу 18 992 година по-рано. От
вносителите лидер продължава да е “ТМ ауто” с
Toyota, следван от “Мото-Пфое” с Ford, и “София
франс ауто” с Peugeot. Миналата година по това
време най-добре представени на пазара бяха
Peugeot, следвани от Ford и Toyota. Що се отнася
до най-търсените класове леки коли, запазва се тенденцията да се предпочитат компактните градски
автомобили и тези от масовия среден клас, на ко-

12.00%

ето се пада по около една четвърт от пазара. Dacia
- Logan пък остава най-търсеният модел, като той
е намерил 1500 нови клиенти за полугодието.
Другият голям проблем за фирмите в бранша е лавинообразното нарастване на вноса на употребявани автомобили, като те са два пъти повече от
полугодието на 2006г. и броят им подминава
130 хил.
Средно по 131 нови леки автомобила са се
продавали на ден през май 2007 г., сочи статистиката на Съюза на вносители на автомобили в България (СВАБ) [19]. През петия месец от годината
са били купени 4087 леки коли, като за петмесечието техният брой е 19 124. Ръстът на автопазара в сравнение с миналата година е близо една
четвърт, а най-търсени са компактните коли от В
сегмента. За сравнение - за същия период пазарът
в Европа е пораснал с 11.6%.
Най-продаваният лек автомобил у нас е Dacia
- Logan седан, която с 1 130 сделки е далеч пред
конкуренцията. Румънският нискобюджетен проект
на Рено се търси и във версията си комби, като е
намерил 123 клиенти. Основната причина за успеха на Dacia е цената, която е една от най-ниските
на пазара, ако не броим руските Лада, които обаче
предлагат по-стари модели.
По отношение на вносителите изненади спрямо първите месеци на годината няма. Пазарен лидер остава Toyota с 2197 продажби и 11.49% пазарен дял. Втората позиция е за “Мото-Пфое” с
Ford (1982 сделки, 10.36 на сто дял), а третата за миналогодишния лидер Peugeot (1 649,8.62%).
Следва първата промяна спрямо април, като след
първите пет месеца Опел измества Volkswagen от
четвъртото място с 1 500 продажби срещу само
със седем по-малко за конкурента. С две позиции
на горе се изкачва вносителят на Skoda - Еуратек,
като сега фирмата е точно в средата при топ 10
класацията – фиг.3.

11.49%
10.36%
8.62%

10.00%

7.84%

7.43%
8.00%

7.70%
6.63%

6.20%

6.59%
5.36%

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
Toyota

Ford

Peugeot Renault

Citroen

Opel

VW

Skoda

Dacia Chevrolet

Фиг. 3. Пазарен дял по продажби на автомобили от 01.01.2007г. до 31.05.2007г. в България.
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През първите шест месеца на 2007 г., продажбите на нови автомобили в страната са достигнали ниво от 24 923 сключени сделки. 23 615 от
тях са леки и лекотоварни, 1 308 са автобуси и
камиони, а 270 са мотоциклети. В групите се наблюдава увеличение в търсенето от съответно
24.3%, 74.2% и 37.8%.
При леките и лекотоварните превозни
средства, лидерската позиция по продажби продължава да държи Toyota. За периода януари- юни,
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дилърите на марката са успели да реализират
2 641 коли, което се равнява на 11.18% от родния
пазар като цяло. На второ място застават Ford с
2 386 автомобила и пазарен дял от 10.1%, а на
трето са Peugeot с 2 031 единици и 8.6% пазарно
участие – Табл. 1. Запазва се и тенденцията почти
половината от реализациите да са товарни автомобили от най-тежката гама (18-44 т). Като марки
най-търсени са камионите Mercedes, следвани от
Iveco и Volvo.

Таблица 1. Пазарен дял по продажби на автомобили от 01.01.2007 до 31.05.2007 г. в България
Данни за Януари - Юли 2007
Марка
ALFA ROMEO
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DAIHATSU
DODGE
FIAT
FORD
GAZ
HONDA
JAGUAR
JEEP
KIA
LADA
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PIAGGIO
RENAULT
SAAB
SEAT
SKODA
SSANG YONG
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
ДРУГИ

Вносител
МИЛАНО МОТОРС
ПОРШЕ БГ
КАМОР АУТО
Булвария, Каргоекспрес, София Ауто, Бояна Ауто, Сервиз Стефанов,
Бова
БАЛКАН СТАР
АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ
РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ
АВТОТРАНССЕРВИЗ
БАЛКАН СТАР
АУТО ИТАЛИЯ
МОТО ПФОЕ
АНТАРИС ТРЕЙД СЕРВИЗ
БУЛТРАКО
МОТО ПФОЕ
БАЛКАН СТАР
KIA МОТОРС БЪЛГАРИЯ
НАР
АУТО ИТАЛИЯ
МОТО ПФОЕ
Т М АУТО
СТАР МОТОРС
БАЛКАН СТАР
КАМОР АУТО
БАЛКАН СТАР
РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ
Аксон, Булвария, Оникс Ауто, Каргоекспрес, София Ауто, Бояна Ауто,
Сервиз Стефанов, Бова
СОФИЯ ФРАНС АУТО
СОФ КО
РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ
СКАНДИНАВИЯ МОТОРС
АУТОТЕХНИКА
ЕУРАТЕК
РАТОЛА КОРПОРЕЙШЪН
СУБАРУ МОТОРС ТРЕЙДИНГ
МИРКАТ
Т М АУТО
ПОРШЕ БГ
МОТО ПФОЕ

Източник: Съюз на вносителите на автомобили в България
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През март 2006 г. покупките на леки автомобили Ford в страната почти са се удвоили, като от
511 за първите два месеца на годината, скачат на
1011 в края на тримесечието. С това американската марка си осигурява над 1,5% увеличение на
пазарния дял в сравнение с края на миналия месец,
като той достига до 11,59%. Най-търсените модели на Ford у нас са Ranger и TRConnect от типа
“small van”. От тях в България през януари-март са
продадени 413 броя.
Най-предпочитаният нов автомобил от българите си остава Skoda Fabia, се вижда още от информацията на съюза [19]. От него сънародниците ни са закупили 443 броя през последните три
месеца на годината. Най-продавани продължават
да бъдат колите в малките средни класове “В” и
“С”. Двата сегмента общо държат близо половината от пазара на нови леки коли у нас. Веднага след
тях с 15,6% дял в продажбите се нареждат автомобилите тип “small van”, които традиционно се
използват за бизнес. На следващо място са
джиповете, на които се полагат 10,6% от изтъргуваните коли.
От луксозните марки, за пет месеца в България са продадени 221 BMW, 248 Audi и 483 Mercedes, купени са и шест Jaguar. Volkswagen реализира 1 226 продажби на леки и лекотоварни автомобили за първото шестмесечие на 2006 г, отчитайки 87% ръст на българския пазар. За сравнение броят на продадените автомобили през същия
период на миналата година е 655. С това Volkswagen бележи непрекъснат темп на увеличение в
продажбите от 2004г. насам и се нарежда на седма позиция в класацията на най-продаваните марки в България. Реализираните 1 226 автомобила
осигуряват на немската марка 6,46 % общ пазарен дял. Високият ръст в продажбите на Volkswagen
за първата половина на 2006г. се дължи на почти
двойното увеличение в продажбите на леките автомобили – 75%. Общият брой леки автомобили продадени в периода януари – юни на 2006г. е 841
срещу 481 леки автомобила за същия период на
2005г.
Лидер при леките автомобили на немската
марка е моделът Polo с 244 продажби за първите
шест месеца, които са с 42 продажби повече в сравнение със същия период от миналата година.
Активизирането на продажбите се дължи на дългосрочната промоция при модела, предоставяща бонус в размер на 1 200 лв. за всяко закупено ново
Polo. Компактният Volkswagen е предпочитан предимно от дамите и като практичен фирмен автомобил за натоварения градски трафик.
Втората позиция в моделната гама на Volkswagen е запазена за високопроходимия „Touareg”,

със забележителния брой 189 реализирани автомобила. Това нарежда модела на първа позиция в
SUV II сегмента на българския пазар. Своите клиенти са намерили 171 автомобила от модела
Passat, който заема трета позиция в портфолиото
на леките автомобили. Големият интерес е предизвикан от въвеждането на пазара на новото, шесто
поколение на модела. Passat е предпочитан фирмен автомобил от средния корпоративен мениджмънт като представителна и сигурна лимузина с
богато и функционално серийно оборудване.
Със 167 продажби Golf отчита най-висок ръст
в дела на леките автомобили. Благодарение на атрактивните промоционални условия реализираните автомобили са почти 3 пъти повече в сравнение
с обемите през 2005. Лидерът по продажби в
Европа за миналата година възвръща полагащото
му се място на пазара и в България. Своите позиции защити и миниванът Touran с 65 продажби.
Сред корпоративните клиенти, избрали марката Volkswagen, са най-големият мобилен оператор в България – „Мобилтел”, който ще обнови своя
автопарк с 25 леки автомобила (11 Jetta, 8 Polo, 6
Passat). „Ериксон Телекомюникейшънс България”
ЕООД също избра немската „народна марка”. На
компанията бяха доставени 3 Golf, 2 Passat, 1
Touran и 1 Touareg. Фирма „Bьchler & Berger” гласува доверие на Volkswagen с поръчка над 50 леки
автомобила. Водещи фирми като „Siemens България”, „Würth България”, „VN Holding”, „Sopharma”, „Knauf”, „Браво”, „Atlas Rent a Car”, „Hertz”,
“Kontrax”, “British American Tobacco”, “Reemisma”,
“AVIS” ще попълнят автопарка си с леки автомобили Volkswagen.
За ръста на продажбите освен внушителното
обновление на продуктовата гама допринася и активната пласментна политика на вносителя Porsche
BG, насочена към задоволяване на нуждите на клиента и към постоянно подобряване на качеството
на предлаганите услуги.
Продажбите на автомобили с марките FIAT и
Lancia в България продължават да се развиват с 4
пъти по-бързи темпове в сравнение с целия пазар.
В България продажбите на леки и лекотоварни автомобили за периода януари – юни 2006 г. спрямо
същия период на 2005-та нараснаха с 21.2%. За
същия период официалният вносител на FIAT и
Lancia за България – Ауто Италия, отбеляза 87.5%
ръст, като продължава да изпреварва темпа на растеж на целия пазар четирикратно. Тези резултати
са постигнати благодарение на продължаващия интерес към лансирания в началото на годината модел “Grande Punto”, както и на вече утвърдилите
се модели “Panda”, “Doblo Cargo” и “Doblo Cargo
Maxi”.[19].

Приложение на позиционния анализ за състоянието на ...

Позиционен анализ на лизинговия пазар на
автомобили в страната
Според проучване направено в България и 25
страни от ЕС [20], към 1 май 2007 г. българите
купуват най-евтините нови коли в Европа. Статистиката е на база данни за продажните цени на 85
най-популярни модела в страните членки и обявеното в България от вносителите. Основната разлика в полза на България идва след данъчното облагане - оскъпяването с 20% ДДС за масовите коли,
съпоставено със 30-50% оскъпяване на цените в
повечето страни от еврозоната.
Към момента лизинговите компании предлагат предимно финансов лизинг на автомобили, което до голяма степен е обусловено и от фазата на
развитие на лизинга в България, в която преобла-
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дава главно търсенето на този вид лизинг. За последното тримесечие на 2007 г., финансовията лизинг (периодични вноски за определен срок), бележи ръст от 26.4%. Оперативният лизинг (отдаване
под наем, без да се придобива собственост върху
актива) възлиза едва на 35.5 млн. лв.
Оперативният лизинг започна да се налага съвсем отскоро, като първоначално той беше предпочитан основно от големите западни компании. В
момента се наблюдава тенденция на значително
увеличаване на броя на българските компании,
предпочели оперативния лизинг. Най- предпочитани са лизингите на леките и товарни атомобили.
Общо техният дял в лизинговия портфейл на дружествата в сектора надхвърля 60% - фиг. 4.

Товарни
автомобили
36%

Леки
автомобили
64%

Фиг. 4. Разпределение на новите договори за оперативен лизинг за първо тримесечие на
2006г. по тип актив

Източник: Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

През 2007 г. интересът на кредитните институции към лизинга се продължава да е значителен,
защото все още отпусканите заемни средства не
се контролират от БНБ.
За 2006 г. са закупени на лизинг леки автомобили за 384 млн. лв. Лизингът на машини, съоръжения и индустриално оборудване за същата
година достига 289,1 млн. лв. Този лизинг представлява 33% дял в лизинговите портфейли. Лизингът на недвижимости възлиза на 96,6 млн. лв. към
края на 2006 г., което е близо 2% относителен дял
в лизинговите портфейли в сектора. От началото
на 2006 г. след леките автомобили най-голям дял
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Недвижимо
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Компютри и
подобно
електронно
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0%

в портфейлите на компаниите заемат договорите
за товарни и лекотоварни коли – фиг.5. Те достигат 426.5 млн. лв., като се увеличават с близо
50 млн. лв. Относителният им дял от 26.5% се запазва спрямо края на предходното тримесечие. До
преди няколко години около 90% от закупуващите
автомобили на лизинг са били юридически лица.
Това постепенно се променя като се очаква броят
на физическите и юридическите лица, ползващи лизинг услуги да се изравни. Клиентите на лизинговите дружества предпочитат да ползват договори
за срок между една и пет години. Около 85% от
тях попадат в този срок.
Други
2%
Леки автомобили
35%

Товарни и
лекотоварни
автомобили
28%

Фиг. 5. Разпределение на нови договори за финансов лизинг за първо тримесечие
на 2006 г. по тип актив

Източник: Българска асоциация за лизинг (БАЛ)
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По данни на БАЛ, за първите шест месеца на
2006 г. общият размер на вземанията по финансов и оперативен лизинг се увеличават с
210 млн. лв. и достигат 1.645 млрд. лв., което
представлява 3.5% от БВП [20]. Ръстът на бизнеса през последното тримесечие е 14.5%.
По мнение на експерти в сектора, автомобилният парк в България е сериозно амортизиран и разходите за поддръжката му (и особено за покупка
на резерви части) са огромни и не са икономически оправдани. Ръстът на лизинга на машини и съоръжения се дължи предимно на необходимостта
от преоборудване на предприятията в България с
цел задоволяване по-високите изисквания на
Европейския съюз.
По данни на БНБ и Съюза на вносителите на
автомобили в България (СВАБ) [19], за периода януари-юни 2007г. повече от половината нови леки автомобили са купени на лизинг. За полугодието са
продадени общо 22 445 нови автомобила като лизинговите компании в страната са отпускали
270 млн. лв. за леки коли. През 2006г. в портфейла на лизинговите компании новите коли заемат
най-голям дял - 556.2 млн.лв. или около 35% от
всички дължими вземания в бизнеса са по договори за покупка на автомобили. Увеличението за последното тримесечие е с 68 млн. лв., или това е
14% ръст.
Изводи:
1. Пазарът на нови автомобили има потенциал. Кривата на продажби ще върви нагоре, като
очакванията са годишните продажби да стигнат 8090 хил. броя до пет години.
2. Скока от продажбите през последните две
години може да се обясни с нарастването на изискванията на потребителите с отчитане на предимствата на новите автомобили, които в крайна сметка излизат по-евтини.
3. Лизинговото проникване е показател, показващ използването на лизинга като инвестиционно

решение от общата сума на инвестициите в страната. По мнение на експерти от БАЛ [20], по този
показател българският лизингов пазар е близо до
средните европейски стойности, като за 2006 г.
лизинговото проникване надхвърля 9%. Техните
прогнози за развитие на лизинговия пазар в България
са оптимистични, основаващи се на неободимостта от повече инвестиции в страната и на благоприятното развитие на пазара на автомобили, който
влияе благоприятно на условията по лизинговите
договори.
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APPLICATION OF POSITIONING ANALYSIS FOR THE CONDITION OF
THE AUTO MARKET IN BULGARIA
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ABSTRACT
Bulgaria, as a dynamically developing country marks a considerable rise in one specific trade sector – automobile
trade. The import and sale of new and second hand automobiles rises all the time. This has been observed in the
purchases of new cars .It shows the current direction of the market – import of relatively new second hand cars and a
rise in the sales of brand new ones. A positioning analysis of the internal market has been made.
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АНАЛИЗ НА НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЛЕФА В ПРИРОДЕН
ПАРК “БЪЛГАРКА”
Диана Малинова
Лесотехнически университет – София
Природен парк (ПП) “Българка” е обявен през 2002 година с цел опазване, възстановяване и поддържане на
буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина. Направен е опит да се подобри съществуващата йерархична типологична класификация на хоризонталната структура на ландшафта на природния парк чрез
анализ на някои от характеристиките на релефа като най-устойчив компонент.
Ключови думи: ландшафт, анализ на релефа, структура на ландшафта, класификация
Key words: landscape, analysis of the relief, landscape structure, classification

Увод
Природен парк (ПП) “Българка” е обявен през
2002 година с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина. Заема 21 772,163 hа
от северните склонове на централната част на
Стара планина над градовете Габрово и Трявна.
Досегашните проучвания върху компонентите на
ландшафта в парка са недостатъчни за пълното
характеризиране природния му потенциал. През
2007 година е разработена типологична ландшафтна структура на парка (Малинова, 2007) на базата на данни за вида на земното покритие, вид на
горите, състав на скалите, вид на трайно ползване
на земеделските земи, вид на водния басейн, вид
на антропогенната дейност, форми на релефа, богатство и влажност на почвата. Територията на парка е диференцирана на общо 127 ландшафтни единици, които включват 6 типа, 15 подтипа, 23 групи,
40 рода и 43 вида ландшафти. Релефът, който е
най-устойчивият компонент на ландшафта не е използван като критерии за оценка на ландшафтната
структура на парка. Неговото съществено значение като ландшафтообразуващ фактор, се изразява чрез ролята му на преразпределител на слънчевата енергия и веществата, а от тук и във формирането на различни видове ландшафти.
Цел
Целта на настоящата разработка е да се извърши анализ, на някои важни характеристики на
релефа, с оглед използването му като устойчив компонент на ландшафта за усъвършенстване на съществуващата йерархична типологична класификация на хоризонталната ландшафтна структура на
природния парк.
Обект
Обект на изследване в настоящата работа са
характеристиките на релефа – надморска височина,
наклон и изложение в най-широко разпространени-

те типове ландшафти от територията на природен
парк “Българка” - „горски”, „ливаден”, „антропогенен”, „аграрен”, „скален” и „аквален”.
Релефоизграждаща роля за територията на
парка има Шипченската антиклинала (Георгиев,
1982). В морфологията на терена условно са разделени пет части:
І. Шипченско-Бузлуджанска част – с най-висока средна надморска височина и най-висок връх
Караджова кула – 1511 m;
ІІ. Билната част на Тревненската планина с
местността “Извора”, с най-висок връх Бедек –
1488 м;
ІІІ. “Студен кладенец” – “Конарското”;
ІV. Северната част на Шипченска планина и
част от Габровския Предбалкан;
V. Северен скат на Тревненска планина и част
от Тревненския Предбалкан.
Денивелацията на парка е 1120 m (Георгиев,
1997).
Релефът е продукт на ритмичните издигания
на линейно простиращата се гънкова структура, които са били съпроводени от екзогенно въздействие
върху скалната основа през времето на издигане
или покой. В резултат на различната амплитуда на
епирогенните издигания на Стара планина денудационните нива имат различна надморска височина.
Съвременния релеф на територията на парка е силно разчленен, представен от поредица малки долини прорязани от долове и ровини, тесни ридове и
била със стръмни склонове. Той е усложнен от съвременни ерозионни процеси довели до развитието
на склонови насипи, наносни конуси и др. (Иванов,
1974; Иванов, 1989). Голямата разлика в надморските височини и разнообразният релеф определят
разнообразието в почвите и растежните условия, а
от тук и в ландшафтите.
Метод на работа
Територията на природен парк “Българка” е
анализарана по отношение на покаказателите над-
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морска високина, изложение и наклон. Използвана
е базата данни от създадената географска информационна система, за целите на определяне типологичната ландшафтна структура на парка (Малинова, 2007).
За характеристика на височинното зониране
на територията на парка е използвано горско-растителното райониране на страната. В границите на
съответния пояс е извършен анализ на наклона на
терена и изложението на склона. За наклона и изложението са използвани критериите от Инструкция
за установяване и картиране на типовете горски
месторастения и определяне на бъдещея състав
на биоценозите (1974):
• За наклон на терена: равно – от 0о до 4о;
полегато – от 5о до 10о; наклонено – от 11о до 20о;
стръмно – от 21о до 30о; много стръмно – над 30о.
• За изложение на склона е възприето: сенчесто – източно, североизточно, северно и северо-

западно; припечно – южно, югоизточно, западно и
югозападно.
Резултати
От съчетаването на характеристиките надморска височина, наклон и експозиция на терена от територията на парка, са полученит общо 75 възможни комбинации за релефа, например „долен равнинен пояс, полегато, северно” и т.н. Тъй като комбинациите са твърде много и биха усложнили една
нова типологичната ландшафтна класификация, за
експозицията на склона се възприема по-обобщената схема посочена в метод на работа (сенчесто
и припечно изложение). В резултат на това обединение, релефът вече може да се характеризира
чрез 20 на брой комбинации, които са посочени в
табл.1. С помощта на програмата ArcGIS е разработена и карта за характеристиките на релефа (карта 1).

Таблица 1. Комбинации от съчетаването на надморска височина, наклона на терена
и изложенията на релефа на ПП „Българка”

Пояс

Наклон на терена
Равно
Полегато

Долен
равнинен
пояс

Наклонено
Стръмно
Много стръмно
Равно
Полегато

Среден
планински
пояс

Наклонено
Стръмно
Много стръмно

Извършеният анализ показва, че територията
на парка попада в два лесорастителни пояса:
- Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 m н.в.), с
подпояси - равнинно-хълмист подпояс на листопадните дъбови и ксеротермичните дъбови гори (0400 m н.в.) и подпояс на хълмисто-предпланинс-

Изложение
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно
Сенчесто
Припечно

Площ (ha)
3,1
2,1
5,8
7,4
203,7
159,4
762,7
296,8
60,7
30,2
87,9
31,4
265,4
128,0
2093,9
956,9
7530,6
3469,1
3552,1
1399,8

ките смесени широколистни гори (400-600 m н.в.);
- Среден планински пояс на горите от бук и
иглолистни (600-1800 m н.в.) – подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (6001000 m н.в.) и подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1000-1500 m н.в).

Карта 1. Комбинации от съчетаването на надморска височина, наклона на терена и изложенията на релефа на ПП „Българка”
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По отношение на наклона се установява, че
по-голяма част от релефа в парка е със стръмен
терен – 12061,3 ha, следват много стръмните
(5 043,0 ha) и наклонените (3 415,1 ha) терени, а
с най-малка площ са полегатите и равни терени,
сответно 409,7 ha и 126,4 ha.
В третата характеристика на релефа –
експозицията, преобладаващи са северозападните
изложения – 4 196,5 ha и североизточните –
4 096,5 ha. Следват източните (3 196,5 ha) и северните (3 076,7 ha), по-малко са западните
(2 389,2 ha). По-слабо представени са югоизточните (1 903,2 ha) и югозападните изложения
(1 268,2 ha). Най-малка площ заемат южните изложения – 920,5 ha.
В границите на долния равнинен пояс се получават 10 броя комбинации между изложенията и
наклоните на терена, които имат обща площ от 1
536,6 ha. Тук се наблюдава по-слабо разнообразие от ландшафти – срещат се основно типовете
ландшафти “горски”, “ливаден” и „антропогенен”.
В долния равнинен пояс най-много са терените със стръмен наклон и сенчесто изложение –
762,7 ha и по-малко с припечно изложение – 296,8.
Териториите със стръмен наклон са заети предимно
от горски ландшафти и по-малко от ливадни. От
тип ландшафт “горски” се срещат подтиповете ландшафти “иглолистни”, “широколистни високостъблени” и “широколистни издънкови”. В по-голяма
част от територията на типът „горски” като компонент на ландшафта участват среднобогати сиви горски почви, развити главно върху пясъчници и варовици, следват кафявите горски и на места хумусно-карбонатни. Насажденията са основно от обикновен бук – 480,7 ha, обикновен габър – 216,5 ha,
бял бор – 149,9 ha, зимен дъб – 85,6 ha, черен
бор 70,8 ha. Срещат се още и бяла акация, обикновена бреза, воден габър, келяв габър, обикновен
смърч, цер. Бонитетите на насажденията върху тези стръмни, наклони и сенчести изложения са предимно III-IV.
В долния пояс се срещат още типовете ландшафти „ливаден”, „аграрен” и „аквален”. Обликът
на тип ландшафт „ливаден” е представен от тревни формации с голямо видово разнообразие.
Типът ландшафт „аграрен” е представен предимно от подтип „пасищен” и по-малко от подтип
„трайни насаждения”.
В рамките на тип ландшафт „аквален” се
включва водосбора на язовир “Христо Смирненски”, чиято площ е 112,6 ha. Разположен е при надморска височина около 550 m. Язовирът се намира югозападно от град Габрово и е основният източник за питейни и битови води на града.
Следващи по площ в долния равнинен пояс са

наклонените терени със сенчесто и припечно изложение, заети главно от тип ландшафт „горски”, който е представен от подтиповете „широколистен високостъблен”, „широколистен издънков” и „иглолистени” и тип „ливаден” ландшафт. Ландшафтообразуваща роля в тях имат сиви и кафяви горски
почви, развити върху пясъчници и варовици. Насажденията са главно от бял бор – 135,7 ha, обикновен габър – 88,8 ha, обикновен бук- 56,2 ha, следват черен бор, зимен дъб и други.
Най-слабо са представени много стръмните
терени, които заемат различни изложения. Върху
тях се среща тип ландшафт „горски” с насаждения от бял бор, обикновен габър, обикновен бук като преобладават високобонитетните насаждения.
С най-малка площ в долния равнинен пояс са
полегатите и равни терени, където се срещат типовете ландшафти “антропогенни”, “ливадни и “горски”. Заемат различни изложения.
В границите на средниия планински пояс се
получават също 10 броя комбинации с обща площ
от 19 518,8 ha. Тук доминиращо участие има тип
ландшафт „горски”. Разнообразието от ландшафти се изразява в наличието още и на типовете „ливаден”, “аграрен”, “скален”, “аквален” и „антропогенен”. Ландшафтообразуващата роля на релефа,
изразена чрез показателя надморска височина се
изразява, чрез промяната на климатичните условия и появата освен на типичните букови насаждения и на иглолистни, които променят и разнообразяват облика на тип ландшафт “горски”.
В средния планински пояс най-голямо разпространение имат стръмните терени със сенчести
изложения – 7 530,6 ha. Тук основно е представен
тип ландшафт „горски”, по-малко се срещат типовете „ливаден”, „антропогенен” и „скален”. Типът
ландшафт „горски” е представен от подтиповете
„широколистен високостъблен”, „широколистен издънков” и „иглолистен”. Подтипът ландшафт „широколистен високостъблен” разпространен на тези терени заема площ от 5 328,0 ha. Преобладават
кафяви горски почви и по-малко сиви и хумуснокарбонатни. Насажденията са основно от обикновен бук. Срещат се още обикновен габър, зимен
дъб, планиниски ясен, трепетлика и други. Преобладават насажденията на II и III бонитет, следват тези от I, а най-слабо са представени тези от IV и V
бонитет. Подтипът „широколистен издънков” е разпростарнен основно върху кафяви горски почви развити върху пясъчници, варовици, конгломерати и
др. Насажденията са от обикновен бук, обикновен
габър, бала акация, зимен дъб и келяв габър.
Преобладават насажденията от II (344.1 ha) и III
бонитет (256.0 ha).
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В тази комбинация (среден планински пояс,
стръмно, сенчесто изложение) се намират защитените местности “Естествено тисово находище”
и “Столища”. “Естествено тисово находище” представлява триетажен хабитат от вековна букова гора,
с разпръснати единични дървета от обикновена ела
и планински явор и подлес от обикновен тис и лечебна лавровишна с наличието на богата тревна покривка. Защитена местност “Столища” - с площ от
1,7 ha и представлява група вековни букови дървета на възраст над 150 години.
Подтипът „иглолистен” е представени предимно от култури на обикновен смърч и по-малко на
бял бор. Срещат се още черен бор, зелена дуглазка и обикновена ела. Преобладават насажденията
от I бонитет. Във формирането на ландшафта участват кафяви горски почви, развити върху разнообразни скали - пясъчници, конгломерати, мергели,
шисти, южнобългарски гранит и др.
Ливадните ландшафти в разглежданата комбинация (среден планински пояс, стръмно, сенчесто изложение) са представени върху горната част
на склоновете. Заети са от кафяви горски почви развити върху мергел.
Следващи по площ в средния планински пояс
са много стръмните сенчести терени, които заемат
3 552,1 ha. На тези теренни условия са представени типовете ландшафти „горски” и „ливаден” и
„скален”.
Преобладаващ е типът ландшафт „горски”,
който е представен основно от подтип „широколистен високостъблен”. В тази комбинация (много
стръмни сенчести терени) се срещат само кафяви
горски почви, развити върху пясъчници. Насажденията са предимно от обикновен бук, като преобладават тези от II бонитет. Подтиповете „широколистен издънков” и „иглолистен” са по-слабо разпространени. Широколистните култури са представени от обикновен бук и обикновен габър, а иглолистните от обикновен смърч и бял бор. И при двата подтипа преобладават насажденията от II бонитет.
В типът ландшафт „скален” се включва природната забележителност “Мъхнатите скали”. Те
представляват група от скални венци с разположени между тях букови гори на възраст 140 години.
Следващите по площ в средния планински пояс са стръмни терени с припечно изложение –
3 469,1 ha. Представителен тук е тип ландшафт
„горски”. В него преобладава подтипът „иглолистен” с насаждения предимно от бял бор, от II и III
бонитет. Подтипът „широколистен високостъблен”
е представен от букови насаждения от III до V
бонитет. В подтипът „широколистен издънков” учас-
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тват нискобонитетни насаждения на обикновен бук,
обикновен габър и други. Наличието на още нискобонитетни насаждения от келяв габър и бяла акация е типично за стръмните и припечни терени в
парка.
На наклонените сенчести терени от територията на парка има по-глямо разнообразие от ландшафти. Срещат се основно типът „горски”, но още
и „ливаден”, „аграрен”, „антропогенен” и „скален”,
с обща площ от 2 093,9 ha. Типът „горски” е зает
предимно от подтип „иглолистен”. В него участват
насаждения на бял бор и обикновен смърч, от II и
III бонитет.
Тип ландшафт „антропогеннен” включва подтип „индустриален”. Обликът му се определя от
наличието на табан, насипи и кариера към изоставена мина за добив на въглища.
В комбинацията много стръмните и припечни
терени в средния планински пояс са представени
типовете ландшафти „горски” и „ливаден”, които
заемат общат площ от 1399,8 ha.
С най-малка площ в средния пояс са наклонените припечни територии. Заети са предимно тип
ландшафт „горски”, който заема обща площ от
956,9 ha. Типът „горски” е представен от естествени и издънкови насаждения от обикновен бук и
обикновен габър. Типични за припечните изложения са и нискобонитетните насаждения от бяла акация и келяв габър.
В резултат на извършеният анализ на релефните характеристики – надморска височина, изложение и наклон на представителни за територията
ПП ”Българка” ландшафти, могат да се направят
следните по-важни изводи:
1. Релефът на парка се характеризира чрез
20 на брой комбинации, получени от съчетаването
на надморска височина, наклон и изложение.
Големият брой комбинации е предпоставка за внасянето на голямо разнообразие в ландшафтната
стуктура на парка.
2. Определящи за облика на природен парк
„Българка” са стръмните терени със сенчести изложения в средния планински пояс. Върху тях е
представен тип ландшафт „горски”.
3. Най-голямото разнообразие от ландшафти
е съсредоточено в комбинацията наклонените сенчести терени - „горски”, „ливаден”, „аграрен”, „скален” и „антропогенен”.
4. Разработената карта на релефа на природен парк “Българка” може да послужи за усъвършенстване на съществуващата типологична ландшафтна структура, както и на други научни
изследвания, за които се ползват хомогенни териториални единици.
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ANALYSIS OF SOME OF THE RELIEFS CHARACTERISTICS OF
BULGARKA NATURAL PARK
Diana Malinova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Bulgarka Natural Park was established in 2002 with the main objective to protect, restore and sustain beech
ecosystems and landscapes typical for the Stara Planina Mountain.
Hierarchical typological classification for horizontal landscape structure was tried to be approved by analyzing
some of the characteristics of the relief as the most sustainable landscape component.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

КОЕФИЦИЕНТИ НА БИОЛОГИЧНА АКУМУЛАЦИЯ В ДЪРВЕСНИ
ВИДОВЕ ОТ РАЙОНА НА ЗАПАДНИ РОДОПИ
Екатерина Павлова, Людмила Малинова, Елена Цветкова
Лесотехнически университет – София
Установена са коефициенти на акумулацията на някои макро- и микроелементи в Pinus sylvestris, Picea
abies и Abies alba за района на Западните Родопи. Насажденията са върху един и същ почвен тип /Dystric-Eutric
Cambisols/. Коефициентите са пресметнати като съотношение между съдържанието на елементите в листата и
мобилните им форми в почвата. Резултатите показват максимална поглъщане и при трите дървесни вида за Cu,
K и Zn. Установява се, че коефициента на биологична акумулация /КБА/ се променя в зависимост от pH на
почвата. Статистически значими зависимости се установяват при елата за акумулацията на Fe, Na, Mn, Zn и Pb,
при смърча за Mg и при белия бор – за Na.
Ключови думи: коефициент на биологична акумулация /КБА/, Pinus sylvestris, Picea abies, Abies alba, обменни форми, почва, хранителни елементи, иглолиста, зависимости
Key words: coefficient of biological accumulation /CBA/, Pinus sylvestris, Picea abies, Abies alba, exchangeable
forms, soils, nutritients, needles, relationships

Увод
Промените в баланса на хранителни елементи в почвата, почвената киселинност и нивото на
наситеност на катионния обменен адсорбционен капацитет с бази са приети през 2003 г. като критерии и индикатори за устойчиво стопанисване на горските екосистеми (4th MCPFE - Министерската конференция за защита на горите в Европа, Виена).
Това определя високата значимост, както на изследванията на почвените показатели, така и на аналитичните модели, с които се описват взаимовръзките в горските екосистеми.
За оценка на функционирането на горските
екосистеми, много често проучванията са насочени към определяне на съдържанието на някои хранителни елементи в листата/иглолистата и в почвата (Божова, 1983; Ганев, 1984; Дончева и др.,
1995; Malinova et al., 1998; Павлова, 2000;
Малинова, 2001; Коларов и др., 2002; Павлова &
Цветкова, 2003; Павлова и кол., 2006). Извеждането
на различни съотношения между елементите в рамките на един или няколко компонента на
екосистемите, съчетани с данни за растежа и продуктивността могат да се приемат за успешни опити при количествено описание на функционалните
взаимовръзки в горските екосистеми (Павлова,
2000; Pavlova & Malinova, 2000; Павлова, 2001;
Pavlova & Malinova, 2003; Павлова & Павлов, 2004;
Павлова и др., 2004; Цветкова, 2005). Независимо
от постигнатите значими резултати, аналитичният
израз на съществуващите взаимовръзки в рамките на отделния компонент и между компонентите
е по-слабо изучен. Отговор за това може да се намери в получени резултати от проучвания, с които
се доказва, че при поемането на химичните елементи от абиотичната среда различните растител-

ни видове могат да проявяват избирателност, с която да компенсират недостатъчните количества от
даден елемент, с по-големи количества от друг
елемент. Доказано е също така, че между биогенните елементи в растителните организми и в почвения субстрат съществуват антагонистични и синергични взаимоотношения, при които някои елементи могат да блокират натрупването на други
елементи. Определянето на количествената последователност на коефициентите на биологична акумулация (КБА) за конкретни устойчиви горски
екосистеми, както и проследяването на динамиката на КБА в рамките на различни pH интервали могат да служи за база при оценката на настъпващи
качествени промени в екосистемите.
Целта на настоящата работа е да се направи
опит за оценка на поглъщането на някои елементи
от дървесните видове бял бор (Pinus sylvestris L.),
обикновен смърч (Picea abies (L.) Karst.) и обикновена ела (Abies alba Mill.), чрез коефициентите на
биологична акумулация (КБА) на по-важните макро- и микроелементи и се докажат функционалните връзки между тях и рН на почвения разтвор.
Обект на проучване
Обследвани са три групи растителни съобщества с преобладание на бял бор (Pinus sylvestris L.),
смърч (Picea abies (L.) Karst.) и ела (Abies alba Mill.)
от района на УОГС „Г. Аврамов” – Юндола. Надморската височина, при която са разположени обектите е в диапазон 1400 - 1700 m. За всяка група са
подбрани по 10 естествени съобщества, със средна възраст на дървостоя от 55 до 125 години.
Почвите в избраните насаждения са кафяви
горски (Dystric-Eutric Cambisols). Почвообразуващите скали са предимно гранит, гнайс и пегматит.
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Почвените профили са пълни, с развити всички хоризонти. Хумусно-акумулативния хоризонтът
е тъмен, богат на хумус и с мощност в отделните
профили от 9 до 25 cm. Почвата е добре оструктурена, глинесто-песъчлива, с лек механичен състав и високо участие на скелет, което е предпоставка за добър воден, въздушен и топлинен режим.
Методика и материал
Оценката на синтаксономичната и териториална представителност на избраните съобщества
е направена чрез привързване на фитоценотичните описания към класификацията на растителността от УОГС „Г. Аврамов” (Димитров и др., 2004).
Коефициентът на биологична акумулация
(КБА) на даден елемент е изчислен като отношение между съдържанието му в иглолистата и обменно адсорбираните форми на съответния елемент в почвата. За оценка на хранителния статус
са използвани установените регионални стойности
за съдържанието и съотношението между елементите в 1- и 2-годишни иглолиста (Цветкова, 2005).

Балансиран
хранителен
статус
Небалансиран
хранителен
статус

Пробите за листен анализ са от доминантни
дървета, съответно от 1- и 2-годишни иглолиста в
равни пропорции от 4–те основни посоки на света.
Почвените проби са взети от “А” хоризонт в 3
повторения. За химичните анализи на растителните проби са приложени следните методи: общ N по
метод на Келдал, с Kieltec Auto 1030; съдържанието на останалите хранителни елементи е определено чрез пламъчна атомна абсорбция с апарат
AAS “Perkin Elmer” (Р – спектрофотометрично) за
общите форми на Р, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Na, Cu, Zn
и Pb след сухо опепеляване при 450°С и разлагане с 20% HCl; за почвените проби – pH във воден
извлек - потенциометрично (ISO 10390), катиони с
базични (K, Ca, Mg и Na) и кисели (Mn и Fe) функции - извлек на 0,1 М разтвор на BaCl2 (ISO 11260
& ISO 14254), обмени форми на тежки метали (Zn,
Cu, Pb) - извлек на 1 М NH4NO3 1:2.5 (W/V) (DIN
19730).
За оценка на хранителния статус на наблюдаваните дървесни видове е приложена следната оценъчна схема (De Vries et al., 1998, 2000; Павлова,
2001).

съотношение

високо

средно до високо

високо

съдържание

ниско

ниско до средно

средно до високо

съотношение

ниско до средно

ниско до средно

ниско до средно

съдържание

ниско

ниско до средно

средно до високо

За избора на представителни взаимовръзка е
приложен регресионен анализ на данните.
Статистическата значимост на коефициентите на
детерминация (R2) е оценена при прагове от 95% и
99% вероятност.
Резултати
Използвайки оценъчна схема, която включва
както съдържанията така и съотношенията на поважните хранителни елементи, за белборовите насаждения се установява, че в преобладаваща част
от тях хранителния статус е балансиран. В отделни насаждения е доказан дисбаланс по отношение
на съдържанието на конкретен макроелемент, предимно K, Ca и Mg.
В по-голяма част от смърчовите насаждения,
хранителния статус също е балансиран. Отчита се
дисбаланс в едно от насажденията по отношение
на N/P, който се дължи на по-високите количества
на Р.
Хранителния статус в по-голяма част от еловите насаждения също е балансиран. Установения
дисбаланс в повечето случаи се дължи на стойности в съотношенията между елементите, които са

под минималните регионални граници за N/P,
N/Ca, N/Mg (Цветкова, 2005).
Установения сравнително добър хранителен
баланс в изследваните насаждения е основание да
се насочи вниманието към самия процес на хранене, като се вземе предвид неговата сложност, свързана най-вече с конкретните екологични условия.
Отчита се факта, че храненето на растенията представлява равновесно разпределение на йони, което
се определя от преминаването на дифундиращи минерални йони от външен хранителен разтвор във
вътрешния разтвор на кореновата клетка, която притежава собствени недифундиращи през клетъчната мембрана органични аниони. Известно е, че наличието на недифундиращи органични аниони прави възможно повишаването на концентрацията на
йони в кореновите клетки. Анионна част на клетките има силно киселинна природа, чиито източник
на протони са слабите органични киселини образувани при метаболитните процеси (Ганев, 1984).
Тази специфика в минералното хранене на растенията определя зависимостта на поглъщането на
йони от редица фактори, като концентрацията на
соли в хранителния разтвор, концентрацията на ор-
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ганични киселини в кореновите клетки, тяхната киселинна сила и pH на почвения разтвор.
За едновалентните катиони е известно, че присъстват предимно във водоразтворимо състояние
в течната фаза на кореновите клетки. Поглъщането
им е активно т. е. метаболитно и е резултат на
неравностойната киселинна природа на кореновия
и почвения адсорбент. Резултатите за поглъщането на обменни калий и натрий (табл. 1), потвърждават зависимостта им от рН на почвения разтвор
главно при белия бор (1- и 2-год. иглолиста). При
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елата тази тенденция се доказва за обменния натрий (2-год. иглолиста), а при смърча не се установяват статистически доказани взаимовръзки. За поглъщането на калия от иглолистата на белия бор се
установява ясно изразена тенденция за намаляване коефициента на биологична акумулация с увеличаване на pH (за 1-год. R2 = 0.43* и R2 = 0.42*
за 2-год. иглолиста) (фиг. 1). Най-висок коефициент се получава в интервала на рН 5.0 - 5.1. При
рН 5.4 коефициентът намалява приблизително 2
пъти.

Таблица 1. Статистически значими взаимовръзки между рН и КБА на катиони с базични функции

бял бор
1 г.

pH

R2
pH

2 г.
об. смърч
1 г.

R2

K
–

Ca
–

5.0 - 5.4
0.43*
5.0 - 5.4
0.42*

5.0 - 5.3
0.35*

+

R2
R2
R2
pH
2

2 г.
Легенда:

R
**

–

+
5.2 - 5.4
5.0 - 5.3
0.39*

pH

pH

Na
–
5.0 - 5.2
0.97**

pH

2 г.
об. ела
1 г.

Mg
–

4.5 - 5.3
0.42*
4.5 - 5.3
0.43*

значима с 99 % вероятност
отрицателна

5.3 - 5.6
5.3 - 5.6

*

4.6 - 5.0
0.78**
4.6 - 5.1
0.65**
4.5 - 5.6
0.38*
4.5 - 5.6
0.37*

4.5 - 5.6
0.75**

значима с 95 % вероятност

+ положителна

Поглъщането на двувалентните йони по принцип е пасивно, адсорбционно върху адсорбционните биополимери. Проучванията за стойностите на
КБА и неговата зависимост от рН, показва наличието на най-много статистически доказани зависимости при елата (табл. 1). Това до голяма степен
се дължи на факта, че активната почвена киселинност в почвите от еловите насаждения варира в найголям интервал – от 4.5 до 5.6, сравнено с тези от
смърча и белия бор, и позволява по-ясното отразяване на тенденциите. За поглъщането на калций в
интервала рН 4.5 ч 5.3 и магнезий – рН 4.5 ч 5.6
се установява увеличаване на КБА на 1- и 2-год.
иглолиста с намаляване на рН на почвата. При
смърча тази тенденция се доказва само за магнезия (за 1-год. R2 = 0.78** и R2 = 0.65** за 2-год.
иглолиста) (фиг. 1), а при белия бор – само за калция в 1-годишните иглолиста (R2 = 0.35*). Физикохимичния смисъл на установените зависимости се
свежда до по-лесното приемане на тези катиони в
по-киселите почви, поради тяхното присъствие върху силнокиселинния йонообменител на почвения
адсорбент, от където адсорбцията им се извършва
по-лесно.

По отношение храненето с микроелементи
следва да се отбележи, че почвените условия са
благоприятни, поради киселата реакция и наличието на условия за мобилност на металите. Определените при почвените анализи техни количества отразяват сумата на водоразтворимите им форми и
обменно адсорбираните върху силнокиселинния йонообменител на почвения адсорбент. Установяват
се разнопосочни тенденции (табл. 2). Например при
елата количествата на погълнатият цинк (фиг. 1) и
желязо нарастват (1- и 2-год. иглолиста), а тези на
медта (1-год. иглолиста) намаляват с увеличаване
pH почвата. По-ниската адсорбция на мед и манган с покачването на рН от 4.5 до 5.6 може да се
обясни с бързото им утаяване в твърдата почвена
фаза. При смърча се доказва подобна зависимост
на тази при елата за цинка (1- и 2-год. иглолиста).
Съществуват и някои параболични зависимости. Те се отнасят за поглъщането на мед при смърча и на манган при елата в 1-год. иглолиста. Данните за белия бор очертават сходна зависимост при
акумулирането на манган и желязо в 2-год. иглолиста.
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Таблица 2. Статистически значими взаимовръзки между рН и КБА на катиони с кисели функции

Fe
бял бор
1 г.

+

+

Cu
-

Pb
-

+

+

R2

pH

4.6 - 5.1 4.9 - 5.1 4.6 - 4.8
0.36*
0.49*
4.6 - 5.1
0.36*
4.5 - 5.6 5.1 - 5.6 4.5 - 5.1 4.5 - 5.6 4.5 - 5.6
5.0 - 5.6 4.5 - 5.0
0.60**
0.53** 0.76**
0.35*
0.70**
4.5 - 5.6
4.5 - 5.6
4.5 - 5.6
0.37*
0.79**
0.88**

об. смърч

Фиг. 1. Взаимовръзки между рН и КБА

pH

5.80

5.60

5.40

5.80

5.60

5.40

4.80

5.20

5.10

5.00

4.90

pH

2

R = 0.79**
4.60

2

4.70

Zn - 2 год.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

R = 0.65**

4.60

5.40

5.35

5.30

5.25

5.15

5.10

5.05

5.20
pH

KБA

Mg - 2 год.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4.50

2

R = 0.42*

об. ела

4.40

KБA

K - 2 год.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

pH

pH

бял бор
KБA

2

R = 0.76**
5.20

2

R = 0.78**

pH

Zn - 1 год.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5.20

5.40

5.35

5.30

5.25

5.20

5.15

5.10

5.05

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5.00

2

R = 0.43*

KБA

Mg - 1 год.

4.80

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

KБA

4.80

K - 1 год.

5.00

KБA

4.60

R2

4.40

pH

2 г.

5.20

R2

5.10

pH

5.00

R2

2 г.
об. ела
1 г.

4.90

pH

4.80

R2

4.70

R

5.2 - 5.4 5.0 - 5.2 5.2 - 5.4 5.0 - 5.2
0.35*
0.34*

4.60

2

4.50

2 г.
об. смърч
1 г.

5.00

Zn
+

pH
pH

5.00

Mn
-
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С най-висока значимост са доказаните зависимости при смърча за поглъщането на магнезий,
при елата за натрий, желязо, манган, цинк и олово,
а при белия бор – за натрий.
От анализът на КБА се установява, че елементите които са в най-малки количества в почвата – цинк, олово и мед се акумулират по-силно, в
сравнение например с калция и калия, които са в
многократно по-високи количества. Тези резултати се потвърждават и от предишни наши изследвания (Павлова & Малинова, 2003; Pavlova & Malinova, 2003). Едно от обясненията може да бъде
високата конкурентна способност и антагонистични отношения с макроелементите и особено с
калция. Към това следва да се добави и факта, че
базичните елементи в почвата се изразходват интензивно за неутрализиране на киселинността. В
киселите почви, каквито са тези в изследваните
насаждения, обмяната на бази е основния буферен процес, който оказва влияние и върху храненето.
Изводи:
1. Последователността на установените коефициенти на биологична акумулация /КБА/ по абсолютни стойности за изследвани дървесни видове са следните:
При белия бор:
Zn

Cu

K

Mg

Mn

Fe

Na

Ca

за 1-год.

55

54

46

13

9

9

5

4

за 2-год.

52

50

41

14

14

13

9

5

При обик. смърч:
Cu

K

Zn

Mg

Mn

Fe

Na

Ca

за 1-год.

72

54

41

11

10

8

8

5

за 2-год.

55

48

38

12

11

9

9

7

При обик. ела:
Cu

K

Zn Mg Pb Mn Ca Fe Na

за 1-год.

51

37

36

22

15

15

11

10

5

за 2-год.

49

40

35

22

19

17

16

13

8

2. Доказват се отрицателни зависимости между коефициентите на биологична акумулация на
всички базични катиони и реакцията на почвения
разтвор. За катионите с кисели функции зависимостите са положителни или параболични. Положителните се установяват при елата за желязо и цинк,
и при смърча – за цинка. Параболичните зависимости са при б. бор за желязо и манган, при смърча – за мед и при елата – манган и олово.
3. Проучвания върху киселинната природа на
кореновия адсорбент допринасят за по-детайлното
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изучаване на механизмите на хранене при дървесните видове и тяхната адаптация към кисела среда.
Литература
1. Божова, Л. Н., 1983. Проучвания върху съдържанието на някои микроелементи в основните
компоненти на горски екосистеми: Дисертация.
ВЛТИ. С. 125 с.
2. Ганев, Ст., 1984. Към количествената теория на
поглъщането на катиони от растенията. Почвознание и агрохимия. бр. № 6. 21-30 с. Селскостопанска академия.
3. Дончева, М., Л. Малинова, Е. Павлова. 1995.
Възможности за използване на листния анализ
за оценка на състоянието на насаждения в определен район. Сборник Юбилейна научна конференция (2 - 3.06.1994) “100 год. от рождението на акад. Борис Стефанов (1894-1979)”, II,
306-310 с.
4. Димитров, М., Д. Павлов, Е. Цветкова. 2004.
Синтаксономична оценка на растителни съобщества от избрани екосистеми в УОГС ”Г. Ст.
Аврамов” – Юндола. Наука за гората, кн. 3. 23
– 35 с.
5. Коларов, Д., Е. Павлова, Д. Павлов, М. ДончеваБонева, Н. Цветкова, Л. Малинова, М. Николова,
Д. Безлова, С. Бенчева, 2002. Интензивен мониторинг на горските екосистеми в България. ИК
при ЛТУ. С. 160 с.
6. Малинова, Л., 2001. Устойчивост на почвите в
екологични стационари Юндола, Витиня и Старо
Оряхово към кисели атмосферни отлагания.
Национална конференция “90 години почвознание в България”. 13-15.IX. София. Почвознание
агрохимия и екология. година XXXVI. кн. № 46. 111 - 113 с.
7. Малинова, Л., Е. Павлова, Д. Павлов, М. ДончеваБонева, М. Николова, Д. Безлова, С. Бенчева,
2003. Интензивен мониторинг на горските екосистеми в България. ИАОС архив на МОСВ.
8. Павлова, Е., 2000. Оценка на съдържанието на
макро- и микроелементи в мониторни видове от
мрежата за мониторинг на горските екосистеми
в България. Лесовъдска мисъл, кн. 1, 19 - 28 с.
9. Павлова, Е., 2001. Екологични основи за информационното осигуряване на системата за мониторинг на горските екосистеми. Хаб. труд.
ЛТУ, С. 217 с.
10. Павлова, Е., Д. Павлов, 2004. Съдържание на
макроелементи в иглолиста/листа на дървесни
и тревни видове в стационарите за интензивен
мониторинг на горски екосистеми. Лесовъдска
мисъл. кн. 1. 43-49 с.
11. Павлова, Е., Д. Павлов, М. Дончева-Бонева, Л.
Малинова. 2004. Мониторинг на горски екосистеми в централната част на Родопите. Лесовъдска
мисъл, кн. 1, 14 - 31 с.
12. Павлова, Е., Е. Цветкова, 2003. Сравнителен
анализ за съдържанието на някои елементи в иглолиста на черен бор /Pinus nigra Arn./, бял бор
/Pinus sylvestris L./, смърч /Picea abies /L./ Karst./

288

Екатерина Павлова, Людмила Малинова, Елена Цветкова

и ела /Abies alba Mill./. Сборник научни доклади
Международна научна конференция “50 години
Лесотехнически университет”, сер. Екология и
опазване на околната среда, 157-161 с.
13. Павлова, Е. и кол., 2006. 20 години широкомащабен мониторинг на горските екоситеми в
България. В: Оценка и мониторинг на влиянието на замърсения въздух върху горите. Международна кооперативна програма “Гори”. С., 238
с. ISBN 954-90568-4-8
14. Павлова, Е., Л. Малинова. 2003. Проучване
върху коефициенти за интензивност на биологично поглъщане в различни горски насаждения.
Сборник научни доклади Международна научна
конференция “50 години Лесотехнически университет”. Сер. “Екология и опазване на околната среда”, 153-156 с.
15. Цветкова, Е., 2005. Проучване на взаимовръзки между различни компоненти в иглолистни горски екосистеми от района на УОГС ”Г. Ст.
Аврамов”. Дисертация, С., ЛТУ, 203 с.
16. De Vries, W., G. J. Reinds, H. D. Deelstra, J. M.
Klap and E. M. Vel, 1998. Intensive Monitoring of
Forest Ecosystems in Europe. Technical Report
1998. UN/ECE and EC, FIMCI, Brussels, Geneva,
193 pp.

17. De Vries, W., G. J. Reinds, M. S. van Kerkvoorde,
C. M. A. Hendriks, E. E. J. M. Leeters, C. P. Gross,
J. C. H. Voogd and E. M. Vel, 2000. Intensive
Monitoring of Forest Ecosystems in Europe. Technical Report 2000. UN/ECE and EC, FIMCI, Brussels, Geneva, 191 pp.
18. Fourth Ministerial Conference on Protection of
Forests in Europe – Vienna, 2003. Improved PanEuropean Indicators for Sustainable Forest Management - as adopted by the MCPFE Expert Level Meeting. 7-8.10.2002, Vienna, Austria.
19. Malinova, L., E. Pavlova, M. Doncheva-Boneva.
1998. Regional Levels of Macro- and Microelements
in Some Components of Common Pin and Spruce
Ecosystems in the Western Rhodopes. Journal of
Balkan Ecology, vol. N 1, 99 - 108 pp.
20. Pavlova E., L., Malinova, 2000. Nutrition status
assessment in the soil - plant system. International
Conference of B. En. A., 23-26.11.2000, Bucharest, Romania.
21. Pavlova E., L., Malinova, 2003. Coefficients of
biological accumulation in wood species in the East
Rhodopes region. Journal of Environmental Protection and Ecology 4, No 1, 123 – 127 pp.

COEFFICIENTS OF BIOLOGICAL ACCUMULATION IN WOOD SPECIES IN
THE WEST RHODOPES REGION
Ekaterina Pavlova, Ludmila Malinova, Elena Tsvetkova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The coefficients of accumulation of certain macro- and microelements in Pinus sylvestris, Picea abies and Abies
alba in the West Rhodopes region were established. The plants were grown on the same soil unit /Dystric-Eutric
Cambisols/. The coefficients were calculated as a ratio between the content of macro- and microelements in leaves and
the elements’ exchangeable forms in the soil. The results showed maximum absorption intensity for Cu, K and Zn in the
three wood species. It was found out that the coefficient of biological accumulation /CBA/ changed according to the
soil pH. Statistically significant relationships were obtained for the accumulation of Fe, Na, Mn, Zn, Pb in the needles
of Abies alba, and of Mg in Picea abies and of Na in Pinus sylvestris.
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ
Надка Игнатова
Лесотехнически университет – София
Основавайки се на първия доклад на ООН за развитието на водните ресурси на планетата “Вода за хората,
вода за живот” и на резолюция 58/217 на Генералната Асамблея на ООН, прокламираща периода 2005-2015 г.
за международна декада за действие “Вода за живот”, главната цел на представяното проучвяне е да се привлече
вниманието към научни, социални и политически аспекти на управлението на качеството на водите, засягащи
въпроси от осигуряване на адекватни здравословни стандарти за използваната вода до опазване на биологичното
разнообразие и целостта на водните екосистеми. Обсъжданите ключови направления на съвременното управление на качеството на водите са адресирани към управляващите, контролиращи и вземащи решения органи.
Развити и представени са гледни точки със социален контекст, нови съвременни екологични теории и възможности за включване на управляващите структури в различни ситуации. Чрез серия от оценки, в разработката се
предлага механизъм за мониторинг на промените в качественото състояние на водите, с оглед подобряването им
за достигане целите на отбелязаните международни документи и създаването на стандартна методология за
необходимите дейности.
Обсъжданите проблеми са в съответствие със следните предизвикателства: задоволяване на основните потребности от чиста вода, осигуряване на сигурност в снабдяването с вода, опазване на водните екосистеми,
рационално разпределяне на водните ресурси, управление на риска от замърсяване на водите, оценяване на
пригодността на водите и разумно управление на тяхното качество.
За регулиране на замърсяването на водите са предложени и мерки, основаващи се на определяне на критични натоварвания за вкисляващи водите замърсители и тежки метали, с оглед успешното управление на устойчивото развитие на чистата вода в съответни териториални единици.
Ключови думи: вкисляващи замърсители, критични натоварвания, тежки метали, управление на качеството
на водите, устойчиво развитие, химия на водата
Key words: acidifying pollutants, critical loads, heavy metals, water chemistry control, water quality management

Въведение
Прясната вода е важен природен ресурс със
съществено социално, стопанско и екологично
значение. Това обуславя успешното развитие на редица научни, технологични, технически и водостопански решения във водопотреблението и водоползването. Въпреки това, съществуват много
проблеми, свързани със свръхизползване на водите, с тяхното замърсяване, недостиг, неадекватна
водоподготовка и пречистване, дължащи се главно
на неустойчиви модели на управление на този природен ресурс на различни нива.
В съответствие с първия доклад на ООН за
развитието на водните ресурси на планетата “Вода
за хората, вода за живот” и на резолюция 58/217
на Генералната Асамблея на ООН, прокламираща
периода 2005-2015 г. за международна декада за
действие “Вода за живот”, главната цел на представяното проучвяне е да се привлече вниманието
към научни, социални и политически аспекти на управлението на качеството на водите, засягащи въпроси от осигуряване на адекватни здравословни
стандарти за използваната вода до опазване на биологичното разнообразие и целостта на водните екосистеми. Основните дискутирани въпроси са в съответствие със следните предизвикателства:
• задоволяване на основните потребности на
населението от чиста вода,

• осигуряване на сигурност в снабдяването с
вода,
• опазване на устойчивото развитие на водните екосистеми,
• рационално разпределяне на водните ресурси,
• управление на риска от замърсяване на водите,
• оценяване на пригодността на водите за различните потребности на населението
• разумно управление на качественото състояние на водите на глобално, регионално, национално и локално ниво.
Обекти и методи на изследване
Обект на проучване е управлението на използването на водите на глобално, регионално, национално и локално ниво, с помощта на законодателната рамка на три основни нива: международно,
европейско и национално законодателство.
На международно ниво са използвани четири
конвенции: Дунавската, Хелзинската, Рамсарската
за влажните зони и отчасти Черноморската. Основните нормативни документи на регионално ниво са
Европейските директиви и особено рамковата директива за водите 2000/60/ЕС, включваща всички
останали водни директиви. В основата на националното ниво на управление на качеството на водите е
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заложен Законът за водите от 1999 г. и всички прилежащи към него наредби.
За регулиране на замърсяването на водите са
предложени и мерки, основаващи се на определяне на критичните натоварвания за вкисляващи водите замърсители и тежки метали, с оглед успешното управление на устойчивото развитие на чистата вода в съответни териториални единици. Тъй
като за определяне на критичните натоварвания е
необходима информация за състоянието на околната среда, то управлението на качеството на водите е свързано и с управлението на устойчивото
развитие на околната среда.
Въпросите за решаване в декадата на водата
2005 – 2015 г. са следните:
• До къде сме стигнали в постигане на устойчиво развитие на водите?
• Какво има още да се прави?
• Какви действия да се предприемат, за да се
постигне устойчивото развитие по-плавно и побързо?
• Кои минали действия, настоящи предизвикателства и бъдещи възможности трябва да се
приложат, за да се промени начина на използване
на водите в съвременния променящ се свят?
Резултати и дискусия
В международен аспект, управлението на водите на глобално ниво се характеризира с неравномерно разпределение на използваните води в
пространството и времето. В повечето случаи ниските количества на водните ресурси се сътъпстват
и от несъответстващо на водните норми качествено състояние, което оскъпява водоподготовката и
повишава цената на водата.
За питейно-битово водопотребление на планетата се използват 201 km3 прясна вода, от които
12 km3 в Африка, 98 km3 в Азия, 40 km3 в Европа,
49 km3 в Америка и 5,2 km3 в Австралия Водопотреблението за промишлени цели възлиза на
807 km3, от които 15,4 km3 в Африка, 98,7 km3 в
Азия, 359,6 km3 в Европа, 319,3 km3 в Америка и
13,6 km3 в Австралия. При оборотното водопотребление в промишлеността, голяма част от безвъзвратните загуби се дължат на изпаряване от водните акумулиращи обеми и пречиствателните
съоръжения. Това означава, че при еднакви други
условия в Южните страни тези загуби ще бъдат винаги по-високи, което повишава и нормите за водопотребление в тези райони.
Изразходваните водни маси за водопотребление за напояване на планетата достигат 1830 km3,
с които се напояват около 300 млн ha, като
1400 km3 от тях се използват в Азия, 60,8 km3 в
Африка, 116 km3 в Европа, 240 km3 в Америка и

само 13 km3 в Австралия.
Качеството на водите зависи от степента на
антропогенно въздействие, както от точкови източници на замърсяване, каквито са производствените дейности на хората, населените места, животновъдните ферми и др., така и от дифузните като
сметища, инфилтриращ отток след напояване, отлагания с валежите, урбанистичен отток след валежи и снеготопене и т.н.
От тези данни става ясно, че е необходимо
прехвърляне на водни маси към региони с ниско
водопотребление с оглед повишаване качеството
на живот в тях. Това налага успешно управление
на водните ресурси на регионално ниво.
Потребностите от водни количества и възможностите за тяхното използване варират в широки
граници в различните региони.
• Безвъзвратното водопотребление в Южна
Америка съставлява 0,9 % от общото количество
годишни водни запаси, докато в Азия се използват
за водопотребление средно 9,6 %.
В рамките на отделните контитенти, обаче, водопотреблението достига и 51 %, какъвто е случаят със Северна Африка и Средна Азия.
• В индустриално развитите страни на Западна
Европа от 1 до 10 % от градското население и от 5
до 60 % от селското, не са обхванати от системата за централизирано водоснабдяване.
• В половината от развиващите се страни, населението се снабдява с вода само за няколко часа в денонощие, а на юг от Сахара, се полагат само по 10 dm3 в денонощие на човек.
Тези съществени различия във водопотреблението в различните региони биха могли да се преодолеят чрез обособяване на отделни региони, в които да се решават възникващите проблеми с общи
усилия. Така например, в региона, в който попада
България, съотношението между наличните водни
ресурси и използваните водни количества е много
различно (фиг. 1). В Словакия се използва почти
целия наличен воден ресурс, докато Словения разполага с огромни резерви от водни запаси над използваните водни количества. В България се използват най-много водни маси, но те са добре балансирани спрямо наличните водни ресурси, което внася сигурност в снабдяването на населението с вода и задоволяване на потребностите от вода. Още
по-добро е съотношението между използваните водни количества и наличните ресурси в Унгария,
Латвия и Румъния.
Следващата стъпка в процеса на управление
на водните ресурси е познаване на особеностите
на управление на водите на национално ниво за всяка страна от даден регион.
Водното стопанство е отрасъл на обществе-
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Фиг. 1. Съотношение между налични водни ресурси и използвани водни количества в страните от
региона, в който попада България, dm3 / жител
ното производсво и се подчинява на общите закони
за неговото развитие, но има и следните особености:
• има социално-екологическа същност;
• произвежданата продукция е възобновяема;
• използва специфични средства и условия за
производство.
Този отрасъл произвежда своята продукция
при следните характеристики:
• акумулиране на водни маси;
• транспортирането им до консуматорите;
• водоподготовка на природни води;
• пречистване на отпадъчни води;
• прогнозиране на състоянието на водните ресурси.
Водопотреблението трябва да се разглежда не
като забрана или ограничения в използването на
водните ресурси, а като разумно и екологосъобразно въвличане на този ресурс в стопанската и
битова дейност на човека. В количествен аспект при
водопотреблението на национално ниво също съществуват съществени различия, водещи до различен стандарт на живот в отделните страни:

От развиващите се страни, в Египет с вода са
обезпечени 94 % от градското и 93 % от селското
население, в Сенегал 98 % от градските и 74 % от
селските населени места, докато в Кения тези проценти са съотнетно 97 % (градско) и 2 % (селско),
в Мадагаскар 87 % (градско) и 1 % (селско) и т.н.
Съществени различия се наблюдават и в разпределението на използваните водни количества за
задоволяване на различни потребности от вода.
Така например, в Румъния най-много вода, в размер на 44 % от общото водопотребление, се използва в селското стопанство, основно за напояване, а най-малко, около 10 %, за добив на енергия.
За питейно-битово водопотребление се разпределят 20 %, а за производствена дейност- 26 %
(фиг. 2).
За разлика от Румъния, в Словения най-много
вода се използва за питейно-битово водопотребление, в размер на 76 % от общото използвано
в страната водно количество, а най-малко вода е
предназначена за селското стопанство и не надвишава 1 %. За промишлено водопотребление се разпределят 21 %, а за добив на енергия едва 2 %
(фиг. 3).
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Фиг. 2. Разпределение на използваните водни количества в Румъния, % от общото водопотребление
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Фиг. 3. Разпределение на използваните водни количества в Словения, % от общото водопотребление
Макар, че България е в един регион с тези две
страни, управлението на разпределението на водните маси има свои характерни особености. Почти
половината (49 %) от общото водопотребление в
България се насочва към промишлена производствена дейност, докато най-малко водни количества
се разпределят за селското стопанство (около
2 %). Питейно-битовото водопотребеление е
приоритетно, но за него се изразходват 11 %, а
добивът на енергия заема важно място в националното водопотребление с 38 % (фиг. 4).
Основните водни ресурси, обект на управление на национално ниво, могат да се обединят в
следните по-важни групи:
• Повърхностните течащи води (реките) в
България се оттичат в два басейна: Черноморски
(чрез р. Дунав или директно в Черно море) и Егейски.
Черноморският отточен басейн включва 57 % от
водосборните площи на България, а Егейски- останалите 43 %. Обект на водопотребление са 46 поречия с общо отточно водно количество 20,38 млрд.
m3, при сумарен среден многогодишен дебит
647 m3 s-1. От тях в Северна България се оттичат
7,22 млрд. m3 с дебит 229 m3 s-1, а в Южна
13,16 млрд. m3 при дебит 418 m3 s-1.

• Стоящите повърхностни води включват крайморски, тектонски, карстови, свлачищни и ледникови (глациални) езера. Последната група включва
280 езера, разположени между 2200 и 2700 m
надморска височина. Снабдяването на населените
места с водни маси за водопотребление се осъществява на водосборен принцип, в съответствие с
водния баланс. Наличният в България жилищен фонд
за обитаване, нуждаещ се от водоснабдяване, е 320
жилища на 1000 жители. В страни с висока степен
на обитаема жилищна задоволеност този брой достига 380 - 400 жилища на 1000 жители. Само язовирите у нас имат 360 000 дка залята площ.
• Eксплоатационният ресурс от подземни води в страната ни се оценява на 4474,5 млн m3
годишно, от които 1088,0 млн m3 привлекаеми води от крайбрежните тераси на р. Дунав.
• Балнеологичните водни ресурси също участват във водния баланс за задоволяване на потребностите от водни маси. България се нарежда сред
най-богатите с минерални води страни в Европа заедно с Франция, Италия, Чехия и Югославия. Особено богати, разнообразни и конкурентноспособни
са находищата на минерални води в населените
места Сандански - Марикостиново, Хисаря, Девин,
Велинград, Сапарева баня, Поморие, Шабла и др.
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Фиг. 4. Разпределение на използваните водни количества в България, % от общото водопотреблени
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След присъединяване на България към Европейския Съюз, управлението на водите трябва да
се подчини на законовите изисквания, разписани в
рамковата директива за водите РДВ 2000/60/ЕС:
• Водите да се управляват интегрирано на басейнов принцип чрез компетентни органи;
• Да се осигури устойчиво използване на водите с дългосрочното им опазване;
• При управлението на водите да се прилага
екосистемен подход;
• Да се прилага самофинансиране на всички
дейности в съответния басейн;
• Водещ да бъде принципът “Замърсителят
плаща”.
С тази рамкова директива е хармонизиран и
законът за водите на Република България (ДВ
бр. 67, 1999), както и публикуваните към него 12
наредби, в съответствие с чл. 135 от закона. Управлението на качеството на водите на национално
ниво се осъществява от Министерския Съвет и неговите подразделения- Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството
на земеделието и продоволствието, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и
Държавната агенция по горите. Към Министерството на околната среда и водите е създаден Висш
консултативен съвет по водите.
За управление на водите на локално ниво са
обособени 4 района и са създадени 4 басейнови
дирекции (Дунавски Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски) със съответни басейнови съвети, включващи представители на държавната и териториална администрация, водопотребители, ползватели на водни обекти, собственици на водопреносни системи, нестопански организации и научни институции.
Важен елемент в управлението на водите е
прилагането на водни норми. Те отразяват изискванията към използваните водни маси в количествен и качествен аспект и включват следните показатели:
• Норми на водопотребление и водоползване
за задоволяване на потребностите на консуматорите на вода;
• Пределни норми за качественото състояние
на водите, използвани за задоволяване изискванията на водопотребителите и водоползвателите;
• Възвратими води, отразяващи количеството
на изпусканите след употреба отпадни води от отделните консуматори на водни маси;
• Качество на възвратимите води, включващо
химичния състав и качеството на изпусканите след
употреба отпадъчни води от отделните консуматори.
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Разработените водни норми за водоснабдяване на различните структурни типове населени места, за обществени сгради, за миене на улици, за
отглеждане на животни и др., както и съществуващите към Закона за водите 12 наредби, почти изцяло покриват потребностите от нормативна база
за успешното управление на качеството на водите,
с много малки изключения.
При управлението на качеството на водите е
необходимо да се отчита влиянието не само на точкови и дифузни източници на замърсяване, но и
допълнителното въздействие при промени във водния режим, недостатъчното оводняване на речните
течения, обезлесяване и водна ерозия във водосборната област, морфологични промени при завиряване и корекции, свръхизползване на наличните
водни ресурси, топлинно замърсяване, атмосферен пренос на замърсители от други райони и др.
Съществена предпоставка за устойчиво управление на качеството на водите е наличието на система за наблюдение и оценка на състоянието на
водните ресурси. На национално ниво са изградени две основни системи:
• Мониторинг на повърхностни води (реки,
езера, язовири и крайбрежни води) с две основни
направления: физико-химичен и биологичен
мониторинг, организирани в 225 пункта, от които
111 пункта са включени едновременно и в Европейската мрежа за мониторинг на повърхностните води (EUROWATERNET) и категоризирани в 5 основни групи: референтни, представителни, импактни,
трансгранични и пунктове за стоящи води.
• Мониторинг на подземни води, обхващащ 73
водоносни тела.
В тази мониторингова система се наблюдават следните по-важни проблеми:
• Преобладаващата част от мрежата за физико-химичен мониторинг обхваща течащите води
и само 6 % от контролните пунктове са организирани в стоящи повърхностни води - язовири и езера;
• Голям е броят на контролните пунктове в чисти референтни зони за сметка на замърсени участъци, а влажните зони изобщо не са обхванати;
• Биологичният мониторинг също обхваща
главно течащите реки, най-вече за макробезгръбначни, докато в стоящите води и влажните зони почти липсват контролни пунктове;
• Няма изчерпателна оценка на състоянието
на подземните води на басейнов принцип. При мониторинга на подземните води не е решен проблемът с техниката за вземане на водни проби от сондажи и кладенци, както и за измерване на водното
ниво, а за някои показатели не е уточнена и техниката за анализ на качеството на водите.
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• В много райони на страната се обособява
замърсяване на водните ресурси с нитрати най-вече плитките водоносни кватернерни хоризонти
(Дунавски басейн, Източнобеломорски и Западнобеломорски), а в Черноморския басейн преобладава органичното замърсяване и еутрофизацията, предизвикана от натоварването с биогенни елементи
азот и фосфор.
• Дължината на речните участъци с влошено
качество на водите е внушителна - за Черноморски
басейн 156 km, за Източнобеломорски 357 km, за
Западнобеломорски 66 km, а в Дунавски басейн
реките Искър и Янтра са замърсени в преобладаващата част от поречията си.
При управление на качественото състояние на
водите особено внимание заслужава и въпросът за
оценка на риска от замърсяване на водите и нарушаване на устойчивото развитие на водните екосистеми. В това отношение може да се препоръча
използването на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители и тежки метали за повърхностни води, както и техните превишения от реалните отлагания на тези замърсители. Този подход
може да се приложи на Европейско регионално, на
национално и на локално ниво.
Критичните натоварвания се дефинират от
стойностите на отлаганията на замърсители с валежите и от атмосферата в условията на конкретна териториална единица, под които водните екосистеми запазват устойчивото си развитие и не настъпват увреждания или промени във функционирането и структурата им.
Анализът на резултатите, получени на национално ниво за всички водосборни басейни в
България, показват, че критичните натоварвания за
киселинност и живак са високи, показващи добра
поносимост на водните екосистеми, и не са превишени от отлаганията на тези замърсители (фиг. 5
и 6), поради което няма реален риск от увреждане
на водните екоситеми от отбелязаните замърсители. Отрицателният знак пред цифрите на тези карти дава информация, какво количество отлагания
водните екосистеми биха могли да поемат допълнително до достигане на критичните натоварвания,
без риск от увреждане. За разлика от тях, критичните натоварвания за олово и кадмий за повърхностните води в България са ниски и почти повсеместно превишени от техните отлагания, което
показва, че водните екосистеми са изложени на висок риск от увреждане и нарушаване на устойчивото им развитие (фиг. 7 и 8). Положителният знак
пред стойностите на превишенията показва с колко са превишени критичните натоварвания и в зависимост от този размер могат да се вземат мерки
за намаляване на замърсяването на околната сре-

да с тези тежки метали. В резултат на предприетите мерки в Европа за намаляване на замърсяването с олово, се установява тенденция на намаляване на размера на превишенията на критичните натоварвния за олово за почти всички водосборни басейни в България през последните няколко години,
но за кадмия все още се наблюдават трайни превишения на определените диференцирани критични
натоварвания.
Когато превишенията на критичните натоварвания обхващат всички водосборни басейни в страната е необходимо да се предприемат мерки за
намаляване на съответното замърсяване на национално ниво от Министерския съвет по предложение на създадения към Министерството на околната среда и водите Висш консултативен съвет по
водите (фиг. 9).
Когато превишенията на критичните натоварвания за даден замърсител са локализирани в отделни водосборни басейни, мерките по намаляване на замърсяването на околната среда могат да
бъдат организирани от съответната басейнова дирекция и инвестициите да бъдат съсредоточени в
определени териториални единици за постигане на
по-голяма ефективност.
Определянето на критичните натоварвания за
конкретни замърсители и техните превишения от
реалните отлагания могат да се организират и за
всеки отделен водосборен басейн към дадена басейнова дирекция. Така например, от направените
проучвания върху критичните натоварвания за олово и кадмий за водите на осем водни обекта, четири от тях течащи повърхностни води и четири стоящи повърхностни води, отнасящи се към Дунавската басейнова дирекция, е установено, че за
2007 г. не са били превишени критичните натоварвания за олово (фиг. 10), но тези за кадмий са били превишени в 50 % от изследваните води
(фиг. 11). За предходната 2006 г. са наблюдавани
превишения и за оловото, но в резултат на взетите
мерки за намаляване на замърсяването с олово,
не само в България, но и в Европа, за 2007 г. не се
наблюдават превишения на критичните натоварвания за този метал за всички изследвани повърхностни води в Дунавски басейн.
Изследваните водни обекти се различават по
местоположение, предназначение и степен на антропогенно въздействие:
• Стоящи повърхностни води и дънни утайки
от изравнител “Петрохан”, разположен в близост
до пътна артерия и предназначен за добив на енергия във ВЕЦ и за питейно-битово водопотребление;
• Стоящи повърхностни води и дънни утайки
от язовир “Среченска бара”, без локални източници на въздействие и използван за питейно-битово
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Фиг. 5. Превишения на критичните натоварвания за киселинност за водите в България, eq ha-1 yr-1.

Фиг. 6. Превишения на критичните натоварвания за живак за повърхностни води, g ha-1 yr-1.

Фиг. 7. Превишения на критичните натоварвания за олово за повърхностни води, g ha-1 yr-1.
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Фиг. 8. Превишения на критичните натоварвания за кадмий за повърхностни води в България,
g ha-1 yr-1.
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Фиг. 9. Структура на управлението на качественото състояние на водите на
национално и басейново ниво
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Фиг. 10. Критични натоварвания, отлагания и превишения на критичните натоварвания от реалните
отлагания на олово за повърхностни течащи и стоящи води, g ha-1 yr-1.
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Фиг. 11. Критични натоварвания, отлагания и превишения на критичните натоварвания от реалните
отлагания на кадмий за повърхностни течащи и стоящи води, g ha-1 yr-1.
водопотребление;
• Стоящи повърхностни води и утайки от язовир “Огоста”, разположен до населено място и използван за промишлени цели и за напояване;
• Стоящи води и дънни утайки от равнинен
яз. “Панорама”, в близост до населено място и
предназначен за отдих и воден спорт;
• Течащи природни води и дънни утайки без
източници за замърсяване от р. Бързия;
• Течащи води и дънни утайки от р. Егуля в
Плана без точкови източници на замърсяване, но в
близост до столицата;
• Течащи природни води и дънни утайки от
р. Тученица преди гр. Плевен;
• Течащи природни води и дънни утайки от

р. Чипровци в близост до район с добивна дейност.
От фиг. 11 се вижда, че във водосборите на
яз. Огоста, р. Егуля и яз. Петрохан трябва да се
предприемат спешни мерки за намаляване на замърсяването на околната среда с кадмий, тъй като критичните натовравния за тези водни обекти са
превишени от отлаганията им и водните екосистеми в тях са застрашени от увреждания и нарушаване на устойчивото им развитие.
Заключение, изводи и препоръки
• В отговор на поставените въпроси в програмата “Вода за хората, вода за живот” е направена
оценка на използването на водите на глобално,
регионално, национално и локално ниво, от която е
установено, че управлението на водите на регионал-
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но ниво не е ефективно и е наложително подобряване на координирането на управлението на водите в международен аспект;
• Екологичният подход при управление на водите на басейнов принцип не е приложен на практика в необходимата степен и изисква допълнителна подготовка на участващите в органите на управлението на водните ресурси на различните нива;
• Системата за мониторинг и контрол върху
състоянието на влажните зони, подземните води и
някои силно замърсени участици от повърхностните води се нуждае от разширяване и селективен
подход при подбора на показателите за анализ.
• Направена е оценка на риска от нарушаване на устойчивото развитие на водите чрез определяне на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители и тежки метали за повърхностни води и
техните превишения от реалните отлагания в национален и локален мащаб и са обособени проблемни водосборни басейни, в които трябва да се съсредоточат мерките за намаляване на замърсяването на околната среда с тежки метали.
• Установено е, че изследваните водни обекти са много по-чувствителни към отлаганията на
кадмий, чийто стойности за критичните натоварвания са многократно по-ниски от тези за оловото и

вкисляващите замърсители, и са превишени от реалните отлагания
• Министерството на околната среда и водите би могло да използва получените резултати за
превишенията на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители и тежки метали с цел намаляване на отлаганията в съответните райони до
стойностите на критичните им натоварвания и съвместно управление с другите европейски страни,
с което да се гарантира устойчивото развитие на
качеството на водите на локално, национално и регионално ниво.
• Препоръчва се в процесите на управление
на качеството на водите да се привличат и представители на водопотребителите, а в цялостното
опазване на качеството на водите да се ангажира и
гражданското общество, с цел недопускане възникване на водни кризи.
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WATER QUALITY MANAGEMENT
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ABSTRACT
Based on the first UN World Water Development Report “Water for People, Water for life” and United Nations
General Assembly resolution 58/217 proclaiming the period 2005-2015 as the International Decade for Action “Water
for life”, the main goal of the study is to focus the attention on water- related issues at scientific, social and political
levels with concerns ranging from ensuring adequate health standards to preserving biological diversity and water
ecosystem integrity. Key topics in modern water quality management have been addressed to water resource managers
and decision-makers. A management view requiring an awareness of the social context of management, new scientific
ecological theories, and how policy can be implemented in different situation, has been developed and presented.
Through a series of assessments this report has provided a mechanism for monitoring changes in the water quality and
tracking progress towards achieving targets, particularly those of the Millenium Development goals, and has assisted in
the development of standardized methodologies for those activities. The study has been structured around the follow
challenges: meeting basic needs of water, securing the water and food supply, protecting water ecosystems, sharing
water resources, managing risks of pollution, valuing water and governing water quality wisely.
Measures for regulation of the water pollution based on the critical loads of acidifying pollutants and heavy metals
have been proposed in order to manage successfully the sustainable development of the fresh water in the territorial
units of interest.
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РЕСУРСНИЯТ ПАЗАР И СТОКОВАТА БОРСА
Симеон Елазаров
Лесотехнически университет – София
Стоковата борса е могъщо средство за анализа на ресурсните пазари и за тяхното стабилизиране.
Ключови думи: суровини, материали, ресурсен пазар, стокова борса, дървесина, електричество
Key words: raw materials, resources, resource market, commodity exchange, timber, electricity.

Съвременният етап в развитието на цивилизацията е белязан с невиждана досега динамика
във всички области на социалния живот. Това е валидно в голяма степен и за модерния бизнес в качеството му на обособена човешка дейност.
Активността на бизнеса нараства непрекъснато и
независимо от задаващата се рецесия в някои високо развити индустриални държави, няма изгледи
да намалее в близко бъдеще.
Бързият икономически растеж, обаче, поставя сериозни предизвикателства пред човечеството.
Редица учени и общественици твърдят, че 2008 ще
бъде годината на глобалните рискове, които трудно ще бъдат управлявани. В такъв дух е и годишния доклад на Световния икономически форум, състоял се в Давос (Швейцария) през януари тази
година, в който бяха посочени най-сериозните опасности заплашващи човечеството до 2050 година.
На първо място се поставя недостигът на храни –
твърди се, че жертвите на глада в света до края на
годината могат да надхвърлят 1 милион души. Като
основна опасност за човечеството в обозримото бъдеще се изтъква нарастването на цените на продоволствието и енергоносителите в световен мащаб,
предизвикано от техния недостиг. Изходните природни суровини намаляват, нарушават се редица
баланси в общественото производство, възникват
сериозни кризи в световната финансова система,
застрашава се живота на планетата в крайна сметка.
Главните средства за преодоляването на тези
опасности се търсят в 3 насоки:
- бързи технологични нововъведения, подчинени на ускореното внедряване на ресурсоспестяващи технологии и повишаване ефективността на
производството;
- решително подобряване на условията на
живот, съхраняване на човешкото здраве и удължаване на активния живот на населението на земята;
- реални действия за опазване на природната
среда, осигуряващи екологосъобразност на всяко
човешко начинание.

Диалектиката на прогреса потвърждава универсалната характеристика на развитието, а именно – ресурсите за постигане на целите, които си
поставяме винаги са ограничени. Това обстоятелство извежда на преден план проблема „управление” – ако ресурсите бяха неограничени, то тогава
управлението става излишно. Освен изискването
за ефективно използване на ограничените природни ресурси, в последно време на преден план излиза и необходимостта от тяхното рационално потребление от гледна точка на опазването на околната среда. В това отношение човечеството е заплашено от невъзвратимите и невъзстановими промени в природната среда – замърсяването на въздуха,
водите, земята, храните, поставящи под угроза запазването на живота на земята. Глобалното затопляне и непоправимите климатични промени в голяма степен са последица от хищническото, безконтролно и неразумно потребление на основните природни ресурси за бизнеса – изходните земеделски
и промишлени суровини и първични материали, необходими ежедневно и в големи количества на хранително вкусовата, леката и тежка индустрия.
Обобщено те са обработваемата земя и горите, рудните и нерудни полезни изкопаеми, минералите и
металите, енергоносителите, основните растителни и животински видове и т.н.
Разумното разходване на природните ресурси е вечната повеля на човечеството от древни
времена. Стотици години преди нашето летоброене будизмът издига лозунга за съхраняване на
природата, твърдейки, че ние сме взели назаем земята от идните поколения и трябва да им я оставим в същото състояние. Днес, без да отричаме
мъдростта на нашите предшественици, издигаме
в култ „пазарния подход” в качеството му на панацея за постигането на рационално потребление на
природните ресурси. Често у нас не се отнасяме с
нужното внимание към необходимостта от използване на радикалното средство за разрешаване на
проблема, а именно изграждането на организиран
ресурсен пазар1 . Закономерно следствие и естествено продължение на това направление е актив-

1 Елазаров, С. Същност и проблеми на организираните пазари.-„У-ние и устойчиво развитие”,бр1-2/2001
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ното използване на стоковите борси в качеството
им на високоорганизирани пазари, т.е. най-висша
степен на организация на пазара2 .
За да обосновем важната роля на стоковата
борса като „идеален” модел на ресурсния пазар,
ще подчертаем някои от възприетите в съвременния свят съществени изисквания към пазарите на
природните изходни суровини и първични материали. На първо място това е условието за осигуряване на всеобщ достъп до ресурсния пазар на
пазарните субекти, нуждаещи се от съответната
природна суровина, или от нейната преработка в
първичен материал за производствено потребление.
В противен случай пазарът е застрашен от монополизация, т.е. от „затваряне” в интерес на ограничения кръг участници на него. Излишно е да напомняме, че в периода на първоначалното натрупване
на капитала този монопол на суровинно-енергийните пазари е бил реална практика. Така в началото
на ХІХ век се появяват първите американски милионери, наричани тогава „крале”– на петрола, на стоманата, на памука, на захарта и на т.н. Всеки от
тях е монополизирал търговията с някой жизнено
важен ресурс за общественото производство,
вследствие на което веднага забогатявал. Днес борбата с монопола, особено на ресурсните пазари, е
повсеместна и се провежда с определени успехи,
които често се свързват с усъвършенстването на
търговското законодателство.
Второто генерално изискване към съвременните пазари на природни ресурси е гарантирането
на абсолютна равнопоставеност между участниците на тях. Равенството съществува в бизнеса, но
както и всички икономически категории, има относителен характер. Двама акционери в една корпорация са равни само ако притежават един и същ
дял, или еднакво количество акции от нейния
капитал. Абсолютната равнопоставеност на ресурсния пазар означава истинско равенство между
участниците, независимо от техния калибър и възможности в бизнеса – в противен случай неограничения достъп губи своето значение, ако на пазара
„дискутират” само крупните участници, не давайки думата на останалите по-дребни пазарни субекти.
Трето по ред, но не и по значение е условието
за пълна прозрачност на ресурсния пазар. Всичко
в работата му, свързано с подготовката, сключването и реализацията на търговските сделки, трябва
да бъде прозрачно, предварително известно и под-

лежащо на контрол от страна на участниците в
него. Ако не се изпълни това условие, ще се формира идеалната среда за корупционните практики,
които са основната опасност за легитимно развитие на законосъобразния бизнес днес, както и питателната почва за разцвета на „сивата” икономика.
Сумирайки всичко казано дотук можем да направим паралел с природата, дейността и предназначението на съвременната стокова борса, с цел
използване на възможностите й за решаване на посочените проблеми. Най-напред трябва да се изтъкне, че модерната стокова борса е реален „полиполен” пазар, позволяващ неограничена конкуренция в качеството си на „открит” пазар3 . Освен
това основните характеристики на модерната борса са именно изброените по-горе всеобща
достъпност, абсолютна равнопоставеност и пълна
прозрачност в дейността й. Такива пазари, където
търгуваните активи получават истинската си равновесна, реалната си пазарна цена, са все още рядкост в нашата практика. Реалната цена е била дълго време неосъществима мечта на всички политикономисти още от възникването на тази наука и се
реализира едва в периода на най-новата история
на човечеството. Поради това борсата е заслужила
названието си „идеален модел на пазара” и нейната „абсолютна необходимост за съвременната икономика” е анализирана още в края на ХІХ в. дори
от такъв авторитетен социолог, политолог и икономист като Макс Вебер4 .
Най-важно значение за съвременния етап на
общественото развитие стоковата борса придобива със своето основно предназначение. Тя е всепризнато действено средство за ефективно управление на риска от непредвидимата, лоша ценова
конюнктура на ресурсните пазари5 . Модерната стокова борса е ефикасно средство за избягване на
пазарния риск, позволяващо застраховане на цените и условията на бъдещите сделки, гарантиращо запазването на получените печалби, като и на
завоюваните пазарни позиции в бъдещите транзакции на пазарните субекти.
Най-съществените природни ресурси, които
модерният бизнес използва ежедневно в големи количества се търгуват предимно на съвременните
стокови борси. Това са именно вече споменатите
изходни суровини и първични материали – хлебно
зърно и брашна, фуражни суровини и месо, основни земеделски суровини за хранителновкусовата
промишленост; дървесина, влакна и каучук за ле-

2 Елазаров С.,Маркова Б.,Миленков Х.Организирани пазари(ІІ-ро прер. и доп. изд.).-С.,siela,2004,с.59–65
3 Виж пак там по въпроса за пазарните класификации, с. 26-28.
4 Вебер, М. Въведение в борсовата система.-С., РАЦИО-90, 1998 г., с.9
5 Виж по-подробно по този въпрос Елазаров, С. Борси и борсова търговия.-С.,ИК при ЛТУ,2006г.,с.55-57
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ката промишленост; дървесни плоскости и материали за строителството; минерали и метали за
тежката промишленост; енергоносители и електрически ток за целия бизнес и т.н.6 . Същите борсови стоки (без електричеството) се търгуват и на
Софийска стокова борса7 .
Едно от големите предимства на борсовия пазар е, че могат да бъдат проследени релациите в
основните продуктови вериги на бизнеса, като се
започне от изходните суровини, премине се през
получените от тях първични материали и се стигне
до продуктите и услугите за крайно потребление.
Излишно е да се изтъква ролята на анализа на продуктовите вериги за усъвършенстването на основните материални и производствени баланси, което
е и базата за формиране на икономически политики за отделните отрасли на икономическия комплекс и в крайна сметка за цялото национално стопанство на съвременната държава. По този начин
може да се балансира развитието на енергетиката,
добивната и преработващата промишленост с крайното производство, да се актуализират стратегиите за развитие на структуроопределящите отрасли,
да се повиши ефективността на дългосрочните инвестиции за развитието на икономиката.
Чрез анализа на дейността на стоковите борси могат да се изведат някои трайни тенденции в
динамиката на цените в отделните фази на различните продуктови вериги. Така например в промишлеността индексът на цените расте изпреварващо
във всяка следваща фаза на производствения
процес. Индексът на цените в този отрасъл на икономиката през януари 2008 г., изчислен на годишна база е както следва – 9.3 % в енергетиката,
11.1 % в добивната промишленост, 14.4 % в преработващата промишленост и 13 % в крайното производство8 . Подобно е положението и с динамиката на борсовите цени на земеделските изходни суровини и първични материали за хранителновкусовата индустрия – пшеницата от 270 лв./тон
(І.2007г.) нарасна на 470 лв./т. (І.2008 г.), т.е. с
57 %, а брашното тип 500 – от 470 лв./т. на
735 лв./т. за същия период, или ръст с 63%. Маслодайният слънчоглед от 420 лв./т. за реколта
2006 г. се повиши на 830 лв./т. (рек. 2007 г.), или
с почти 50 %, докато слънчогледовото олио скочи
от1280 лв./хил. л. в края на 2006 г. на
2300 лв./хил. л. през ХІІ.2007 г., т. е. с над 80 %
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(цените са без ДДС)9
Днес светът е изправен пред поредната икономическа криза. Тя започна като кредитна (крънч),
превърна се във финансова и е на път да предизвика рецесия в икономиките на водещите индустриално развити държави. Според някои икономисти подобна криза не е имало от края на Втората
световна война, докато други дори твърдят, че тя е
най-сериозната след Великата депресия от 19291933 гг. Началото на тази криза започна с обезценяването на щатския долар, предизвика бързото нарастване на цените на жилищата в развитите
страни, последвано от спад на пазара на недвижимости в съчетание с поскъпване на ипотечните
кредити. През изминалата 2007 г. борсовите цени
на енергоносителите значително се повишиха, като петролът премина психологическата граница от
100 USD за барел, при цени от 30 USD за барел
през 2002 г. Неблагоприятно се отрази и лошата
година за зърнените култури (особено в Европа и
Азия), съпроводена с намалените световни запаси
и отклоняването на значителни части от реколтата
за производството на биогорива. И всичко това на
фона на неспирния ръст в потреблението на основните природни ресурси и задълбочаващия се недостиг от тях в обозримо бъдеще. Недалновидните
и често грешни политики главно на развитите държави, в това число и на ЕС, усложниха ситуацията. Не
бе отчетена зависимостта и взаимозаменяемостта на изходните суровини и първичните материали,
не бяха разчетени правилно последствията от алтернативното им използване.
Така например, с цел запазване целостността на общия зърнен пазар преди 2 години, ЕС наложи ограничаването на посевните площи с пшеница
и намаляване на зърнените запаси в рамките на
съюза10 . Едновременно с това бе поставена недостижимата цел до 2010 г. биогоривата да надминат
5 % от общите използвани количества, а до 2020 г.
този дял да достигне 10 %. Това бе обосновано
както с прекаленото замърсяване на атмосферата
от отделянето на парникови газове (главно СО2) при
изгарянето на фосилните горива, така и с опасността от силното обвързване със страните – главни
източници на нефт и природен газ, които САЩ и
ЕС считат за недемократични. За да се пресече тази зависимост, преценявана като опасност за суверенитета им, водещите индустриални държави

6 Елазаров С.,Миленков Х.,Симов В. Стокови борси(ІІІ-то прер. и доп. изд-е).-С.,”Стопанство”,2003,с.48.
7 Виж: Годишни отчети на Софийска стокова борса АД за 1999-2007 гг., на http://www.sce-bg.com
8 Виж „Капитал”, бр. 9/1 – 07.03.2008 г., с. 4. Намаленият ръст на крайната фаза се обяснява с ниската
покупателна способност на българина, недопускаща нарастването на крайните цени със същия мащаб.
9 Виж Годишен отчет за 2007 г. на Софийска стокова борса АД, с. 9 – 14, на http://www.sce-bg.com
10 Сега вече това ограничение е свалено и страните се призовават да увеличат отново засетите площи.
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започнаха широко да субсидират използването на
зърно за производство на биодизел и биоетанол.
Нарушиха се редица пропорции в земеделието и в
хранителновкусовата промишленост, тъй като част
от зърното бе насочена към производството на
биогорива. Недостигът на зърно (жито, царевица,
слънчоглед), ориз, захар и някои други жизнено важни за хранителната промишленост изходни суровини и първични материали, наред с климатичните
промени доведоха до намаляване на общите количества хранителни продукти и до повишаване на
техните цени. Надвисват две големи опасности за
света – да започне изсичането на гори, за да се
осигурят допълнителни площи за засяване на зърно за биогориво, както и широкото отваряне на вратите за производство на генномодифицираните
храни, като единствена възможност за изхранване
на населението на земята, въпреки неясните последствия от тяхната консумация.
Българските власти не останаха по-назад и
отговориха на повелята на ЕС със съответния „насрещен план” – нормативно бе поставена целта да
достигнем 5 % биосъставки в употребяваните горива още през настоящата 2008 г. Независимо, че
ЕС заяви невъзможността от постигане на 5 % биогорива до 2010 г, нашата цел, макар и недостижима, е все още валидна. Нужните мощности за производство на биодизел ще се изградят, тъй като
държавата обяви стимулите за производителите –
от допълнителните плащания на единица площ, засята със суровина за биодизел до връщане на акциза за биосъставката, включен в цената на
горивото. Но в случая се действа обратно на икономическата логика – вместо да се стимулира потреблението на биогорива се субсидира тяхното
производство. Това е подход обречен на неуспех и
резултатите са видими – на Софийска стокова борса АД се търгува биодизел от есента на 2005 г.,
но единствената сделка за ограничено количество
бе осъществена едва в края на 2007 г.11 Бензиностанциите не желаят биодизел, защото няма търсене поради технически причини – няма ги лабораториите, които трябва да определят качеството на
биогоривото, а така също и реалните смески на
биосъставките с нормалния дизел. Да не говорим,
че потребителите предпочитат естествените горива пред биодизела и не са мотивирани да променят своите нагласи.
В България, например, балансът на засетите
площи със зърно значително се измени – зася се
3 пъти повече рапица – маслодайна култура, използвана за биодизел, която се отглежда по лесно

от слънчогледа. Закономерно в края на март
2008 г. цената на слънчогледа и на слънчогледовото олио нарасна над 2 пъти в сравнение със същия месец на 2007 г.12 Подобно е положението и
с пшеницата и особено с царевицата, недостигът
на която поставя пред сериозни изпитания родното
животновъдство, поради липсата на фураж за изхранване на добитъка.
Нарушаването на естествено формираните
съотношения между произвежданите у нас различни видове зърно се отрази на цените и на останалите хранителни продукти. Независимо, че нашето земеделско ведомство се преименува на
Министерство на земеделието и продоволствието,
то не анализира навреме настъпилите промени в
продуктовите хранителни вериги и заложи на грешната теза, че субсидирането на производството на
суровини за биогорива ще стимулира разработването на пустеещите земи в страната. Това очакване не се изпълни - необработваемите площи продължават да пустеят, а производството на изходната суровина за хранителната промишленост се
заменя със зърно, от което не може да се получи
хранителен продукт. Крайно време е да се стимулира потреблението на алтернативна енергия и производството само на биогорива от второ поколение,
произвеждани от отпадъците на земеделските продукти и дървесината, като се преустанови несвойственото използването на изходните суровини и първични материали, нужни за производството на
храни.
Уникалното свойство на борсата да „открива”
истинската пазарна, реалната равновесна цена на
търгуваните на нейния „под” активи непрекъснато
увеличава ролята й на необходима институция на
модерната индустриално развита пазарна икономика. От една страна на фондовата борса ежедневно
се фиксира реалната стойност на търгуваните инвестиционни ценни книжа – курса на акциите, без
което съвременния бизнес би бил немислим. От
друга страна е уникална способността на срочната стокова борса да се открива днешната цена на
несъществуващия в материалния свят природен ресурс. На световните стокови борси нужните на бизнеса изходните суровини и първичните материали,
които човечеството ще добие, или произведе и използва след 2 години, вече имат цени. Ще отбележим и факта, че докато фондовите борси в условията на „крънча” силно намалиха активността си,
стоковите бележат рекорди в оборотите си. Единствено използването на борсовия механизъм позволява на бизнеса да прави инвестиции в бъдещето,

11 Архив на ССБ АД – Библиотечен фонд на ССБ АД.
12 Месечен брифинг на Софийска стокова борса АД от 31.03.08 г. в з.13 на НДК. Архив на ССБ АД

Ресурсният пазар и стоковата борса

да взема стратегически решения с далечен хоризонт, да актуализира дългосрочните си планове и
да ги направи икономически обосновани. Срочните
открити пазари са необходим елемент от пазарната инфраструктура на съвременното общество и
без тях е невъзможно развитието на модерна пазарна икономика. Да не говорим, че стоковите борси са едно от действените средства за разкрупняване на естествените монополи в икономиките на
развиващите се страни. В това отношение у нас
все още не се оценява ролята им за привеждането
на цели отрасли на пазарни основи, и особено на
такива като енергетиката и горите. Ако практиката
електрическия ток и дървесината да не се прода-
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ват на стокова борса продължи, винаги ще има съмнения за запазване на държавния монопол, непозволена намеса на държавата на пазара и администриране на цените в тези сфери на дейност. Ще
продължат съмненията за наличие на корупционни
практики, ще се запази „сивия” сектор в тях, а преустройството им на пазарни основи ще буксува.
Ненапразно и в НЕК и в ДАГ се обсъждат възможностите за борсово търгуване на електричеството
и дървесината. Софийска стокова борса е доказала,
че не бяга от реалните икономически проблеми в
страната и е готова да съдейства за тяхното своевременно и ефективно решаване13 .

THE RESOURCE MARKET AND THE COMMODITY EXCHANGE
Simeon Elazarov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The Commodity Exchange is an efficient Tool for the Analysis of Resource Markets Activity and their stability.

13 През 2004 г. ССБ АД започна съвместна работа с НЕК по търгуване на електричество на стокова борса,
който за съжаление бе прекратен. През 2006 г. МЗГ-НУГ и ССБ АД сключиха договор за реализацията на обла
дървесина от ДДС на стоковата борса, която инициатива продължава и в момента по договор с ДАГ.
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НОРМАТИВНА И ЗАКОНОВА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИВ ЕС И БЪЛГАРИЯ
Богдан Стоянов, Милка Тенчева
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” –Бургас
Статията разглежда директива 2001/77/ЕС1 за стимулиране производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източниции директива 2003/87/ЕС2 , въвеждаща търговията с квоти на парникови газове в
рамките на Общността, както и директивата за когенерацията (2004/8/EC3 ), отнасяща се до ефективността в
енергийния сектор. Направен е анализ на закона за енергетиката и закона за възобновяемите и алтернативните
източници и биогоривата.
Ключови думи: възобновяеми енергийни източници, енергийна политика
Key words: renewable energy sources, energy policy

Балансираното развитие на общия енергиен
пазар и рисковете свързани със сигурността на доставките на енергия ще бъдат сведени до минимум,
при спазване на изискванията за намаляване на
вредното въздействие върху околната среда и измененията в климата, чрез оползотворяването на
местния потенциал от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ).
Съгласно приетата през 2001 година директива на ЕС за поощряване на електроенергията от
ВЕИ, страните-членки се задължават до 2010 г. да
увеличат с 12% електроенергията, произведена от
ВЕИ. За изпълнение на тази цел и директива 2001
/77/ ЕС за стимулиране производството на електроенергията от ВЕИ, страните-членки създават системи за подпомагане на производството и контрол
над изпълнението на задълженията за производство на електроенергия от ВЕИ, които съдържат следните задължителни елементи:
• поставена ясна национална цел за определен процент на потребление на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници;
• създадена система за гаранции на произхода на електроенергията.
Производството на електроенергията от ВЕИ
в България, към момента се подпомага чрез:
-въведено ново законодателство;
-специални инвестиционни схеми;
-преференциални тарифи и системи за търгуеми зелени сертификати.
На 09.12.2003г. в бр. 107 на Държавен вестник е обнародван Закон за енергетиката (ЗЕ), чрез

който се регулират както отношенията, свързани с
използването на възобновяеми енергийни
източници, така и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.
Предвидените преференции и провежданата
държавна политика са регламентирани в Глава единадесет от ЗЕ.
Националните индикативни цели за насърчаване на потреблението на електрическа енергия,
произведена от възобновяеми енергийни източници,
се определят, като процент от годишното брутно
потребление на електрическа енергия за следващите десет години в страната, от Министерския
съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
Националните индикативни цели за производството на електрическа енергия се насърчава при:
• отчитане принципите на пазара на електрическа енергия;
• отчитане характеристиките на различните възобновяеми енергийни източници и технологии за
производство на електрическа енергия;
• осигуряване на производителите на електрическа енергия най-малко еквивалентен ефект на
преференциално третиране по отношение на приходите им от единица произведена електрическа
енергия при промяна на механизмите за насърчаване.
Министърът на енергетиката и енергийните
ресурси определя минимални задължителни квоти
за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници като процент от об-

1 Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion
of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market
2 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/
EC (Text with EEA relevance)
3 Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of
cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC

Нормативна и законова база за развитие на ...

щото годишно производство на електрическа енергия на всеки производител по години за срок 10
години, считано от датата на въвеждане на системата за издаване и търговия със зелени
сертификати.
Задължително изкупуване на преференциални цени.
- Общественият доставчик и/или обществените снабдители, които имат лицензия за снабдяване
с електрическа енергия, са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия, произведена от централа, използваща възобновяеми енергийни източници, регистрирано със сертификат за
произход, с изключение на количествата, за които
производителят има сключени договори по реда на
глава девета, раздел VII или с които участва на балансиращия пазар;
- Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупуват електрическата енергия, произведена от централи, използващи възобновяеми енергийни източници, в т.ч. и от
водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, по преференциални цени, съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3.
Приоритетно присъединяване - Преносното
предприятие и разпределителните предприятия са
длъжни приоритетно да присъединяват всички
централи, произвеждащи енергия от възобновяеми
енергийни източници, в т.ч. и от водноелектрически
централи с инсталирана мощност до 10 MW, към
преносната, съответно към разпределителната мрежа.
Механизъм за търговия със зелени сертификати - Задължителното изкупуване на електроенергия по преференциални цени се прилага до създаване на система за издаване и търговия със зелени сертификати. На основание чл. 161, ал. 4 е разработена и одобрена от Министъра на Енергетиката
и енергийните ресурси, Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и/
или по комбиниран начин, за издаване на зелени
сертификати и търговия с тях.
Наредбата урежда условията и реда за:
• издаване на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена от ВЕИ и/или
по комбиниран начин;
• издаване на зелени сертификати и търговия
с тях;
• отчитане и контрол за изпълнение на задължението за производство на електрическа енергия
от ВЕИ и по комбиниран начин;
Законовата регламентация свързана с производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България е изведена извън
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Закона за енергетиката в самостоятелен Закон за
възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. Въпреки това, в Закона за енергетиката се гарантира изкупуването на енергия, произведена от ВЕИ, и се определя регулатора, в лицето на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕР). Изкупуването на енергията следва да бъде по преференциални цени, като форма
на стимулиране на сектора като цяло.
Основни цели на Закона за възобновяемите и
алтернативните енергийни източници и биогоривата са свързани с насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление на енергия, произведена от възобновяеми
енергийни източници и алтернативни енергийни
източници, насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление
на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта, диверсификация на енергийните доставки,
повишаване капацитета на малките и средните
предприятия, производителите на енергия от ВЕИ.
В закона са заложени и допълнителни цели свързани с опазване на околната среда и създаване на
благоприятни условия за постигане устойчиво развитие на местно и регионално ниво.
Мерките за пряко насърчаване на производителите на ВЕИ засягат преди всичко осигуряване
най-малко на еквивалентен ефект на преференциално третиране по отношение на приходите им от
единица произведена електрическа енергия при промяна на механизмите за насърчаване производството на електрическа енергия от възобновяеми и
алтернативни енергийни източници. Гарантирано е
присъединяване на производителите на енергия от
ВЕИ към електропреносната мрежа и облекчаване
на административното регулиране при производството и при изграждането на необходимите основни и съпътстващи съоръжения.
Финансовите преференции са свързани не само с преференциална цена за изкупуване на
енергията. Разграничени са разходите за присъединяване на енергийния обект на производителя към
съответната мрежа, като тези до границата на собственост на електрическите съоръжения, са за
сметка на производителя, а тези от границата на
собственост на електрическите съоръжения до мястото на присъединяване, са за сметка на преносното или на съответното разпределително дружество, като производителят дължи цена за присъединяване, включваща само преките разходи, извършени от преносното или съответното разпределително предприятие по неговото присъединяване. Тази
преференция е от съществено значение при изграждането на нови предприятия за производство на
електроенергия от ВЕИ и се отразяват пряко върху
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финансово инвестиционните параметри на обекта.
Законът дава свобода за гъвкаво управление
на енергийните ресурси в случаите, в които те се
използват за захранване на собствени производствени мощности. Общественият доставчик е задължен да изкупува цялото количество електрическа
енергия, за което има издаден сертификат за ВЕИ,
с изключение на количествата, за които производителят има сключени договори за сделки по свободно договорени цени или с които участва на балансиращия пазар, както и количеството енергия, произведено за собствени нужди. По този начин се създава възможност за гарантиран пазар, без при това да се ограничават възможностите за задоволяване на собствени нужди, при това при гъвкава схема на фактическо потребление.
Методиката за формиране на преференциалните цени на енергията от ВЕИ също е зададена в
Закона. Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране ежегодно (до 31 март) определя преференциални цени за продажба4. Размерът на преференцията възлиза на 80% от средната продажна цена за предходната календарна година на обществените или крайните снабдители и добавка, която не може да бъде по-малка от 95% от стойността на добавката за предходната календарна година.
Така например цената, по която водноелектрическите централи с инсталирана мощност под
10 MW, с изключение на водноелектрическите
централи, отговарящи на условията по решение №
Ц-008/20.05.2003 г., продават електрическа енергия на обществения доставчик и/или обществените
снабдители е 85.19 лв./MWh5 .
Цената на електрическа енергия, произведена от ВЕЦ е диференцирана с т.нар горен изравнител, който позволява непрекъсната работа на централата с номинална мощност до или повече от 2
часа в денонощието. При този вид енергия и при
работа по зададен от министъра на околната среда и водите месечен график за ползване на водите
на комплексните и значими язовири цената достига 80.00 лв./MWh6.
Цена на електрическа енергия, произведена
от вятърни електрически централи с мощност до
10 МW – 120 лв./MWh, а тази, произведена от вятърни електрически централи с нови съоръжения,
произведени след 01.01.2006 г. от 175 лв./MWh
до 156 лв./MWh, в зависимост от ефективната натовареност на работата (до и над 2250 часа на го-

дишна основа).
Електрическата енергия, произведена от фотоволтаични централи се изкупува на преференциални цени от 782 лв./MWh до 718 лв./MWh, в зависимост от инсталираните мощности (до и над
5kWh).
Централи, работещи на биомаса продават произведената електроенергия на цени от 215 лв./MWh
до 184 лв./MWh, в зависимост от мощностите и
използваните суровини. Най-висока е преференцията при производство на електроенергия при използване на биомаса от отпадна дървесина от горското стопанство, горскостопанските работи и др. и/
или стърготини от дървопреработване, мебелна промишленост и др.
Въпреки, че секторът е под-ресорен на Министерство на икономиката и енергетиката, той има
предимно нормотворчески и координационни
функции, както и функции по събиране, обработка
и съхранение на информация за състоянието на
енергийната система. Държавното регулиране на
дейностите в енергетиката и във водоснабдителните и канализационните услуги се осъществява от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
Във връзка с насърчаването на ефективността в енергийния сектор, още през 2004 Съветът на
ЕС приема специална директива за когенерацията,
която по-късно се вгражда в енергийната политика
на ЕС. Това цели, от една страна, повишаване на
енергийната ефективност и енергоспестяването, а
от друга - намаляване на емисиите на СО2, отделян в атмосферата. Освен това се отчита и сигурността на енергийните доставки. Чрез директивата
се предвижда прилагане на регулаторна рамка за
насърчаване и развитие на когенерацията в границите на ЕС.
За да може да се говори за ефективност в която и да е сфера налице трябва да е ефективна
нормативна уредба.
Най-напред трябва да се изравнят правомощията и независимостта на регулативните органи
за енергетиката. На органите трябва да бъде възложена задачата не само да прилагат програми целящи ефективно развитие на техните собствени
пазари, а и такива, които да доведат до ефективност на Общия Вътрешен Енергиен Пазар.
Трябва да се хармонизират също и техническите стандарти необходими за да може трансгра-

4 С изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над
10 MW.
5 Тук и нататък в изложението в цените не е включен данък върху добавената стойност.
6 Количеството произведена електрическа енергия през нощната тарифна зона, надвишаващо съгласуваното количество с диспечера на енергийната система, не се заплаща.

Нормативна и законова база за развитие на ...

ничната търговия да действа оптимално.
Съществуващата досега Група на Европейските Регулатори за Газ и Електричество не постигна необходимите цели. Трите възможности за решаване на този проблем са:
1. Постепенно развиване на сегашния подход
– подсилване на сътрудничеството между националните регулативни органи и въвеждане на механизъм чрез които ЕК да може да преразглежда
някои от решенията им, касаещи Общия Пазар.
2. Преструктуриране и подобряване на Групата на Европейските Регулатори за Газ и Електричество (European network of independent regulators
(“ERGEG+”)). Това ще стане като се формализира нейната дейност и й се дадат правомощия да
взема решения по въпросите за трансграничната
търговия задължителни за националните
регулатори.
3. Да бъде създадено ново регулативно тяло,
което да поеме отговорността да прилага решенията на ЕС за електричеството и природния газ, свързани с Общия Пазар. Предимство на централизираните подходи е че една организация ще взема
всички решения по проблемите от тази сфера. Недостатък обаче може да се окаже възможността
наднационалната власт да влезе в конфликт с националните интереси на някои страни. От друга
страна децентрализирания подход – най-вероятно
ще доведе до много тромава бюрокрация и непрозрачност на вземаните решения, а също няма да се
осигури и необходимата задължителност на решенията, защото този вариант е базиран на доброволно споразумение.
Схемата за търговия с емисии е основният
инструмент на ЕС за изпълнение на задълженията
на Общността по Протокола от Киото. Директива
2003/87/ЕС въвежда Европейска схема за търговия с квоти на емисии от парникови газове в рамките на Общността. От 1 януари 2005 г. инсталациите в страните членки, попадащи в обхвата на
Директивата, ограничават своите емисии от въглероден диоксид (СО 2) до определени нива за двата
периода 2005-2008 и 2008-2012 г. За България
прилагането на Директивата стартира с присъединяването й към Европейския Съюз.
Основните елементи на Схемата са:
• Разпределение на квотите чрез Национален
план за разпределение;
• Издаване на разрешителни за емисиите на
парникови газове за всяка инсталация;
• Мониторинг, верификация и докладване на
емисиите;
• Регистър на транзакциите;
• Контрол на изпълнението и налагане на
санкции.
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На основата на тези дейности е съставен проект на списък на инсталациите, попадащи под изискванията на Директивата. Основните изисквания, които се въвеждат за инсталациите, попадащи в обхвата на директивата, са:
1. Директивата изисква от всяка страна-членка на ЕС да постави задължителни ограничения за
емисии на парникови газове на обхванатите промишлени инсталации. За целта се разработва
Национален план за разпределение на квоти, който се одобрява от Европейската комисия.
2. Всички инсталации, които попадат в обхвата на изискванията на Директивата, трябва да получат разрешителни за изпускане на емисии на парникови газове. Инсталациите, които не получат
разрешително, няма да могат да продължат да
функционират.
3. Всички оператори на инсталации, които са
получили разрешително, са задължени като част
от него да предоставят на отговорния орган план за
мониторинг и доклад от мониторинга. Те се изготвят по определени указания и формати и се верифицират.
4. В края на всяка година участниците в Схемата докладват на съответните компетентни органи количествата на емисиите си през изтеклата
година. Определен брой квоти, еквивалентен на докладваните емисии, се връща на компетентните органи за тяхната отмяна впоследствие. Всеки оператор, който не върне необходимото количество квоти до 30 април на всяка година за покриване на
своите емисии през предходната година, заплаща
глоба за надхвърленото количество емисии.
Заплащането на глобата не освобождава оператора от задължението да върне съответното количество квоти в края на следващата година.
Директивата изисква от всяка страна-членка
на ЕС да постави задължителни ограничения за емисии на парникови газове на обхванатите промишлени инсталации. За целта се разработва Национален план за разпределение на квоти, който се одобрява от Европейската Комисия. Чрез този план на
база на допустимите емисии на парникови газове
за страната, (сторическите и прогнозните емисии
на инсталациите)се определят квотите за допустимите емисии от съоръженията в бъдещите периоди.
За разпределение на квотите между отраслите и инсталациите въз основа на критериите от Приложение ІІІ на Директивата, ще се използват исторически данни за емисиите на парникови газове и
прогнозни такива. Тези инсталации, които не се заявят като участници до определена дата ще трябва
в бъдеще да си купуват квотите за изпускане на
емисии на парникови газове. За нови инсталации
ще се създаде резерв от квоти. При изчерпване на
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резерва новите инсталации могат да закупуват квоти на пазара.
ЕК трябва да преразгледа и законодателната
рамка, касаеща въвеждането на ефективните
процеси, като същевременно запазва високо нивото на защита на общественото здраве и правата и

здравето на животните и хората.
В заключение може да се каже, че нашата държава създава благоприятни условия за производство на енергия от ВЕИ и при една последователна
политика на правителството съществуващите възможности могат да бъдат реализирани на практика.
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ABSTRACT
The article reviews directive 2001/77/EC that has been aimed to stimulate the production of electricity from
renewable sources of energy, directive 2003/87/EC that settles the greenhouse gas emissions allowance trading
within the EU and directive 2004/8/EC on the promotion of cogeneration based on a useful heat demandin the internal
energy market. The paper analyses the law on energy and the legislation on renewable energy sources and biofuels.
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ОТНОСНО СТАТИСТИКАТА НА РЕГИОНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЯХНОТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ДО 2007
ГОДИНА
Венета Коцева, Ивета Николова
Лесотехнически университет - София
Разгледани са трите специализирани издания “Региони: Статистически годишник”, публикувани от ЕВРОСТАТ
в Люксембург през 2005, 2006 и 2007 г. за различни периоди след 2000 г. Анализирани са статистическите
данни и картите за регионалната икономика по най-важните теми, свързани с управлението на устойчивото
развитие на Европейския съюз (ЕС): население; регионален БВП (Брутен Вътрешен Продукт); домакински бюджети;
регионален пазар на труда; производителност на труда; статистика на населените места; наука, технологии и
иновации; структурна бизнес статистика; здравеопазване; транспорт и селско стопанство. Специално внимание
е отделено на представените данни за 6-те региона на България.
Ключови думи: регионална статистика, Европейски съюз, ЕВРОСТАТ, картографски методи, тематични
карти, разнородна статистическа информация, управление на устойчивото развитие.
Key words: regional statistics, European Union, EUROSTAT, cartographic methods, thematic maps, heterogeneous statistical information, management of the sustainable development.

1. Въведение. Номенклатура на териториалните единици за статистиката. Проект на нов
Закон за регионалното развитие у нас.
В Европейския съюз (ЕС) отдавна съществува
разбирането, че регионалните различия в икономиката са еднакво важни с националните различия
между страните-членки на ЕС. Развитието на регионалната икономика налага отлично и многостранно познаване на всеки регион. Структурните фондове на Европейския съюз (ЕС) за периода от 2007
до 2013 г. са определени през м. декември 2005 г.
Тяхното определяне се базира на обективната регионална статистика, събрана от Европейската статистическа служба в Люксембург ЕВРОСТАТ. По
този начин са дадени перспективите за развитие
на регионите в ЕС въз основа на сравнима регионална информация и бъдещо изследване на статистическите бази данни на ЕВРОСТАТ.
В [1, 2 и 3] е приложена приетата от Европейския парламент през 2003 г. и изменена през 2007 г.
законова регулация на Номенклатурата на
Териториалните Единици за Статистиката – НТЕС
(NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Тя е йерархическа на 3 статистически нива:
първо - NUTS1, второ – NUTS2 и трето NUTS3. 2006
година е годината, която е предшестваща поредното разширяване на ЕС с двете нови страни-членки:
България с нейните 6 региона на второ статистическо ниво и Румъния с нейните 8 региона. Възприетата европейска номенклатура и абревиатура
на нашите региони е следната: Северозападен
BG11, Северен централен BG12, Североизточен
BG13, Югозападен BG21, Южен централен BG22
и Югоизточен BG 23, които са представени за три-

те статистически нива в актуален вид към 2008 г.
на Фиг. 1.
През 2007 г. бяха извършени промени в районирането на първо статистическо ниво в България,
които са описани в [4]. До тази промяна територията на България се разделяше на два статистически региона на първо ниво:
- Северен регион, в който влизаха трите статистически региона на второ ниво в Северна България: Северозападен BG11, Северен централен
BG12, Североизточен BG13;
- Южен регион, в който влизаха трите статистически региона на второ ниво в Южна България:
Югозападен BG21, Южен централен BG22 и Югоизточен BG 23.
След промяната в [4] България сега се разделя на два статистически региона на първо ниво –
Фиг. 1:
• Северен и Югоизточен регион, в който влизат 4 статистически региона на второ ниво: Северозападен BG11, Северен централен BG12, Североизточен BG13 и Югоизточен BG23;
• Южен регион, в който влизат 2 статистически региона на второ ниво: Югозападен BG21 и Южен
централен BG22.
Промените за България на първо статистическо ниво са продиктувани от приетите нови критерии за райониране в ЕС в зависимост от броя на
населението по региони, както следва от Таблица 1
по-долу.
По време на довършването на тази наша
разработка, на 17.01.2008 г., в Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство на Народното събрание на Р България
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Фиг. 1. Региони на България на трите статистически нива (NUTS 1, 2 и 3)
Таблица 1. Нови критерии за райониране в ЕС [4]

Ниво регион
NUTS1
NUTS2
NUTS3

Минимален брой
население
3 000 000
800 000
150 000

Максимален брой
население
7 000 000
3 000 000
800 000

Брой региони
в България
2
6
28
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постъпи проект, чийто вносител е Министерският
съвет, на нов Закон за регионалното развитие (ЗРР).
Той ще отмени досега действащия ЗРР. В мотивите към проектозакона е изтъкнато, че новият ЗРР
се основава на необходимостта от съществена промяна на националната законодателна рамка на регионалната политика и регионалното развитие, съобразена с условията на пълноправното членство
на нашата страна в ЕС. Основната цел на промяната е постигане целите на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие на страната в
съответствие с европейската регионална политика,
специфичните нужди и потенциал на българските
региони и възможностите за финансиране на развитието им. Проектозаконът е структуриран в 6
глави:
- Глава 1 - Общи положения;
- Глава 2 - Териториална основа на регионалното развитие, където са залегнали изцяло критериите на ЕС и ЕВРОСТАТ, изложени подробно от
нас за трите статистически нива по-горе;
- Глава 3 - Стратегическо планиране и програ-
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миране на регионалното развитие;
- Глава 4 – Управление на регионалното развитие;
- Глава 5 – Ресурсно осигуряване на регионалното развитие;
- Глава 6 – Наблюдение и оценка на регионалното развитие.
Новият ЗРР се основава на задълбочен енелиз на досегашния опит и отчита новите условия и
предизвикателства на членството ни в ЕС.
2. Теми на статистическо наблюдение в регионалната икономика на ЕС.
В последните три издания на ЕВРОСТАТ от
2005, 2006 и 2007 г. [1, 2 и 3] са запазени традициите от предходните издания на статистическите
годишници за регионите в ЕС, публикувани до
2004 г. включително. Обаче в тях има някои съществени различия в разделите и темите, които са
обект на статистически наблюдения. Това сме показали в Таблица 2.

Таблица 2. Теми и раздели на статистическите изследвания в годишниците,
публикувани през 2005, 2006 и 2007 г.

№

Теми на статистическо наблюдение по раздели*

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

Население
Селско стопанство
Регионален БВП
Домакински бюджети
Регионален пазар на труда
Структурна бизнес статистика
Здравеопазване
Туризъм
Градска статистика
NUTS 1 статистика
Производителност на труда
Наука, технология и иновация
Транспорт
Образование

Статистически годишници, издадени през:
2005 г.
2006 г.
2007 г.
да (1)
да (1)
да (1)
да (2)
да (11)
да (12)
да (3)
да (2)
да (2)
да (4)
да (3)
да (3)
да (5)
да (4)
да (4)**
да (6)
да (8)
да (8)
да (7)
да (9)
не
да (8)
не
да (10)
да (9)
да (6)
да (6)
да (10)
не
не
не
да (5)
да (5)
не
да (7)
да (7)
не
да (10)
да (9)
не
не
да (11)

* В скоби са дадени номерата на разделите във всеки годишник, следвайки вътрешната хронология във
всеки един от тях;
** Темата за 2007 г. е озаглавена “Трудов пазар”.

Нашият обобщен анализ показва следните важни особености:
1. От Таблица 2 се вижда, че в изданието от
2006 г. [2] има добавени 3 нови раздела с поредни
номера 5, 7 и 10 в общото съдържание на годишника. Такива раздели липсват в изданието от 2005 г.
[1]. Новите раздели са с № № 11, 12 и 13 в Табл. 2.
2. В изданието [2] от 2006 г. е отпаднал раз-

делът за туризма, но същият е възстановен в изданието от 2007 г. [3]. Изцяло е променено съдържанието и вида на изследваните явления и в запазените раздели на годишника от 2006 г. [2] за
населението, регионалния БВП, домакинските
бюджети, статистиката на населените места, структурната бизнес статистика, здравеопазването и селското стопанство.
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3. В новия раздел за “Производителност на
труда” на годишника от 2006 г. [2] са комбинирани данни за БВП с данни за трудовия пазар по един
много интересен начин. Тук ще отбележим и други
особености в изданието [2].
4. Главата за населението се фокусира върху съотношенията между млади и стари в бъдещите десетилетия и са подчертани драстичните изменения в населението на ЕС.
5. В главата за регионалния БВП е акцентирано върху периода 1999-2003 г., като се дават важни нови възгледи за регионалните различия.
6. Главата за одита на градовете се концентрира върху съревнованието между градовете, като
се сравняват различни параметри и характеристики на най-големите градове в ЕС.
7. Главата за контрол на структурите в бизнеса се фокусира върху специализираните региони
с различни индустриални и обслужващи дейности
и тяхната разнородност в европейски мащаб.
8. В годишниците, издадени през 2005 и
2006 г. [1, 2], липсва раздел за образованието, какъвто има в последното издание на годишника [3]
от 2007 г. В [3] пък е отпаднала темата за здравеопазването.
9. В изданията от последните две години 2006
и 2007 г. [2, 3] не се публикува разделът за статистическите региони на първо ниво, а само на второто статистическо ниво. Причината за това,
естествено, е събирането и обработването на статистически данни само за регионалното развитие
на второ статистическо ниво, което беше изтъкнато по-горе в Част 1.
В тази наша работа ще фокусираме вниманието си предимно върху последното издание на
регионалния годишник [3], което започва с девиза:
“Само регионалната статистика дава пълната картина”. При изследване на населението в ЕС са изтъкнати регионалните рамки на демографията и измененията в броя и възрастта на населението в отделните региони. Тук данните очертават както ситуацията в сегашно време, т.е. през последните
няколко години, така и влиянието на тази ситуация
за в бъдеще. При БВП, изразен в евро на жител,
стават ясни големите регионални различия в ЕС с
15 страни-членки (ЕС-15), които са настъпили след
присъединяването на 10-те нови страни-членки след
разширяването през 2004 г. (ЕС-25), както и

промените, настъпили след присъединяването на
България и Румъния на 01.01.2007 г. (ЕС-27).
Отбелязваме, че данни за България и Румъния се
включваха в обработката и се публикуваха и до
2007 г. въз основа на предоставяните данни като
страни кандидат-членки. Отношението между брутните вътрешни продукти, изразени в евро на жител,
в 25 % от регионите, намиращи се в началото и в
края на таблицата (т.е най-силно и най-слабо развитите региони на ЕС), нараства от 2 пъти за ЕС-15
до 2,5 пъти при ЕС-25 и до 3 пъти при ЕС-27. На
Фиг. 2 са представени структурните фондове на
ЕС за периода от 2007 до 2013 г. с цели конвергенция, регионална конкуренция и заетост.
БВП на 1 жител е особено нисък в новите страни членки, където той е под 50 % от средния БВП
за повечето региони на ЕС. Много региони в Гърция,
Южна Италия и Португалия са дори по-ниско от
75 % от средния БВП за ЕС. В останалите държави регионите имат БВП на жител, който е близък
до средните стойности. Регионите, които са със
столица в тях, имат БВП, който е значително повисок от БВП на заобикалящите ги региони. Това
се дължи както на по-многочисленото население в
столиците, така и на по–високата продуктивност в
тези столични региони на държавите-членки на ЕС.
Новост при регионалната икономика е кохезионната1 политика на ЕС за периода 2007-2013 г.,
която има три главни цели – Фиг. 2:
- Цел 1 - конвергенция;
- Цел 2 - регионална конкурентност и заетост;
- Цел 3 - териториално сътрудничество.
Първата цел, конвергенцията2 , е насочена към
намаляване на големите различия в регионалното
икономическо развитие. Сумата, налична за целите на конвергенцията, т.н. “Цел 1” (Objective 1), е
282,8 милиарда евро и представлява 81,5 % от
общия бюджет за кохезионната политика.
Ако се погледне периодът 1995-2004 г., показан на Фиг. 3, може да се види твърде високата
скорост вътре в ядрото на ЕС, дефинирано от
петоъгълника, създаден от свързването на градовете Лондон, Париж, Милано, Мюнхен и Хамбург.
Нарастването е най-високо в Ирландия, Литва,
Латвия и Естония, средногодишното реално нарастване на БВП е с над 6 %, което означава нарастване на БВП с над 70 % за целия период. В регионите на 3 от новите 10 страни-членки – Полша,

1 Думата “кохезия” (фр. cohésion от лат. сohaereo -“намирам се във връзка”) означава сила на привличане
(сцепление) между молекулите на едно и също вещество. Дължи се на междумолекулното взаимодействие и
химическите връзки. Най-силна е при твърдите тела, по-слаба – при течните и незначителна – при газообразните
тела.
2 Думата “конвергенция” (лат. convergentia от converge – приближавам се) означава съвпадение, сходство
на признаци и свойства на независими един от друг предмети.
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Фиг. 2. Карта на структурните фондове на ЕС за периода от 2007 до 2013 г.
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Фиг. 3. Карта за нарастване на БВП на NUTS 2 регионите за периода 1995-2004 г.
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Словакия и Унгария заедно със Словения и Кипър
всички достигат високи темпове на нарастване на
БВП. В Чехия, Румъния и България нарастването
на БВП се концентрира само в столичните им
региони. В България и Румъния икономиките им се
свиват през втората половина на 90-те години, което обяснява ниското им средно нарастване. След
2000 г. темповете на нарастване във всички румънски региони е около 4 %. У нас нарастване има
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само в столичния регион.
ЕС е в процес на конвергенция, но какво се
случва в самите страни-членки? Този раздел анализира измененията в населението и БВП между
регионите на трето статистическо ниво, т. н. NUTS
3 regions, в рамките на всяка страна, за да се получи по-детайлна и вярна картина на процесите в
окръзите – Фиг. 4.

Фиг. 4. Карта на измененията на NUTS 3 за периода от 1995 до 2004 г.
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Например, у нас само в два региона има нарастване на населението от 1995 до 2004 г., а в 8
региона има нарастване на регионалния им дял в
икономиката. Има няколко държави с ясно изразени географски премествания на населението. Във
Финландия, Швеция и Великобритания населението се премества на юг. В Италия населението се
премества на север. Във Франция и Испания населението се премества към крайбрежието на Средиземно море, а не към Атлантическия океан. В
Полша и Германия населението се измества на запад и на юг. Друга ясно изразена тенденция е концентрацията на населението в столичните региони
и/или в съседните им региони. Регионите, които
включват Стокхолм, Хелзинки, София, Мадрид и
Вътрешен Лондон имат дял от общото население
на държавите им с нарастване над 5 %. Регионите
около Дъблин, Рига, Берлин, Прага, Будапеща,
Букурещ и Братислава са с нарастване спрямо общото население, но столиците им имат намаляващ дял. Това е ясна индикация за субурбанизация
на околностите на тези столици, т.е. за превръщането на околностите на столиците в техни предградия. Разделът за т.нар. градски одит, т.е. за градската статистика, дава повече светлина върху тези
актуални тенденции на урбанизма в ЕС.
Измененията в регионалния дял на националния БВП следва измененията на населението, но
не изцяло. Докато измененията на населението са
съвсем ясни, измененията в БВП не са съвсем
строги. Във Финландия, Швеция и Великобритания
БВП също се изменя към юга. Във Франция,
Португалия и Испания изместването на населението към крайбрежието се отразява и при БВП. В
Германия, Полша и Италия обаче измененията в
БВП не са така ясни, както са измененията в броя
на населението. Големите географски изменения
в регионалния дял на БВП не са толкова ясно
изразени, както е при измененията в броя на
населението. Но тенденцията на БВП да се концентрира в столичните региони е силна и дори по-силна от всички останали тенденции. Повечето столици увеличават своя дял от националния БВП, като
изключения правят само 4 столици - Берлин,
Дъблин, Париж и Виена. Тенденцията е изключително силна във Финландия, Швеция, Литва, Латвия
и Естония, а също така и у нас, Чехия, Полша, Румъния и Унгария.
В заключение, следва да отбележим, че влизането на 12-те нови страни-членки е довело до драматично нарастване на регионалните различия в
БВП на жител. Новият етап на кохезионната политика се фокусира силно върху регионите с БВП на
1 жител, който е по-нисък от 75 % на средния БВП
за ЕС. Това се прави с цел да се осигури бърз тренд

към повече конвергентност, като се продължава инвестирането в конкурентност на другите региони и
поддържането на по-голямо териториално
сътрудничество.
3. Картографиране с помощта на ГИС на
данните и явленията в регионалната статистика
на ЕС.
С включените многобройни цветни карти, изготвени с помощта на ГИС-технология, и данните
към тях тези три поредни издания [1, 2 и 3] представляват почти еднотипни статистически годишници за икономическата география на регионите в
Европа. Те имат характер на атласи от най-новия
тематичен тип – икономически и статистически атласи на европейските региони. В тях има включени
статистически данни за България и Румъния в повечето карти за различните статистически теми и
рубрики. Те са представени както с картите, така и
със съответните графики и коментари.
Картите на регионите в ЕС в [1, 2 и 3] попадат
в категорията на комплексните социално-икономически карти. По дефиниция комплексните карти съвместяват изображения на няколко елемента с близка тематика, т.е. те са набор от характеристики
(показатели) на едно явление – в случая на регионалната икономика. Анализираните тук тематични карти в трите издания на ЕВРОСТАТ са изготвени с помощта на ГИС (Географска информационна система) от EВРОСТАТ – GISCO, EuroGeographics за административните граници и въз основа
на статистически данни от базата данни на ЕВРОСТАТ REGIO [5, 6]. Те съдържат следните ГИСслоеве, представени с различни картографски
методи:
1/ държавните граници;
2/ регионалните граници;
3/ ареалите на регионите;
4/ хидрографията – само с моретата и океаните.
От картографската наука и от ГИС-практиката е известно, че при повече от 5-6 слоя комплексните карти стават претрупани и се четат трудно.
При наличието на гореописаните 4 слоя на картите
в статистическите годишници на регионите в ЕС [1,
2 и 3], част от които са показани на Фиг. 2, 3 и 4, е
запазена добрата читаемост на картното съдържание. Липсата на слоеве с населените места и липсата на надписи върху картите създават т.нар. „безсловесна” или „няма” карта. Частична компенсация и средство за по-добро четене на информацията в годишниците е приложената отделно към всеки
годишник подвижна сгъваема чернобяла контурна
карта на регионите в ЕС.
Картите за регионалната статистика са осо-
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бен вид икономико-географско картографиране, тъй
като те отразяват регионалното развитие като съвкупност от отраслите на материалното производство и непроизводствената сфера [5, 6].
4. Заключение
Стопанството на всяка страна-членка на ЕС и
всеки регион се отличава със сложна териториална организация, йерархичност, многобройни външни и вътрешни връзки. Съвкупността от определен
набор от цветни карти в областта на регионалната
статистика може да се възприема не само като
годишник, а и като статистически атлас. Атласът
е специфична геоинформационна система и първообраз на съвременната компютърна ГИС [5, 6].
За тематичните атласи, за каквито могат да се считат тук разгледаните три статистически годишника
на регионите в ЕС, е привлекателна възможността
за всестранно изучаване на различни териториални и социално-икономически явления и тяхното развитие във времето. Това е важно и при определяне
на перспективите за стопанското управление и устойчивото развитие на регионите.
Когато картите в атласа загубят значението
си на актуален източник на съвременни данни и
знания за регионалната статистика, те придобиват
ново качество като източници с историческо и културно значение [5, 6]. Те са необходими и при изучаване динамиката на социално-икономическите явления на дадени региони от ЕС. Новият тип атласи
на ХХІ-ви век съчетават карти, таблици, диаграми,
графически построения, аерокосмически изображения и текстове с научно-методическо и статистико-
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икономическо съдържание като полиграфичен продукт и/или електронен продукт. Такива именно са
и трите разгледани тук издания за регионалната икономика на ЕС [1, 2 и 3] - на хартия и CD, а [7 и 8] в on-line режим.
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ABSTRACT
The three specialized volumes “Regions: Statistical Yearbook” published by EUROSTAT in Luxemburg for 2005,
2006 and 2007 about different periods after 2000 have been examined. Both statistical data and maps for the regional
economics on the most important topics connected to the management of the sustainable development of the European
Union (EU) have been analyzed: population; regional GDP (Gross Domestic Product); household accounts; regional
labor market; labor productivity; urban statistics; science, technology and innovation; structural business statistics;
health; transport and agriculture. Special attention is paid to the represented data for the 6 regions in Bulgaria.
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1. Общи положения
Международната компетентност на българските съдилища се определя, на първо място, от
съществуващите международноправни източници.
Разпоредбите на вътрешноправните източници
/Кодекса на Международното частно право/ се прилагат само ако липсват международноправни
разпоредби, които уреждат съответния случай.Сред международноправните източници с най-голяма практическа важност е Регламентът на Съвета
(ЕО) 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно
компетентността, признаването и изпълнението на
съдебни решения по граждански и търговски дела.
Този акт представлява основния източник, уреждат
международната компетентност и екзекватурата по
граждански и търговски дела. Когато частноправното отношение с международен елемент попада
в неговия предметен обхват, ще се прилага той, а
не Кодекса на МЧП.
Регламентът се прилага за всички държавичленки, включително и за Дания, но след влизане в
сила на споразумение с ЕО от 19 октомври 2005 г.
и Решение на Съвета от 27 април 2006г. До влизане в сила на споразумението отношенията на държавите - членки с Дания ще се уреждат от Брюкселската конвенция, а между България и Дания от правилата на Международното частно право. За
Република България регламентът е задължителен
от датата на присъединяване (чл.2 АУП). Той ще
се прилага във всички свои елементи и ще има предимство пред КМЧП.
Регламент 44/01 урежда две групи въпроси:
а) международната компетентностна съдилищата
на държавите - членки и б) екстериториалното действие на техните съдебни решения в държавите
членки. Целите на акта са по-добро правосъдие,
свободно движение на съдебните решения в рамките на Общността, защита и правна сигурност на

лицата, установени на територията на държавите членки.
2. Изключителна компетентност
Първата задача на съда по дела с международен елемент е установяването на неговата
компетентност. Той може да разгледа делото само ако е компетентен според разпоредбите на собственото си процесуално право.Съдът трябва да
провери най- напред дали неговата компетентност
не произтича от норми на МЧП на ЕО. При наличие
на изключителна компетентност на чужд съд съгласно чл. 22 Р 44/01 се изключва компетентността на българския съд. Чуждата компетентност е
абсолютна отрицателна предпоставка за разглеждане на делото - чл. 25 Р 44/01. Постановеното от
българския съд решение в този случай няма да бъде признато в друга държава - членка- чл. 35 Р
44/01.
Българският съд ще приложи чл. 22 Р 44/01
винаги, когато предметът на иска попада в уредените от нормата хипотези. Тази норма е императивна и се прилага независимо от местожителството или гражданството на страните по делото.
Всяко споразумение, изрично или мълчаливо, с което се договаря компетентността на различен от
указания в регламента съд, ще бъде недействително.
Разпоредбата на чл. 22 Р 44/01 урежда единствено международната компетентност. За страните по делото остава възможността да уредят със
споразумение вътрешната посъдност на делото в
рамките на посочената от регламента държава, доколкото процесуалното право на тази държава го
допуска. У нас преценката за конкретно компетентния съд ще се извърши например при условията
на чл. 91 ГПК.
Интересна е хипотезата, когато предметът на
изключителна компетентност по чл. 22 възникне
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като инцидентен в рамките на друго производство.
При положение, че основанието за предвиждане на
изключителна компетентност по въпросите, уредени в чл.22 Р 44/01 се извлича от суверенитета на
държавата, то държавния интерес надделява над
частния. В този случай делото трябва да се спре и
да се отнесе пред компетентния съд. От друга
страна, съображения за процесуална икономия са
в полза на компетентността на съда по основния
предмет да се произнесе и по инцидентния въпрос.
2.1. Изключителна компетентност по дела
за вещни права
Изключителната компетентност по чл. 22
обхваща, на първо място, дела, които имат за предмет вещни права във връзка с недвижима собственост. В този случай компетентността е предоставена единствено на съда на държавата, на чиято
територия се намира съответния имот. Разпоредбата не обхваща всички искове за недвижимости.
Не се предвижда изключителна компетентност на
съда по местонахождението на имота за личните
искове, с изключение на този за наем и на смесените искове (за отменителните искове вж.чл.135
ЗЗД)- C-115/88.
Под действието на чл. 22 Р 44/01 попадат и
определена категория договори за наем. Българският съд ще бъде изключително компететентен по
дела за договори за наем на недвижим имот, сключени за срок, по-голям от шест последователни месеца при действието на регламента. КМЧП не предвижда изключителна компетентност в тези случаи,
но нормата на чл. 22 Р 44/01 има характер на уеднаквена норма на международна компетентност и
ще важи за всички наемни договори, които имат за
предмет недвижими имоти на наша територия. Що
се отнася до изключението за договорите под шест
месеца, което позволява делото да се води пред
съда по местожителството на ответника, то действа само относно договори, по които наемодателят
и наемателят имат общо местожителство на територията на държава –членка. При липсата на такова общо местожителство на територията на държава-членка изключително компетентен ще бъде
българският съд.
2.2. Изключителна компетентност по дела
за юридически лица
На следващо място, изключителната компетентност по чл. 22 Р 44/01 се разпростира върху
дела, които имат за предмет действителността на
създаването, недействителност или прекратяване
на търговски дружества или други юридически лица или сдружения на физически или юридически
лица, или действителността на решения на техните органи. Нормата се прилага не само за юриди-
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чески лица, но и за сдружения, които нямат собствена правосубектност. Компетентен е съдът на държавата- членка, където се намира седалището на
съответното дружество или сдружение. За да определи седалището съдът прилага своите правила
на МЧП. Българският съд ще прилага чл.56 и 57
КМЧП. В случай на конфликт на юрисдикции, когато според правото на две държави - членки седалището е на територията на всяка от тях, компетентен ще е съдът, пред който по-рано е заведено делото - чл. 29 Р 44/01.
2.3. Изключителна компетентност по дела
за вписвания
За дела относно действителността на вписванията в публични регистри изключително компетентен е съдът, където се води регистъра. Тук става
въпрос за различни по характер регистри - на недвижимата собственост, на юридическите лица, на
договори и пр.За всеки един от тях българският съд
ще е изключително компетентен.
2.4. Изключителна компетентност по дела
за регистрация на патенти, марки и др.
Изключителната компетентност по дела във
връзка с регистрацията или действителността на
патенти, търговски марки, дизайни или други сродни права принадлежи на съдилищата на държавата-членка, в която е подадена заявка за издаване
или регистрация, или издаването или регистрацията са извършени или се смятат за извършени съгласно акт на Общността или по силата на международна конвенция.
2.5. Изключителна компетентност по дела
във връзка с изпълнението на съдебни решения
В този случай, изключителната компетентност
е предоставена на съдилищата на държава - членка по дела във връзка с изпълнението на съдебни
решения, ако съдебното решение е било или трябва да бъде изпълнено в тази държава. Такъв ще
бъде например спор за начина на изпълнение.
Основанията за такава норма са сходни с тези, въз
основа на които е уредена изключителната компетентност на българския съд по чл. 26 КМЧП.
Принудителното изпълнение е дейност с публичноправен характер. Осъществяването й на наша
територия е въпрос на суверенитет, който се контролира от български съд.
3. Уговорена компетентност
Ако не е налице изключителна компетентност,
в йерархията на задължителните за проверка въпроси стои възможността за уговорен съд. Този въпрос ще възникне пред българския съд, когато страните са се договорили, че точно той ще има юрисдикция да разреши спора между тях. Възможно е ,
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една от страните да възрази, че съществува споразумение за възлагане на компетентността на съда на друга държава. В този случай българският
съдия трябва да обяви своята некомпетентност и
да прекрати делото.
Уговарянето на компетентен съд има предимства за страните по правоотношението. Те могат
да обединят различни искове пред един и същи съд,
да улеснят защитата си и да намалят разноските
си. В съвременните условия, когато бързината на
процеса и качеството на правораздаването са от
съществено значение, изборът на компетентен съд
дава възможност на фирми от държави - членки да
договарят с български фирми, като подчинят спора на друг, по-добър според тях съд.
3.1. Изричен избор на компетентен съд
Изричният избор на компетентен съд е една
от формите на подчиняване на едно дело на избран от страните съд. Той може да бъде под формата на самостоятелен договор, но най-често се
среща като клауза от друг, основен договор, във
връзка с който възниква или може да възникне спорът между тях.
3.1.1. Общи условия за действителността на
избора - чл. 23 Р 22/01 изисква няколко кумулативно необходими условия за действителността на
такъв избор:
- споразумението за избор на компетентен съд
трябва да изразява действителната воля на страните по правоотношението, тяхната решимост да подчинят спора помежду има на избран от тях съд.
- поне едната от страните да има местожителство ( седалище) на територията на държавачленка, както е посочено в чл. 59 и чл. 60 Р 44/01.
Тук възниква въпроса: може ли спор между две
български фирми да бъде отнесен пред избран от
тях съд на друга държава - членка? Отговорът е
положителен, стига в спора да присъства друг международен елемент, напр. мястото на сключване
или изпълнение на основния договор. Към кой момент трябва да е налице местожителство в държава- членка на поне една от страните? Този въпрос
може да получи различни отговори. В полза на момента на сключване на споразумението са аргументи от категорията на правното сигурност. Последващата промяна на местожителството на една от страните не може да заплаши действителността на споразумението.Споразумението може
да бъде сключено и при започване на процеса и не
трябва да бъде пренебрегвано от съда.
- избраният съд трябва да е на държава- членка. Страните не могат да подчинят спора на държава, която не е членка на ЕО. Споразумението за
избор на съд има смисъл, когато предоставя компетентността на държава- членка, чиято компетент-

ност не е предвидена на някакво друго основание в
регламента. Ако германска фирма пожелае да води дело срещу българска фирма, изричният избор
на български съд би бил безсмислен. Искът заведен пред него, ще бъде допустим и без изрично
споразумение, по силата на чл.22 Р 44/01. Обхватът на регламента почти изключва практически
случаите, когато такъв въпрос може да се постави
в отношенията между страни с местожителство в
държави- членки. По-важно е обстоятелството, че
споразумението за избор дава възможност да се
предостави компетентността на съд на държава
членка и в случаите, когато едната от страните е с
местожителство в трета държава. Това представлява удобство по договори , сключвани със страни,
които имат местожителство (седалище) в трета
държава.Напр. една клауза за избор на компетентен съд в договор с турски продавач, която предоставя компетентността на български или германски
съд, ще улесни българския купувач при евентуални искове срещу него.
- искът трябва да засяга отношение с международен елемент. Международният елемент може
да се прояви в различини аспекти на правоотношението, напр. в предмета на иска или в различното
местожителство на страните. При сключване на
споразумението за компетентен съд страните могат да се съгласят то да обхваща само вече възникнали искове или бъдещи такива. Важно е да е
определено и конкретното правоотношение, за което се отнасят, напр. конкретен договор( за наем,
превоз и др.). Компетентният съд може да бъде
определен чрез посочване на държава- членка или
на конкретен град, намиращ се в нея. Във втория
случай споразумението ще бъде действително, дори да не съответства на правилата на местната подсъдност в съответната държава. Не е необходимо
да съществува и обективна връзка между избрания съд и спорното правоотношение. Достатъчно е
да е съд на държава – членка.
3.1.2. Форма на споразумението за избор чл. 23 Р 44/01 посочва условията за действителност от гледна точка на формата. Първото изискване е за писмено или доказано в писмен вид споразумение, което може да се съдържа и в различни по своя характер “общи условия за договаряне”.
Регламентът приравнява на писмено споразумение и всяко електронно съобщение, ако то осигурява “траен запис на споразумение”. Под “траен
запис” се разбира изпращане на съобщението по
такъв начин, който позволява записването му на
твърд диска, дискета или разпечатването му.
Допуска се изборът на съд да е във “форма, която
е съобразена с практиките, които страните са установили помежду си”.

Някои особености на изключителната и уговорената ...

бора

3.1.3. Изисквания към съдържанието на из-

- споразумението за избор на съд не може да
засяга въпроси, които са предмет на изключителната компетентност по чл. 23 Р 44/01. Такова споразумение, сключено от страните е нищожно. Дали
страните могат да изберат конкретен съд между
съдилищата на държавата, на която е възложена
изключителната компетентност, е въпрос, който се
решава от вътрешното процесуално право на съответната държава.
- споразумението за избор трябва да се отнася до конкретно правоотношение; то не може да се
отнася до всички спорове между страните, независимо от характера на отношенията между тях.
- правоспособността и дееспособността на
страните ще се преценява от избрания съд, съобразно собствената му стълкновителна норма.
- в отделни области регламентът поставя условия по съдържанието и формата на избора на
съд с оглед закрилата на по- слабата страна: застрахования или притежателя на полица, потребителя,
работника или служителя.
3.1. 4. Правни последици на споразумението за избор на съд.
Правните последици на споразумението за избор на съд са следните:
- Пророгационен ефект - споразумението предоставя компетентност на избрания от страните съд
да разгледа делото между тях.
- Дерогационен ефект - споразумението изключва международната компетентност на всеки
друг съд, който би могъл да бъде компетентен по
регламенти, ако не съществуваше такова споразумение. Възможно е страните със споразумението
да изключат съдилищата на определена държава
от кръга на компетентните органи, без да посочват
компетентен съд. В този случай компетентния съд
ще бъде определен въз основа на останалите разпоредби на регламента.
- Облигаторен ефект - споразумението е задължително за страните, доколкото не е отменено
с последващо изрично или мълчаливо споразумение.
- Обективно действие - споразумението за избор на съд засяга правоотношението между страните и споровете между тях, така както е уговорено.
- Действие между страните - споразумението
поражда действие само между страните. По правило обаче клаузата за избор на съд, включена в
основния договор го следва при промяна в страните по договора (суброгация или цесия).
- Нищожност на основния договор - нищожността на основния договор не засяга действителността на клаузата за избор на съд. Последната се пре-
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ценява независимо, въз основа на нормите, които
уреждат нейните форма и съдържание.
В Р 44/01 е уредена възможността споразумението за избор на съд да се сключи между
страни, никоя от които няма местоживеене на територията на държава-членка. С такова споразумение може да бъде определен като компетентен български съд. Той ще провери действителността на
споразумението съобразно собственото си МЧП чл. 23 КМЧП. Ако българският съд приеме делото,
компетентността на съдилищата на други държави-членки ще бъде изключена. Обратно, ако споразумението се окаже недействително, съдилищата
на другите държави-членки ще могат да разгледат
делото, доколкото са компетентни според нормите на собственото си МЧП.
3.1.5. Избор на съд на трета държава - страните по споразумението могат да изберат като компетентен съда на трета държава (която не е държава - членка) или функциониращ в нея арбитраж.Тази хипотеза не е уредена в регламента. Този избор трябва да бъде уважен, освен ако не се засяга
изключителната компетентност по регламента.
Компетентността на държавите - членки ще бъде
дерогирана. За да прецени действителността на такъв избор, българският съд отново ще прибегне до
нормите на собственото си МЧП. В случай, че съдът на третата държава обяви споразумението за
недействително, делото ще бъде подведомствено
на съда на тази държава- членка, чиято компетентност следва от регламента.
4. Мълчалив избор
Възможността за избор на съд не се изчерпва с изрично споразумение между страните. В
чл.24 Р 44/01 е предвидено: ”Извън компетентността, която произтича от други разпоредби на този
регламент, компетентен е този съд на държавачленка, пред който се яви ответникът”. Основните
характеристики на института на мълчаливия избор
са следните:
- Съдържанието на понятието”явяване” не е
описано в регламента. То може да се определи като участие на ответника в процеса, което му позволява да упражни процесуалните действия на страна по делото. Кои са тези действия и каква е формата на извършването им се определя от процесуалното право на съда.
- Изрично се изключва възможността мълчаливия избор да се упражни върху искове, предмет
на изключителна компетентност по чл. 22 Р 44/01.
- Последващия мълчалив избор отменя предхождащия изричен, ако има такъв.
- Явяването на ответника, за да оспори международната компетентност на съда, изключва мъл-
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чаливият избор-чл. 24 Р 44/01.
- Процесуалното право на съда определя към
кой момент трябва да се определи възражението
за липса на международна компетентност. Според
българското право това трябва да стане до приключване на първото заседание по делото - чл. 24 Р
44/01.
- Не е необходима да съществува обективна
връзка между предявения иск и съда, за да е налице мълчалив избор.
- Мълчаливият избор може да бъде упражнен

и когато никоя от страните няма местожителство в
държава - членка.
- Мълчаливият избор може да се упражни по
отношение на уредена в регламента материя, включително застрахователни, потребителски и трудови договори.
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ABSTRACT
The present report reviews certain specific occasions of the exclusive and of the contractually agreed competence
of the courts of law in accordance with the Council Regulation (EC)№44/2001 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters and also the cases of exclusive competence and the substance of the contractual agreement clause for jurisdiction.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МРЕЖОВА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА В
СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА
УСТОЙЧИВОТО МУ РАЗВИТИЕ
Вилислав Петров
Бургаски Свободен Университет
Динамичното развитие на строителния бранш и бързата промяна на условията на външната среда, създават
условия да се търсят нови източници за повишаване на ефективността и устойчивостта на строителните
предприятия. Използването от строителните предприятия и техните партньори на мрежови организационни
структури, създава предпоставки за устойчивото им развитие.
Ключови думи: организационна структура, мрежова организационна структура
Key words: organization structure, net organizational structure

В условията на все по-глобализираща се и поконкурентна бизнес среда, организациите проявяват склонност да се преориентират от централно
координирани йерархични структури на много нива,
към по-гъвкави структури, които имат по-скоро мрежови вид, а не традиционно-пирамидален. Историческият анализ на развитието на организационните
структури показва, че новите организационни форми възникват, за да се преодолеят недостатъците
на вече използваните. При условие, че процесите
на изменение на средата се динамизират, традиционно прилаганите организационни структури могат във все по-малка степен да създават предпоставки за повишаване на ефективността и устойчивостта на организациите. Въпреки това, опитите да
се прилагат сравнително нови организационни
структури, не бива да се превръщат в самоцел.
Както при традиционните и най-често използвани
структури, така и при новите съществуват характерни особености при въвеждането в организациите.
В исторически план се развиват четири широко използвани организационни структури. Ранната
вертикално интегрирана функционална организационна структура, разработена от Ендрю Карнеги, позволява на фирмите да достигнат планирания размер и ефективност. Логиката на тази структура се
изразява в централно координираната специализация. Вертикалната интеграция се развива напред,
за да могат фирмите да си гарантират достъп до
пазари и да се повиши сигурността при реализацията на продукцията. Също толкова често фирмите
се интегрират и назад – за да си гарантират ритмични доставки и съответно ниво на цена и качество. Процесът на интегриране повишава устойчивостта на организациите, но при определени условия
води до повишаване на загубите. В колкото по-голяма дълбочина се извършва интеграцията (независимо дали напред, или назад), толкова повече се
увеличават разходите за координиране и специализирани активи. Функционално структурирано стро-

ително предприятие може ефективно да предлага
ограничен брой строителни услуги. При условие,
че предлаганите услуги се увеличи и потребителските потребности бързо се променят, функционалната структура се оказва прекалено тромава и
ресурсоемка. В тези условия функционалната
структура не може да се разглежда като предпоставка за развитието на ефективна и устойчива
организация.
Дивизионалната структура, като следващ тип,
се отличава с по-високо ниво на гъвкавост. Това
позволява бързо да се съсредоточават активи на
нови или разрастващи се пазари. Дивизионалната
структура позволява на организациите да развият
уникална компетентност на определен пазар, като
същевременно работят за развитие на собствено
„ноу-хау”. Широката оперативна свобода създава
възможност за подразделенията да предприемат
такива действия, които са насочени към повишаване на тяхната доходност, понякога без да се отчита
нивото на ефективност на организацията като цяло.
Третата организационна форма – матричната обединява елементи от функционалната и дивизионалната структура. Тази структура позволява да
се произвежда едновременно продукция за устойчиви и изменящи се пазари. Операционната логика
на матричната структура се изразява в търсене на
баланс между компонентите на организацията, за
да се постигне взаимноизгодно разпределение на
ресурсите. Матричната структура, също както функционалната и дивизионалната, може да бъде
претоварена, като се разшири диапазона от
операции, които организацията да извършва.
Следователно когато логиката на изграждане и функциониране на посочените организационни структури е нарушена, те не могат да се възприемат
като източник за устойчиво развитие.
Процесът на глобализация, бързото технологично развитие и повишаването на интензивността
на конкуренцията, налагат преструктурирането на
множество организации. В съвременните условия

324

Вилислав Петров

на средата, организациите акцентират върху основните си компетентности и намаляват йерархичността на взаимоотношенията между подразделенията.
Мениджърите намират възможност за развитие във
формирането на нов тип взаимодействие с други,
близки, до тяхната организации. Този подход предшества появата на нов тип организационна структура – мрежова. Организацията, изградена на принципа на мрежовата структура се отличава от предходните в няколко отношения. Първата особеност
е, че при този тип структура се улеснява споделянето на активи от всички участващи елементи,
включени на различни етапи от веригата на стойността. На второ място всички елементи от мрежата признават своята взаимозависимост и това
ги мотивира да споделят информация и да си съ
трудничат. Третата особеност има пряко отношение към строителните предприятия. Тя е свързана
с това, че при разгледаните по-горе организационни структури, подизпълнителите на строителните
обекти трябва да се разглеждат като отделни,
външни, несвързани организации. Чрез използването на мрежовата структура, се променя тяхната
роля. Като елементи от общата мрежа, те в много
по-голяма степен за заинтересовани да допринасят за подобряването на крайния продукт, а не просто да изпълнят договорните си ангажименти.
Реймънд Майл и Чарлз Сноу извеждат три типа мрежови организационни структури:1
• устойчива мрежа;
• вътрешна мрежа;
• динамична мрежа.
Устойчивата мрежа от гледна точна на нейната операционна логика, може да бъде свързана с
функционалната структура. Устойчивата мрежа е
разработена за приложение главно при устойчиви
пазари, като свързва независими специализирани
активи за производството на определен продукт или
услуга. Вместо да се изгражда една вертикално интегрирана организация, устойчивата мрежа позволява фирмите да си сътрудничат на база договорни отношения. Същевременно те запазват своята
автономия и управление и могат безпрепятствено
да се борят за запазването на конкурентните си
позиции на пазара. Следователно най-голям проблем за съществуването на устойчивата мрежа ще
бъде формулирането на очакване за използването
на всички активи на даден доставчик или дистрибутор в полза на постигането целите на мрежата. По
този начин доставчиците и дистрибуторите могат
да достигнат до състояние, при което да не могат
да се конкурират с останалите фирми в техния
бранш. При условие, че подобна ситуация възник-

не в устойчива мрежа на строителни фирми, ще
се застраши устойчивостта на цялата мрежа. Това
може да се обясни с намаляването на гъвкавостта,
поради намаляването на приходите от продажби извън мрежата. Прекият резултат ще бъде изпадане
в зависимост от водещата организация в мрежата.
Елементите на устойчивата мрежа допринасят в
най-голяма степен за развитието й тогава, когато
поддържат своята технологична компетентност и
гъвкавост.
Вътрешна мрежа – логиката на тази структура предполага създаване на своеобразен „вътрешен” пазар в рамките на мрежата. В този случай
организационните единици купуват и продават продукти и услуги помежду си по цени като на открит
пазар. Целта на вътрешната мрежа, по аналогия с
предшественика си – матричната форма, е да получи конкурентно преимущество чрез разделно използване на ограничените активи и обмен на организаторски и технологичен „ноу-хау”. Трябва да се
отбележи, че също както при матричната структура,
вътрешната мрежа може да бъде нарушена в следствие на разширяване, което е довело до претоварване на механизмите на „вътрешния” пазар. Следователно най-голямата заплаха пред ефективното и устойчиво развитие на организациите, участващи в мрежата, е свръх разширяването и модифицирането на мрежата. Устойчивото развитие на
вътрешната мрежа се свързва с управлението на
„вършената икономика” на мрежата, а не с елементарно въздействие върху цените в опит да се
предизвикат „принудителни” сделки на по-ниски
цени.
Динамична мрежа – организационната логика на този тип мрежа се свързва с дивизионалната
структура. Основният акцент се поставя върху възможността за адаптируемост на дивизионалната
организация, базирана на независимо управлявани
подразделения, работещи на различни, но свързани пазари. Комбинацията от централизирани оценки и оперативна автономност, намира приложение
в динамичната мрежа. При този тип мрежа, независими фирми се обединяват и си взаимодействат
за еднократно или многократно производство. За
да се извлече максимума от изграждането на динамична мрежа, в нея трябва да се включат множество фирми, които са обезпечават работата по
всяка точка от веригата на стойността. В ролята на
координиращ агент на всички участници в мрежата
се разглежда една организация, която се определя
като водеща. Тя поема задължението за организира и контролира операциите, свързани с производството на общите продукти или услуги.

1 Raymond E. Miles, Charles C. Snow, Causes of Failure in Network Organization, California Management
Review, Summer 1992, p.57
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Основната разлика между динамичната и вътрешната мрежа е, че при динамичната мрежа участниците се променят бързо, най-често според конкретната нужда при организиране на производство
на определен продукт.2
Поради естеството на динамичната мрежа и
особеностите на строителния процес и строителното предприятие, съществуват предпоставки за
приложението на динамичните мрежи в строителния бранш. Строителното предприятие в периода
на строителството непрекъснато си взаимодейства с останалите участници в строителния процес.
Строителната организация или строителят определяме като физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи
необходимата техническа правоспособност3 . Въпреки някои популярни схващания строителното
предприятие, е само един от участниците в строително инвестиционния процес. Според ЗУТ от
2003 г., участниците в процеса на строителството
са:
• възложител
• строител
• проектант
• консултант
• контрольор за част “Конструктивна”
• технически ръководител
• доставчик на машини, съоръжения и техническо оборудване
От ролята на строителното предприятие в
строително-инвестиционния процес, възниква проблема с отговорността. ЗУТ посочва, че строителят
носи отговорност за:
1. Изпълнение на строежа в съответствие с
издадените строителни книжа, както и с правилата
за изпълнение на строителните и монтажните
работи;
2. Изпълнение на строителните и монтажните работи с материали, изделия и продукти в съответствие със съществените изисквания към строежите;
3. Съхраняване и изработване на документация по изпълнение на строежа;
4. Съхраняване и предоставяне на контролен
орган на строителните книжа и заповедната книга.
След промените в ЗУТ от 2003г. понятието
“инвеститор” се замени с възложител. Възложителят е собственикът на имота, лицето, на което е
учредено право на строеж в чужд имот, и лицето,
което има право да строи в чужд имот по силата на
специален закон. Възложителят или упълномоще-
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но от него лице осигурява всичко необходимо за
започване на строителството.
Проектантът е физическо или юридическо
лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата правоспособност (чл. 162
от ЗУТ).4
За разлика от останалите участници в строителния процес, консултантът трябва да е правоспособен, да е лицензиран от държавата, като се
приема, че по този начин се осигурява не само
компетентност, но и сигурност.
От изброените участници в процеса на строителство прави впечатление вписването на технически ръководител в чл. 160 от ЗУТ като самостоятелен участник в процеса, тъй като той би трябвало да е в състава на строителя. Той също трябва
да бъде правоспособно лице.
Доставчикът на машини, съоръжения и техническо оборудване е изрично упоменат като участник в процеса, но това може да се възприеме като инерционно следствие от вече отменен
правилник.
Представеният строителен процес изяснява
участниците, но не и детайлите от взаимодействието между тях. Те се уреждат на базата на търговското законодателството и имат пазарен характер.
От това следва, че строителят – строителното предприятие може да наема подизпълнители и
доставчици, предвид всяка специфична поръчка. От
края на 2006 г. тази свобода е ограничена в известен смисъл. С решение на Народното събрание от
21.12.2006 г., е приет Закон за камарата на строителите (ЗКС), който влиза в сила от 01.01.2008 г.
Този закон определя изискванията към лицата, извършващи строителство, както и устройството и
дейността на професионалната организация на
строителите. Според този закон строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни или монтажни работи, подлежат на вписване в Централния
професионален регистър на строителя (ЗПРС). На
практика това налага основната част от строителните дейности да се извършват от регистрирани
организации. Изискванията за регистрация, които
поставя ЗКС ще доведат до проблеми в управлението на строителните организации, както и в преструктуриране на отрасъла като цяло. Предпоставките
за преструктуриране са заложени в чл.3, ал.3 от
ЗКС,, според който „физически или юридически лица могат да се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни ра-

2 Charles C. Snow, Raymond E. Miles, and Henry J. Coleman. Jr., “Managing 21st Century Network Organizations,” Organizational Dynamics (Winter 1992), pp. 5-20
3 Божков Й. и колектив, Ръководство за строителство, „Даниел СГ”, С, 2004, стр. 63
4 Държавен вестник, бр. 65, 2003 г.
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боти при условие, че поне един от участниците в
обединението, е вписан в ЗПРС”5 .
Възможността да се създават обединения „само по документи” с цел единствено да се отговори
на формалното изискване на закона, се изключва
от ограничението, което поражда ал. 4 от чл. 3 на
ЗКС – „участието в обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в ЦПРС, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи”6 .
Предвидените разпоредби отнемат възможността на строителни организации, които не отговарят на условията за регистрация да упражняват
дейността си и да функционират самостоятелно. В
голямата си част това са малки и средни фирми,
включително и самостоятелни строителни бригади.
Резултатът от приетия ЗКС ще бъде преструктуриране и окрупняване на отрасъла на строителството.
В резултат на предприетите законодателни
промени, към месец март 2008г. на територията
на гр. Бургас има само 12 строителни предприятия,
които са регистрирани за изпълнение на обекти от
най-високо ниво. Това създава затруднения в работата по изпълнение на строителните обекти, но и
предпоставки за въвеждането на нов тип организационна структура – динамична мрежа. Чрез динамичната мрежа става възможно по-малки организации, които не могат да отговорят на критериите
за регистрация, да продължат да се развиват. При
условие, че регистрирани строители и други по-малки организации се обединят в подобна организационна структура, регистрираните ще поемат отговорността да са водещата организация. Благодарение на този подход нерегистрираните ще успеят
да останат в бранша и ще получат гаранции за
развитие. При условие, че динамичната мрежа се
характеризира с търсенето на различни партньорства, малките организации ще бъдат заинтересовани да повишават показателите от дейността си, за

да могат да отговорят на критериите и на свой ред
да получат регистрация. Освен това в резултат на
взаимодействието си с компании, които разполагат с по-квалифициран персонал и технологично
“ноу-хау”, те ще натрупат опит. Като следствие от
посочените два фактора може да се очаква повишаване на ефективността на работа на тези дружества. В процеса на съвместна работа връзките
могат да се засилят и да прераснат в сливания и
поглъщания.7
Развитието на концепциите на различните типове организационни структури позволява на строителните предприятия да се възползват от мрежовите форми, за да преодолеят негативните промени във външната среда и в същото време да си
осигурят предпоставки за устойчиво развитие.
Включването конкретно в динамични мрежи, позволява на строителните предприятия по-лесно да
се адаптират към промените в средата. Предпоставка за това е липсата на йерархичност между
организациите, лесната комуникация между тях и
гъвкавия подход към взаимодействието с другите
организации извън мрежата.
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The dynamic progress of the construction branch and the quickly change of the environment create a conditions
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ОСОБЕНОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ОТНОСНО
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
Христо Минчев
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Настоящото изложение има за цел на насочи вниманието както към общите насоки на протичане на инвестиционния процес, така и към някои особености, произтичащи от спецификата на нормативната уредба и на
практиката.
През последното десетилетие сме свидетели на засилващи се темпове на инвестиционния процес концентриран в изграждането на т.нар. ваканционни имоти от най-различен вид и предназначение – хотели, вилни
селища, апартаментни сгради, атракциони – в районите на Черноморското ни крайбрежие и на планините.
Пазарът на такива недвижими имоти се разви значително, превръщайки страната ни в желана дестинация, както
за инвеститори, така и съответно за потребители. Този процес сблъска намеренията на инвеститорите за бързо
изграждане и реализация на имоти с не толкова гъвкавата и ефективна нормативна база, която пък от своя
страна търпеше промени с оглед хармонизацията с европейското законодателство.
Ключови думи: инвестиции, законодателство, регулационен план, ограничения
Key words: investment, legislation, regulation plans, restrictions

1. Закупуване на терен. Проверка на статута.
Първоначалната стъпка, разбира се, в инвестиционния процес е закупуването на терен, върху
който да се извърши застрояване. Поради липсата
на инвестиционни дейности преди началото на 90те години на миналия век, повечето подходящи терени (особено в началото на експанзията на инвестициите) се намират извън границите на урбанизираните територии и представляват земеделски имоти или имоти попадащи в горски фонд, реституирани по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските имоти (ЗСПЗЗ) или Закона
за горите (ЗГ). Предвид многобройните промени в
този закон и първоначалната липса на задължение
за вписване (до 2000 г.) на решенията на поземлените комисии в Службата по вписванията, както и
констатираните пропуски в работата на самите комисии относно проверка и установяване на собствеността на реституираните имоти, е крайно препоръчително да бъде извършена обстойна проверка на собствеността. Това включва на първо място
изследване на документите, въз основа на които е
възстановена собствеността с оглед потвърждаване на лицата (или техните наследници), който имат
право на възстановяване на собствеността. На следващо място, независимо от представянето на решение на съответната поземлена комисия (този орган е преименуван на Общинска служба „Земеделие и гори” /ОСЗГ/) за възстановяване по реда
на ЗСПЗЗ, следва да се извърши проверка в
Агенцията по вписванията – регионалното звено по
местонахождение на имота – за наличието на вписани искови молби за заведени дела, касаещи
имота. Такива дела биха могли да заведат трети
лица, които са пропуснали да заявят претенциите

си за право на възстановяване на собствеността
върху същия имот по реда на ЗСПЗЗ и съответно
оспорват по общия законов ред (Закона за собствеността) това право на лицата, който на свой ред са
се снабдили с такова решение. Наличието на такава съдебна претенция застрашава правата на евентуалния инвеститор, който възнамерява да закупи
терена, спрямо който се води спор, тъй като при
евентуално положително съдебно решение в полза на третите лица същите ще установят самостоятелни права върху него, който ще бъдат противопоставими, както на лицата, които първоначално
са заявили права (и в чиято полза има решение на
ОСЗГ), така и на техните правоприемници (напр.
инвеститор – купувач). Разбира се, проверката в
Агенцията по вписванията не следва да се разпростира само да наличието на вписани искови
молби, а следва да обхване и проверка за наличие/
липса на всякакви други вещни тежести.
На следващо място трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че за възстановените
земеделски имоти са изготвени т.нар. цифрови
карти, които представляват точно отразяване на
границите, размера и местонахождението на възстановените земеделски имоти и въз основа на които се одобряват плановете за земеразделяне на
съответните населени места и лесоустройствените планове. В практиката, обаче, се наблюдават разминавания в точната квадратура и местонахождение на имотите, особено на тези, които за възстановени по-рано. Тези проблеми често предизвикват спорове – в повечето случаи съдебни - за граници на имоти или създават погрешна представа у
инвеститора-купувач. С оглед избягването на подобни случаи е препоръчително или да се извърши въ-
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вод във владение (ако такъв вече не е извършен)
или трасиране на имота. И в двата случая чрез GPS
се определя известен брой точки, които маркират
точните граници и местонахождение на имота.
2. Промяна на предназначението на земеделски имот, съответно на имот, попадащ в горски
фонд. Изготвяне и одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – специфики за Черноморския
крайбрежие. Съгласуване в съответствие със специални разпоредби на Закона за опазване на околната среда и водите и Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите нормативни актове по
прилагането им. Програмата „НАТУРА 2000”.
2.1. Терените, представляващи земеделски
или горски имот, попадат в категорията на т.нар.
неурегулирани поземлени имоти (арг. чл.7 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/). Върху имоти
с такъв статут не може да бъде извършвано строителство (с някои редки изключения – напр. за селскостопански постройки) и следователно е необходимо да предназначението на тези имоти да бъде
променено с цел същите да бъдат урегулирани и с
това включени в урбанизираните територии.
Процедурата по промяна на предназначението на земеделските имоти се регламентира основно от Закона за опазване на земеделската земя
(ЗОЗЗ), а за имотите, попадащи в горски фонд – от
Закона за горите. Самата процедура включва действия едновременно пред съответната община (която ще одобрява ПУП за имота, като следва да се
отбележи и изричната разпоредба на чл.9, ал.2 от
ЗУТ, указваща че промяната на предназначението
на територии и на поземлени имоти с цел застрояване се извършва въз основа на влязъл в сила ПУП)
и пред специализираните органи, в чиято компетентност попада контрола върху съответния вид
имот (за земеделски – Комисията за земеделските земи – съгл.чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ, за горски имоти – съответното териториално звено на Националното управление на горите /НУГ/, а в определени
случаи – директно Министерството на земеделието и продоволствието). Във всички случаи инвестиционните намерения следва да се съгласуват с
Регионалните инспекции по опазване на околната
среда и водите (РИОСВ).
2.1.1. Пред общината:
1) При започване на процедурата следва да
бъде издадено мотивирано предписание от Главния
архитект на общината, което да указва параметрите и условията, при които следва да бъде изработен и одобрен бъдещия ПУП. Въз основа на тези
задължителни указания следва да бъде представен от инвеститора проект за ПУП- ПЗ (план за
застрояване), който следва да съдържа: указание

за изграждането на какъв вид постройки е инвестиционното намерение (напр. за хотел, за жилищна
сграда, за рекреационни нужди и пр.), контурни
очертания на ситуирането на постройките в парцела със спазване на съответните отстояния, техническо решение за външни инфраструктурни връзки (водозахранване, електрозахранване, път/подход/към имота) и други. Същият проект трябва да
бъде изготвен от правоспособен архитект, съответно от правоспособни специалисти, ангажирани за
отделните специалности. Утвърждаването на ПУП
се извършва в края на процедурата с протоколно
решение на съответния общински експертен съвет
по устройство на територията. Следва обаче, да се
имат предвид възможни ограничения в тази насока
– за много от населените се изготвят т.нар. общи
устройствени планове (ОУП), които регламентират
по единен и цялостен начин устройството на съответната урбанизирана територия. Поради тази причина и в зависимост от степента на разработка на
ОУП някои от общините налагат временна забрана
на одобряване на ПУП за отделни имоти. Както ЗУТ,
така и специалният Закон за устройството на
Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ (обн. ДВ бр.48
от 15.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), предвиждат задължение за общините да изработят и утвърдят ОУП. Общите устройствени планове за
Черноморските общини се приемат от Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика по предложение на съответния общински съвет и се одобряват със заповед на
министъра на регионалното развитие и
благоустройството, която се обнародва в “Държавен
вестник” (чл.19, ал.2 от ЗУЧК).
2) Специфики по ЗУЧК
Въпросният закон, макар и приет наскоро, не
е нова концепция. Още от 1996 г. в Народното събрание е внесен законопроект за такъв закон. През
годините на няколко пъти бяха правени опити този
законопроект да бъде гласуван – и да се превърне
в действащ закон – но едва през 2007 г. това се
реализира. Една от най-главните цели на закона е
да се въведе регламент за правилно планиране на
урбанизацията на Черноморския регион именно поради неимоверния инвестиционен поток и активност.
Не е тайна за никого (а се вижда и от пръв поглед),
че бреговата ивица се презастроява с оглед само и
само на икономическия интерес на инвеститорите
и без отчитане на факта, че привлекателността на
природните забележителности се унищожава безвъзвратно.
Законът предвижда редица специални мерки
за регулиране на урбанизационния процес. Следва
да се отбележи на първо място, че се въвежда идеята за утвърждаване на специализираната устройс-
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твена схема за Черноморското крайбрежие, с която се определят общата структура на територията и устройствените изисквания към развитието
на територията и акваторията, териториите за извършване на стопанска дейност, обектите на техническата инфраструктура с национално и регионално значение, мероприятията за опазване на
околната среда, биологичното разнообразие, природните ресурси и паметниците на културата, общият режим за използване на водните, горските,
поземлените и рекреационните ресурси и териториите и акваториите с ограничителни режими на
устройство и застрояване (чл. 20 от ЗУЧК).
Също така, значителен ефект в контрола на
застрояването имат широко коментираните рестрикции в параметрите на строителство в близост
до морето. Създават се две т.нар. „охранителни
зони” със специален режим – зони „А” и „Б” (чл.9
от ЗУЧК). Обхвата на зона „А” е частта на акваторията на Черно море по чл. 3, т. 2 от закона, крайбрежната плажна ивица, пясъчните дюни и част от
територията, попадаща в ивица с широчина 100 м,
измерена по хоризонтала от границите на морския
бряг или на морските плажове. Съответно максималните строителни параметри в тази зона са строителството на други обекти, извън посочените в т.
1, при спазване на следните нормативи за всеки
поземлен имот: плътност на застрояване (П застр.)
- до 20 на сто, интензивност на застрояване (К инт.)
- до 0,5, минимална озеленена площ (П озел.) най-малко 70 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност,
характер на застрояването - ниско, с височина до
7,5 м.
Зона “Б” обхваща териториите, попадащи в
ивицата с широчина 2 км от границата на зона “А”,
с изключение на урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на закона. Параметрите на застрояване в
тази зона са: плътност на застрояване (П застр.) до 30 на сто, интензивност на застрояване (К инт.)
- до 1,5, минимална озеленена площ (П озел.) - 50
на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност, характер на застрояването - средно, с височина до 15 м.
Особено важна промяна е въвеждането на
изискването на чл.13, ал.1 от ЗУЧК - разрешенията за строеж за изграждане на разрешените обекти в зона “А” и в зона “Б” се издават при наличие
на необходимата техническа инфраструктура за
енергоснабдяване, водоснабдяване, за отвеждане
и пречистване на отпадъчни води, както и за събиране и обезвреждане на битови и строителни
отпадъци. Както много често се случва инвеститорите се стремят първо да изградят собствените си
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ваканционни имоти (и да ги продадат) без обаче
правилно планиране на инфраструктурните съоръжения. Свидетели сме на липса пътища, на препълнена канализация и дори на липса на вода в такива ваканционни зони. Новите норми имат за цел
да сложат край на тази неправилна практика. От
началото на 2008 г. инвеститорите в имоти в зони
„А” и „Б” по Черноморското крайбрежие ще могат
да се сдобият с разрешения за строеж само след
като са изградили инфраструктура за обслужване
на техните бъдещи обекти, като съоръженията са
въведени в експлоатация с разрешение на съответните компетентни органи. Макар и позакъсняла
тази законова мярка ще осигури в крайна сметка
нормалното функциониране и експлоатация на урбанизираните територии и на постройките в тях.
2.1.2. Пред специализираните органи:
Както вече бе споменато, в зависимост от вида на имота – земеделски или горски – процедурата се развива пред различни органи, които са част
от Министерството на земеделието и продоволствието. Без да се впускаме в детайлите на производствата следва да се отбележат някои общи положения и за двата варианта: производствата имат
за цел да се изключат съответните имоти от земеделския, съответно горския, фонд. За целта се извършва оценка и се взема предвид на категорията
на земята (за земеделските имоти), наличието на
съответните дървесни видове, евентуалното разположение на имота в защитени територии (паркове,
резервати и други) и т.н., като в крайна сметка се
заплаща държавна такса съобразно утвърдени
тарифи. Процедурата относно имоти, попадащи в
горския фонд е значително по-сложна и продължителна, с оглед необходимостта от получаване на
предварително съгласуване от Министерството на
земеделието и продоволствието, след което отново за окончателната промяна на предназначението
отново се издава решение на Министерството
(всъщност заповед на министъра). Разбира се, при
някои случаи (напр. при по-големи имоти) и при процедурата за земеделските имоти законът изисква
същата да се проведе на ниво министерство.
Следва да специално внимание да се отдели
на необходимостта от съгласуване в РИОСВ.
Съобразно три нормативни източника инвестиционните проекти трябва да бъдат съгласувани с тази институция.
1) Закона за опазване на околната среда
(ЗООС).
Съгласно чл. 81 и следващите от ЗООС, всички планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения следва обявят за съгласуване с
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РИОСВ, с оглед извършване на преценка за необходимостта от изготвяне на екологична оценка (за
планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални
органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание) или по-честия случай - оценка за въздействие върху
околната среда /ОВОС/ (за инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии
съгласно приложения № 1 и 2 към закона). При
внасяне на инвестиционното предложение РИОСВ
следва да издаде решение, с което се посочва дали трябва да се изготви ОВОС (или екологична
оценка) или не. Целта е упражняване на превантивен контрол върху евентуалния ефект от съответната инвестиционната дейност. Процедурата по издаване на преценка на необходимостта от ОВОС,
а съответно и изготвяне на ОВОС, е законово условие, без което е невъзможно реализирането на инвестиционните намерения за дейностите по Приложение №1 и 2, като последните всъщност обхващат именно всички случаи на промяна на предназначението на земеделски или горски имоти с инвестиционна цел. Изготвянето на екологична оценка и на ОВОС е регламентирано в изрична процедура в закона и се извършва от екипи от специалисти.
2) Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на опазване на защитените
зони /Наредбата/ (приета с ПМС № 201 от
31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.,
в сила от 11.09.2007 г.)
Съгласно чл.31, ал.1 от ЗБР и Наредбата,
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие
с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.
По-нататък, §14 от Закона за изменение и допълнение на ЗБР (Обн., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г.)
указва, че оценката по чл. 31 от ЗБР се прилага и
за планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения, които към момента на влизане в сила на този закон не са одобрени по реда на съответния специален закон или подзаконов нормативен акт, въз основа на който се разработват, или
са одобрени, но не са влезли в сила, независимо

дали попадат в обхвата на Закона за опазване на
околната среда и дали за тях е завършена или започнала процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка съгласно глава шеста от Закона за опазване на околната
среда.
Практически се въвежда изискването на спрямо инвестиционните проекти, преди одобряването
на ПУП за такива, да бъде изготвена такава оценка
по реда на чл.31 и следващите от ЗБР, както и при
условията на Наредбата. Тази оценка се извършва
независимо от наличието на екологична оценка или
ОВОС, изготвени по реда на ЗООС.
Като следствие, инвестиционните предложения могат да бъдат реализирани само след наличието на тези две оценки – по ЗООС и ЗБР – респективно при наличието на решение на РИОСВ такива оценки да не се изготвят. Така или иначе, това
са две отделни и независими процедури, през които инвеститора следва да премине при промяната на предназначението на неурегулиран имот с
инвестиционна цел.
3) „НАТУРА 2000”
Широко коментираната мрежа „НАТУРА
2000” представлява част от Европейската екологична мрежа, в която могат да участват защитени
територии. Тази екологична мрежа е създадена отдавна с директиви на ЕИО и на свой ред Република
България, като членка на ЕС следва да определи
териториите, включени в „НАТУРА 2000”. Населените места и местностите, които попадат в „НАТУРА 2000” бяха обнародвани в Държавен вестник в
списък, утвърден от Министерския съвет. Включването на определени райони и населени места в
тази мрежа, извън определените по друг ред защитени територии (като напр. национални паркове
и резервати) е продиктувано от съображение за защита на определени биологични видове – флора и
фауна – в това число и миграционни пътища на
птици. Зоните по „НАТУРА 2000” обхващат територии буквално от цялата страна, което предизвика сериозни брожения сред инвеститорите. Обхванатите от „НАТУРА 2000” територии засегнаха
терени, които вече са били закупени с инвестиционна цел като неурегулирани и с в ход на промяна
на предназначението. По този начин, от гледна точка
на инвеститорите, се създаде вероятност инвестиционните им намерения да бъдат изцяло или частично препятствани, като това доведе и до сериозни финансови загуби. Така или иначе, обаче, независимо от обстоятелството, че даден терен попада
в екологичната мрежа на „НАТУРА 2000” това не
води до директно ограничаване на инвестиционните възможности, като например редуциране на па-

Особености в инвестиционния процес относно ...

раметрите на застрояване, както е случая със зоните по ЗУЧК. Спрямо такива терени следва да се
изготви оценка за съвместимост по реда на ЗБР,
както бе подчертано по-горе, независимо от наличието на ОВОС.
Имайки предвид провеждането на горните
процедури, първоначалната фаза на инвестиционния процес, относно закупуване и подготовка на терен на за строителство, следва да приключи след
снабдяване с окончателен акт за промяна на предназначението на неурегулирания имот и влязъл в
сила ПУП (или ОУП). Въз основа на това вече теренът е урбанизирана територия, т.е. върху него може да бъде осъществявано строителство. Следващите стъпки в инвестиционния процес са снабдяване със скица-виза за проектиране, издадена от
Главния архитект на съответната община, изготвя-
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не на инвестиционен проект от правоспособен архитект и специалисти, одобряването му и издаване
на разрешение за строеж. Предвид особеностите
на статута на териториите по Черноморието е
препоръчително, от практическа гледна точка, при
планирането на инвестицията и преди нейното
извършване, да бъдат отчетени и проверени: състоянието на инфраструктурата в района и капацитета й, точното трасиране на имота, геологическите особености на терена (наличието на скали, подпочвени води и пр.), дали имота попада в защитени
територии, в т.ч. и по „НАТУРА 2000”, в коя зона
по ЗУЧК попада и други. Следва да се отчете и политиката на местната власт за развитието на
региона, предвид законовите правомощия на общинските съвети и кметовете на общини да създават
специални ограничения.
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ABSTRACT
Investments in properties in the Black Sea region have certain specifics resulting by the intensive legislative
changes. The investors should consider the number of restrictions on the parameters of construction and also the
necessary permitions by the ecological authorities. Additionally should be considered the initial problems of establishing the actual legal status of the lands and the requirement to change the status of the usage for investment purposes.
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Проблемът за устойчивото потребителско поведение е част от по-общия проблем за устойчивото развитие, доколкото устойчивото развитие е концепция, която се стреми да разреши противоречия,
генерирани от човешкия фактор. По отношение на
крайните ефекти практически няма значение дали
екологичната криза, социалното неравенство и бедността са резултат от неустойчиво производство
или от неустойчиво потребление. Към момента фактите сочат, че бизнесът е генераторът на проблемите с разпиляването на ресурси и с хищническата експлоатация на наемната работна сила, лобизмът търси оправдание за това. Ясно се вижда как
националните правителства говорят за устойчиво
развитие, но очакват друг да го постигне – някой да
отстъпи квота за вредни газове, някой да „свие”
производството на цигари, някой да се откаже сам
от пазара си на оръжие, някой да увеличи помощите за гладуващите. Въпреки това трябва да се каже,
че мотивът за съществуването на един бизнес се
крие пряко или косвено във факта, че той има пазар.
Докато съществува търсене за продуктите, които
при производството или експлоатацията си замърсяват атмосферата, водата и почвите, докато потребителите се ползват от услугите, които пилеят
дефицитни ресурси, докато се купува нова стока,
която заменя друга с неоползотворен ресурс, предлагане ще има. В глобализирания съвременен свят
пренастройването на производството и потреблението не е лесна задача. Потребителят трябва да
осъзнае, че е обект на маркетингови усилия, от който зависи производството, и да се държи като такъв.
Промените в търсенето на пазара вече са видими в страните от Европейския съюз, въпреки че
се случват бавно и мъчително. Противодействат им
милиарди, вложени в рекламни бюджети. Все пак
европейският потребител започва да се осъзнава
като фактор за развитието на пазара, основно като

фактор в борбата за защита на околната среда.
Резултатите от изследването „The attitudes of European citizens towards environment”, проведено
през 2004 г. като специално издание на Евробарометър [8], показват, че гражданите се притесняват
от замърсяването на водата, причинените от хората бедствия, промените в климата, замърсяването
на въздуха, влиянието на химикалите върху човешкото здраве, природните бедствия, нарастването на
обема на отпадъците, замърсяванията в селското
стопанство, изчерпването на природните ресурси,
генно модифицираните продукти, загубата на биоразнообразие, проблемите на градовете, последиците от масовия транспорт, вредните потребителски навици, шума. В резултат на осъзнаването на
горните заплахи 43 % от европейските граждани
декларират, че често полагат усилия за защита на
околната среда, а други 42 % понякога полагат
усилия. В рамките на цитираните 85 % от всички
европейци се очертават четири групи: убедени –
17 %, скептици 49 %, неубедени – 19 % и нехаещи – едва 14 %. За отбелязване е, че 82 % от
всички фактически не са убедени в ползата от усилията си, основно защото се съмняват в ефективността на гражданското общество, но ги полагат.
Например 75 % са готови да сортират (или го правят)
битовите си отпадъци, за да ги подготвят за рециклиране, 39 % са готови да намалят потреблението
си на енергия за битови нужди, 32 % са готови да
намалят разпиляването на ресурси чрез закупуване на големи опаковки, повторна употреба на
опаковките, избягване на продукти с разточителни
опаковки, 31 % са готови да купуват екологично
безопасни продукти, дори ако трябва да заплащат
повече за тях. Разбира се картината е нееднородна и в старите държави-членки е значително по-обнадеждаваща в сравнение с тази в новоприетите,
но мотивацията е налице.

Устойчиво поведение на потребителя – аналитичен ...

Къде сме ние? Подробни изследвания в България не са правени и поради това не е известно какво мислят българите, но и с просто око се вижда
какво правят. Вижда се как автомобили с шофьор,
но без пътници задръстват градските кръстовища,
как хората предпочитат да купуват опаковани
продукти, как пренасят покупките си в полимерни
торбички и как след това в тях „повиват” отпадъците си, които изхвърлят „където дойде” или където
има място. Виждат се полетата и храстите около
пътищата, щедро декорирани с донесени от вятъра опаковки, виждат се контейнери за смет, пълни
с хартия, картон и бутилки, които изцяло подлежат
на рециклиране, но със сигурност няма да бъдат
преработени. Вижда се как потребителите в търговската мрежа купуват хранителни продукти, без
да прочетат дори маркировката, указваща срока на
годност. От години в пресата липсва информация
за бойкотирани поради безогледна експлоатация
или неекологичност на производството фирми.
Растат продажбите на фирмите, предлагащи т.н.
junk food или „храна-боклук”.
Единствената „светлина в тунела” се наблюдава само по отношение на резултатите от действието на Закона за защита на потребителите. По
официални данни расте броят на потребителските
рекламации, както и на сигналите и оплакванията
към Комисията за защита на потребителите. Според
експертите на комисията вече има прецеденти на
сигнали от хора, които не са закупили дефектен
продукт, но са подали сигнал, просто защото са
забелязали нередност.
Характерна особеност на устойчивото развитие като парадигма на съвременното обществено
развитите е потребността от всеобхватност на
политиките, стратегиите за действие и конкретните тактики за постигане на набелязаните цели. Резулати от действията на парче не могат да се очакват. За да има ефект, е необходимо да се преследват резултати на всички нива – общностно, национално, на равнище фирми, на равнище индивидуален потребител. За целта е важно да се идентифицират точките на въздействие и политиките да
се изградят така, че вложените средства и усилия
да постигат синергичен ефект, а факторите, от които зависи постигането на целите, да се контролират взаимно. С други думи органите, които осъществяват политиката, трябва не просто да въздействат, а да търсят ефективно въздействие. Ясно
е, че за устойчиво бизнес поведение може да се
говори едва когато средата и потребителите станат нетолерантни към порочните практики, както е
ясно, че вредното потребителско поведение ще
съществува, докато условията позволяват или стимулират това. Към момента в мерките за преори-
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ентиране на бизнеса в България се вижда системност, произтичаща от факта, че те са плод на общностна политика. Цялостна стратегия за преориентиране на потребителското поведение практически
няма. Спорадично се появяват мерки, които в общи
линии се изчерпват с провеждането на кратки рекламни кампании, целящи да обяснят колко е вредна една практика. Те със сигурност не въздействат върху чувствителните точки в механизмите на
потребителското поведение, просто защото последните не са идентифицирани.
Настоящата разработка е първата част от феноменографско изследване на потребителските блогове на български език. Тя е опит да се направи
преглед на теоретичната база по отношение на потребителското поведение в контекста на устойчивото развитие. Целта е да се анализират познатите и
популярни поведенчески модели с идеята да се посочат „точките” на зараждане на устойчиво мислене и устойчиво поведение, които могат да бъдат
потенциални точки на въздействие за постигане на
евентуална промяна в поведението.
Поведение на потребителя
Една от най-предизвикателните концепции в
маркетинга от гледна точка на дефинирането е концепцията за потребителското поведение. От една
страна това се дължи на формалната комплексност на понятието потребител, която всъщност е
привидно формална. Става въпрос за съдържанието на понятието потребител, което по същество
представлява лексически модел, събрал в себе си
понятията купувач, ползвател, клиент. В литературата по маркетинг те се използват като взаимно
заменяеми, за да се избегне тавтология В действителност всеки специалист знае, че не е задължително купувачът и консуматорът да съвпадат
(всъщност, те рядко съвпадат), и че има разлика
между купувач и клиент (второто понятие обикновено се използва с идеята за продължителни взаимоотношения и предполага обслужване). Коректно
е да отбележим, че и в трите си варианта потребителят може да се разглежда в един от следните
три аспекта - като индивид, т.е. краен потребител,
като група, обособена по някакъв признак, и като
фирма, т.е. организационен потребител. Обект на
интерес в настоящата разработка е крайният потребител.
От друга страна сложността се свързва с понятието поведение. В Merriam-Webster’s Online Dictionary понятието поведение е дефинирано по следния начин: „а. маниер, по който някой се държи; b.
всичко, което един организъм извършва, предполагащо действие или отговор на стимулация; с. отговор на индивид, група, биологичен вид на влияния
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от средата” [9]. Както става ясно, поведението се
свързва с живата материя и последният факт сам
по себе си предпоставя неговата сложност.
Американската маркетингова асоциация дефинира понятието потребителско поведение (consumer behavior) на три нива като:
1. Динамично взаимодействие между въздействието и познанието, държанието и средата,
чрез които човешките същества осъществяват разменните аспекти на своя живот
2. Публичните действия на потребителите
3. Поведението на потребителя или вземащия
решение на пазара на стоки и услуги. Често се използва като описание на интердисциплинарната област на научното познание, което се опитва да разбере и опише това поведение.” [4]
От горните дефиниции можем да направим
няколко извода:
Първо, потребителското поведение има психологически аспект, доколкото формирането му
става в рамките на цялостното поведение на човека,
което е психично обусловено;
Второ, потребителското поведение има обществен аспект;
Трето, поведението на потребителите се осъществява в рамките на пазарни отношения.
Четвърто, предните три аспекта са достатъчно основание поведението на потребителите като
част от човешката природа, социалните и пазарните отношения да бъде обект на изучаване, прогнозиране и въздействие. По тази причина познанията
по темата са принос от усилията на специалисти в
областта на психологията, социологията, културологията, маркетинга и икономикса.
Устойчиво развитие и устойчиво поведение
на потребителя
Понятието устойчиво поведение е пряко свързано с понятието устойчиво развитие. Основните
идеи, заложени в концепцията за устойчивото развитие, са съобразяване на степента и начина на
задоволяване на човешките потребности с ограничеността на ресурсите, както и равнопоставеност
между сегашното и бъдещите поколения. В масовите представи концепцията се свързва преди всичко с екологичните проблеми на съвременния свят,
но е справедливо да кажем, че тя отдавна не е просто представа или популярно журналистическо клише. В нея си дават среща три аспекта – екологичен,
икономически и социално-политически. Устойчивостта се третира на няколко равнища и от различни гледни точки. В основата на трактовките обикновено стои потребността от операционализиране на
концепцията. Внимателен преглед на дефинициите
показва тенденция на „разгъване” и уточняване по

отношение на развиващия се обект – свят, общност,
фирма. Това в никакъв случай не означава отделяне.
Системността е родова черта на концепцията, въпреки че действията са преобладаващо несистемни,
и именно това е причината за незавидната неустойчива картина на света днес. Все пак откриването на връзките между подсистемите е важно, за да
може да се дефинира понятието устойчиво потребителско поведение.
Човешките същества са индивидуални подсистеми на обществената, икономическата и природната система едновременно. Фактът, че те потребяват блага поражда отношения с природната, икономическата и социалната среда. В литературата
често се срещат спорове кое е първичното – потреблението или поведението на потребителя. За яснота в изложението е важно да се уточнят понятията.
Потребяването е трансформиране на ресурси и като
такова е част от поведението. Потребителското поведение (с всички условности на термина, които
вече обяснихме) от маркетингова гледна точка е
процес на избор, закупуване, потребяване (използване, разполагане със) на стоки, поддръжка и освобождаване от тях, както и реакция след покупката (комплекс от психологически и социални ефекти). В контекста на маркетинговата концепция потреблението е само част от потребителското поведение. Чрез него се удовлетворяват нуждите от
средства за физическо оцеляване (храна, облекло,
жилища, транспорт, отдих и възстановяване, развлечения и др.), но също така потреблението е част
от процеса на формиране на идентичност, социално позициониране и социално приобщаване. Тъй
като маркетингът като управленска концепция има
смисъл само когато предлагането осигурява различни алтернативи и е налице свободен избор
(относително), потреблението е част от по-сложен
процес, свързан с решения за удовлетворяване на
нужди, потребности и желания. В този смисъл не е
възможно да се определи еднозначно дали потреблението формира поведение или поведението генерира потребление. В литературата няма единно
мнение.
Ако приемем, че съвременното схващане за
устойчиво развитие е “развитие, при което се осигуряват основни екологични, социални и икономически услуги за всички членове на общността, без
да се застрашава жизнеността на естествените, изградените и социалните системи, от които зависи
осигуряването на тези системи” [6], устойчивото
потребителско поведение може да се дефинира като
поведение, чрез което потребителите си осигуряват ползи от придобиване, ползване или притежаване на продукти и услуги, в т.ч. екологични, социални и икономически, без при това да се застра-
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шава жизнеността на естествените, изградените и
социалните системи, от които зависи осигуряването на тези системи.
Модели на потребителското поведение
Съществуват множество теории и модели, които се опитват да обяснят сложната картина на потребителското поведение. Моделите носят две основни ползи:
„Първо, те могат да осигурят евристични средства за изследване на природата на специфичното
поведение и за идентифициране на факторите, които са важни за създателите на политики, стремящи се да повлияят това поведение” и
„Второ, осигуряват концептуална и теоретична рамка за провеждане на детайлизирани емпирични изследвания на структурата на специфичните видове поведение и на ролята на конкретните
интервенции при опитите да се повлияе поведението.” [7]
Грубо моделите могат да бъдат разделени на
икономически, социално-психологически,
психологически, социо-културни и маркетингови.
Модели, базирани на рационалния избор
Моделите, които предполагат рационално поведение при потребителския избор, са много популярни и водят началото си от класическия иконо-
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микс. Те приемат, че потребителят прави избор на
базата на рационални решения, които са резултат
от научаване и обмисляне. Целта е парите да бъдат похарчени за алтернативата, която стои найблизко до личния (на домакинството) интерес, т.е.
максимизиране на нетните ползи. Процесът на установяване на нетните разходи и ползи на различните алтернативи има два компонента – очаквания
за резултатите от всеки избор и оценка на тези
резултати.
Според икономическата теория потреблението
е средство за постигане на благополучие – индивидуално и колективно. [3] Моделите на икономикса
приемат, че потребителят разполага със суверенното право да избира и има ненаситни желания.
Следващият продукт се купува, защото има по-добри характеристики или защото предлага допълнителни услуги, които водят до удовлетворение.
Желанията никога не могат да бъдат напълно
удовлетворени, тъй като предлагането на нови продукти с още по-богати функционални характеристики или равнище на качеството практически винаги ще карат човека да купува. Абсолютно задължително условие е потребителят да разполага с достатъчно информация за продуктите и техните цени,
за да е в състояние да прецени ползите. Общата
схема на моделите, базирани на рационалния
избор, е представена на фигура 1.

РАЗХОДИ И
ПОЛЗИ
ВКУСОВЕ
ПРЕДПОЧИТАНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ИЗБОР

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Фиг. 1. Схема на потребителското поведение, базирано на рационален избор
Не може да се отрече, че икономическите модели впечатляват с простотата си и предлагат
механизъм, който се опитва да покаже какво става.
Те обаче не обясняват защо става така, т.е. в картината липсва мотивацията. По-точно е да се каже,
че мотивацията остава скрита зад начина, по който
се влагат парите, и точно това е най-тясното им
място. Критиците на теорията поставят под въпрос
и рационалността. Рационалното поведение е очевидно неприложимо за всички стоки по най-малко
две причини. Първата е, че за някои нови стоки никаква информация не е достатъчна, за да създаде
реална представа за полезността и съответно да
формира предпочитания. Втората и може би поважна причина са корени във факта, че темповете
на живот не позволяват осмислянето на голям брой

алтернативи при съвременното разнообразие на
предлагането. Практиката е доказала, че усилията,
които се влагат за придобиването на стоката, зависят от нейната цена и от нейния относителен дял в
личния/домакинския бюджет. Ето защо Simon предлага модификация, наречена модел на „ограничената рационалност”, при който човекът прави избор не между всички възможни алтернативи, а между минимален брой такива, за които е сигурен, че
носят в себе си възможност за удовлетворение.
[10]. Това значително свива когнитивната сложност
на избора и обяснява т.н. рутинни покупки. [1]
Психолозите поставят под въпрос икономическите модели на потребителското поведение поради отсъствието на емоциите в тях. Последните са
свързани с особености на човешката психична
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система, но могат да се провокират и от явления в
средата. Не е нужно да се доказва, че съществуват фактори, които могат да изведат човека от сферата на рационалността. Например спонтанните
покупки, даващи огромни обороти в световен
мащаб, явно не попадат в полето на рационалния
избор.
Икономическите модели на потребителското
поведение са много критикувани и от гледна точка
на социологията. Това е дълъг дебат и не е възможно да бъде разгледан подробно. Само ще
отбележим, че критиките подчертават факти, които са доказани от изследванията, но са видими и
при неспециализирани наблюдения – човекът е социално конструиран (често пъти идентичността му
се формира чрез социални взаимодействия); понякога решенията и изборът да се съобразяват с околните по принуда; решенията, включително и потребителските, се натоварват с ролево-отличителни
функции. Изобщо, социалните науки оспорват главната роля на индивида в икономическите модели
на потребителското поведение, съмнявайки се в индивидуалната рационалност при участие в референтна група.
Така икономическите модели поставят знак за
равенство между потребителското поведение от една страна и потребителския избор и фактическата
консумация от друга. За тях връзката между предлагането и потреблението приключва с акта на покупко-продажбата. Как точно разполага със стоката, как я поддържа и как се освобождава от нея са
проблеми само на потребителя. Страничните ефекти на производството и потреблението – екологични,
социални и икономически, са скрити зад рационалността и представите за благополучие. Ако изобщо може да се търси устойчивото поведение в този модел, то върви по линията „полза/информация
– предпочитания – потребителски избор”. За да се
постигне някакъв ефект при въздействие, в комплекта на ползите трябва да се включат екологичните измерения на покупките. Важна точка на въздействие е и подаваната към потребителя информация, съответно ограничаването на информацията
по отношение на някои продукти, например ограничаване на рекламните въздействия за продукти,
свързани с порочни потребителски практики.
тите

Модели, базирани на очакванията и ценнос-

Моделите от тази група се базират на социално-психологическите аспекти на човешкото поведение. Те се опитват да отстранят дефектите на
моделите на рационалния избор и по тази причина
се различават от тях в поне един от следните три
аспекта:
Първо, не предполагат директна измеримост

на основните ползи или ценности (предпочитанията не се мерят пряко чрез разходите).
Второ, те се опитват да разчленят предпочитанията и да разкрият структурата на основните
очаквания и ценности.
Трето, опитват се да включат в структурата
„очаквания – ценност” социалните влияния, морала,
навиците.
Най-опростеният представител на тази група
модели е социалнопсихологически модел, който
приема, че отношението към един продукт, услуга
или идея може да се измери чрез два параметъра
– вярванията относно характеристиките на продукта, т.е. очакванията на потребителя, и оценката
му за тяхната ценност (относителната важност).
Общото отношение към покупката в този случай
ще се измери като сума от вярванията по отношение на продуктовите атрибути, претеглени чрез относителната важност на тези атрибути в рамките
на ценностната система на потребителя.
Описаният модел на пръв поглед не противоречи на теорията за рационалния избор. Няма пречка
индивидът да се опитва да максимизира общото
отношение към избирания продукт. Все пак обособяването на двете променливи – вярвания и относителна ценност – позволява целенасочено въздействие при изпълнение на конкретни задачи в рамките на политиката на въздействие. Възможно е на
потребителя да се влияе чрез различни механизми
(реклама, пропаганда, възпитателни методи), за да
се променят вярванията, и независимо от това да
се реорганизира ценностната му система, за да
бъде убеден, че някои вярвания са по-важни, постойностни от други. Например да се убеждава
потребителя, че да запазим кътче природа за децата си е по-важно от индивидуалното благополучие,
базирано на притежание на продукти, тук и сега.
По-сложен, но и по-популярен представител
на тази група модели е моделът, базиран върху
Теорията за аргументираното действие (The Theory
of Reasoned Action). Авторите Fishbein и Ajzen използват конструкцията „очаквания – ценност”, за
да обяснят, че поведението на човека зависи от неговите вярвания за резултатите от това поведение
и от ценността (важността), която им придават.
Оценката на резултата от поведението изгражда
отношение към поведението [5]. Отношението от
своя страна е основен фактор за формиране на
намерение да се действа по определен начин.
Другият фактор, чрез който фактически се усложнява модела, е т.н. субективна норма. Субективната норма е усещането за отношението, оценката на поведението от страна на хората, които са
важни за човека. Чрез субективната норма в теорията се въвежда референтната група – семейство,
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приятелски кръг, професионален кръг и др. Моделът е представен схематично на фигура 2.
Въпреки че Теорията за аргументираното
действие е обща и по принцип, описаният модел е
особено удобен за оценка на евентуално устойчиво потребителско поведение поради следните
причини:
Първо, в него са отделени намеренията и фактическото поведение, т.е. може да се „улови” разликата между принципните нагласи и реалната
картина. Това позволява да се оценят ефектите на
обстоятелствата и факторите, които понякога принуждават потребителя да се държи по изненадващ
за самия него начин.
Второ, чрез вярванията относно резултатите
от потребителското поведение могат да се проверяват различията между научно обоснованите факти и субективната им интерпретация. Например може да се установи дали има разминаване между
научните доказателства за вредността/полезностВярвания относно
резултатите
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та на един продукт и т.н. масови заблуди.
Трето, моделът позволява да се установи влиянието на социума върху потребителското поведение. От изследванията в маркетинга е известно, че
референтната група е в състояние да налага стандарти на поведение в потреблението с различна степен на императивност в зависимост от особеностите на потребителя. Ако приемем, че субективната норма по отношение на устойчивото поведение
може да се отдели от останалите аспекти, възможно е да се установи връзката й с възрастта (кога се
появява, кога се осъзнава), образованието, професията.
Четвърто, поради отделянето на относителната важност на отношението и нормите, политиките
на въздействие могат да се концентрират върху
придвижването на устойчивите човешки и потребителски практики по оста „маловажно – важно – много важно – съдбоносно”.

Отношение към
поведението

Оценки на
резултатите
Относителна важност
на отношението и
нормите

Вярвания за това
какво мислят
другите

Намерения

ПОВЕДЕНИЕ

Субективни норми

Фиг. 2. Модел на човешкото поведение съгласно Теорията за аргументираното действие
Въпреки предимствата на модела, трябва да
се признае, че намеренията за определен вид поведение и конкретното поведение са различни неща.
В практически план нещото, което стои между намерението и покупката, каквото и да е то, дава резултат в различни конструкции. Например „Зная,
че полимерните пликчета замърсяват и не искам
да ги ползвам, но сега ... (удобно извинение)” или
„Вярвам, че фирмата Х се държи неетично с потребителите си, тя трябва да ме загуби като такъв,
но ... (обяснение за отлагане)”.
За следваща крачка след Теорията за аргументираното действие се приема Теорията за планираното поведение. В нея Ajzen и Madden въвеждат още един параметър – възприеман поведен-

чески контрол [2]. Той трябва да изрази човешкото
усещане за това колко възможно или колко лесно
би било конкретно поведение. Тук трябва да
уточним, че въведеният параметър отново не измерва влиянията на обстоятелствата, но позволява
да се оцени неподатливостта на индивида към тях
в аспекта „вярвам, че мога, и ще успея”. Моделът
в графичен вид е представен на фигура 3.
Посоченият модел е тестван в различни ситуации и показва, че въведеният допълнителен параметър действително може да подпомогне разграничаването между думи и дела. През 2000 г. изследванията на Stern показват, че той позволява да
се обясни т.н. значимо за околната среда поведение [12]. Ако се изхожда от него, политиката на
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въздействие трябва да бъде съсредоточена върху
стимулите да се премине от намерение към действие, например да не се закупува вода в полимерна
опаковка, а да се купи вода в стъклена бутилка,
Вярвяния относно
резултатите

при това с ясното съзнание, че при следваща покупка бутилката трябва да бъде занесена в магазина и да се замени с пълна.

Отношение към
поведението

Оценки на
резултатите
Относителна важност
на отношението и
нормите

Вярвания за това
какво мислят
другите

Намерения

ПОВЕДЕНИЕ

Субективни норми

Възприеман
поведенчески
контрол
Фиг. 3. Модел на човешкото поведение съгласно Теорията за планираното поведение
Психологически модели на поведение. Контрол и навици
Въпреки удобствата на горния модел, психологията продължава да поставя под въпрос наличието на намерения и поведенчески контрол във всички
действия на потребителите. Психолозите като цяло се обединяват около схващането, че менталните процеси се делят на автоматични и контролирани и че не може да се прави рязко разграничение
между двата вида. Контролираните процеси често
преминават в автоматични в момента, в който човекът се е научил как да ги контролира. Последните
изследвания показват, че в мисловния процес съществуват едновременно контролирани и автоматични измерения [8]. Например, когато потребителят е задължен да разделя отпадъците си в специални контейнери, той първоначално трябва да употреби когнитивни усилия, за да прецени дали една
опаковка подлежи на рециклиране или не, след което вече се е научил и започва да ги разделя автоматично.
В по-широк смисъл горният принцип е видим
и при конкретния потребителски избор. Вече заученото поведение стои в основата на автоматизирани реакции спрямо цената, марката, мястото на
продажба. Те се осъществяват на базата на евристични жалони, които потребителят вече е проверил,

и които действат, докато ситуационни фактори не
повишат нивото на контрола. Това означава, че балансът между автоматичното и контролираното в
потребителското поведение зависи от контекста.
Степента на контрол нараства паралелно със степента на отдаденост към решението. Високо контролирани са решенията, свързани с важни за потребителя резултати. Обекти на въздействие могат
да бъдат както жалоните, т.е. екологичността на
продукта да бъде вмъкната сред зелените светофари, които позволяват автоматичното насочване
към продукта, така и ситуационните фактори.
Например, потребителите могат да бъдат приучени към повишаване на нивото на контрол при идентифициране на точно определени знаци, надписи,
имена на фирми върху опаковките и рекламите.
Не е особено сложно в търговските обекти на видно място да се поставят табла с приетите кодови
обозначения на подсладителите, оцветителите, стабилизаторите и консервантите, които да „изваждат”
потребителите от вредния навик да не четат маркировката на хранителните продукти.
Смята се, че ако могат да си спестят когнитивни усилия в процеса на избор, потребителите го
правят. По принцип по-големи усилия се полагат в
случаите, при които човек е наясно със сложността на избора или очаква изборът да е труден. Слож-
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ността може да бъде свързана с броя на алтернативите, пред които той се изправя, с броя на атрибутите, които трябва да проучи, с последствията, които трябва да предвиди, с размера на жертвите,
които трябва да направи. Въздействията за устойчиво поведение могат да включат екологичните рискове и заплахите за здравето в числото на факторите, които биха изключили опасните продукти от
комплекта на приемливите алтернативи.
Казаното до тук описва съотношението автоматизъм – контрол върху потребителското поведение, но не отчита факторите време, индивидуален
когнитивен капацитет и достъп до информация.
В съвременния свят времето е фактор, който
определяйки ритъма на живот, налага решенията
да се вземат бързо. По тази причина потребителите използват прости евристични жалони, които след
научаването предизвикват автоматични, но канализирани реакции. Следователно жалонът може да
се използва като точка на въздействие. Това е сравнително лесно и е достатъчно например знакът за
рециклируема опаковка, известен като „зелена точка”, просто да се популяризира.
Описаните особености на менталните процеси обясняват механизмите на вземане на решение
в порядъка автоматизирано – контролирано действие, но не могат да въведат мярката за достатъчност на когнитивните процеси. В човешкия живот,
включително и в потребителското поведение, се повтарят ситуации и избори, за които след първоначалното влагане на мисловен ресурс, индивидът преминава към „енергоспестяващ” режим, т.е. действа по навик. Дори когато той осъзнава, че върши
нещо по навик, контролът може да остава незначителен, а действията да са автоматизирани. Икономистите например смятат, че такова поведение е
нерационално. Всъщност това не е задължително,
защото жалонът може да е въвел рационалност във
вече положените когнитивни усилия, но е възможно стереотипът да е остарял, а да продължава да
служи. От гледна точка на устойчивото поведение
политиката би трябвало периодично да подава достоверна информация за „освежаване” на трасето,
по което преминава мисловния процес, докато достигне до навика.
От друга страна поведението по навик може
да е проблематично, когато контекстът на решението се промени. Често навиците на потребителя не
му позволяват той да включи в алтернативите за
избор нови оферти, които биха могли да съдържат
елемент на устойчивост. Например, има навика да
купува определен кръг от продукти от предварително избран магазин и да ги пренася до дома си
във фирмена рекламна чанта от полимер. Ако друг
магазин предложи други продукти в друг вид
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опаковка, навикът няма да му позволи да обмисля
новото предложение, защото изобщо няма да научи за него. Навикът винаги ще го води по познатата му пътека. Нещо повече, дори да научи, само
знанието не е достатъчно да „пречупи” навик, упражняван с години. Навиците са трудно преодолими по две причини: първо, спестяват време и мисловна енергия, канализират живота и противодействат на стреса; второ, подсилват се от дребни възнаграждения и изгоди в краткосрочен план, което
ги прави още по-трудно преодолими. Например, отказването от непълноценните храни може да е осъзнато като бъдещо желано понижение на теглото,
но един хамбургер на близкия ъгъл сега решава
спешната нужда да се задоволи глада и изглежда
по-лесна алтернатива от откриването на полезната
храна. Излизането от навика изисква образно казано да се прескочи когнитивния капан на лесното и
провереното. Дори да приемем, че алтернативата
е открита, може да се очаква, че изчакването на
дългата опашка в салатения бар на по-далечния
ъгъл ще ликвидира ентусиазма и на следващия ден
потребителят отново ще посети заведението с
хамбургерите. В редица случаи невъзможността да
се излезе от навика предизвиква конфликт със социалните норми или с достиженията на науката.
Преди години навикът да пренасяме покупките си
с полимерни торби за еднократна употреба не създаваше проблем, защото разпиляването на ресурсите не се възприемаше като угроза за бъдещето,
т.е. социалната норма „да оставим нефт и за бъдещите поколения не се беше превърнала в императив. Днес вече е ясно, че проблемът с изчерпването на природните ресурси е проблем на отговорността на днешното общество пред бъдещото.
Освен това учените вече са категорични, че опаковките „ще ни надживеят”, ако не променим химическия им състав или ако не вземем категорични мерки за рециклирането им. В този смисъл
въздействието, което би помогнало за преодоляването на когнитивния капан на навиците, не може да
е просто и да се изчерпва само с обяснения и
убеждаване. Временното забавяне и усложняване
на живота изисква политиката по промяна на потребителското поведение да предложи възнаграждения, които да се възприемат като компенсации
за стреса. При това въздействието трябва да е такова, че да предизвика масова промяна в навиците,
за да се избегне скептицизма, който по принцип
понижава мотивацията. Ако политиката изисква жертви само от една част от обществото, тя обикновено се възприема като дискриминирана. Това е
явлението, което цитираното изследване в ЕС е
регистрирано. То може да бъде обобщено с въпросите „Защо да полагам усилия, като другите няма
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да го направят?” и „Защо да полагам усилия, като
фирмите няма да го направят?”.
Интегрирани поведенчески модели
Ще завършим прегледа с модела на Triandis,
който се опитва да отчете всички изброени по-горе
фактори и условия, влияещи върху потребителското поведение – отношения, контекстови фактори,
индивидуални особености, навици [13]. Моделът е
известен в литературата като модел на интерперсоналното поведение. Той признава ключовата роля на социалните фактори и емоциите при формирането на намеренията, отчита важността на миналия опит и навиците, въвежда характеристиките
на ситуацията като модификатор (усилвател/
заглушител) на поведението.
В модела на интерперсоналното поведение на-

меренията са разгледани като резултат от взаимодействието на три предпоставки – отношения, в смисъл на възприемана важност на последствията; социални фактори, включващи нормите за поведение,
ролите и самовъзприемането; емоционално действие (афект) като конкретно проявление на
емоциите. Особеното в модела е отделянето на емоционалните реакции като двигател на поведението
от рационалната оценка на очакваните последици.
Това отделяне позволява емоцията да бъде отчетена като фактор във всички възможни варианти на
вземане на решение, например абсолютно рационално, но обагрено от афект към размера на цената, или абсолютно импулсивно, но подкрепено
от очакване за удоволствие. Моделът е представен графично на фигура 4.
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Фиг. 4. Модел на интерперсоналното поведение на Triandis
Съгласно показания модел човешкото поведение се формира частично от намеренията, влияе се от навиците и се моделира от ситуационни
променливи. Намеренията се влияят от социални,
нормативни и емоционални фактори, но това не изключва рационалното обмисляне и стремежа към
максимизация на ползите. Човешките същества
според Triandis не са напълно рационални като поведение, не действат само и единствено под вли-

яние на емоции и поведението им въпреки че е е
социално обусловено може да показва известен
автоматизъм. Навиците могат да моделират трансфирмирането на намеренията в реално поведение но се ограничават от когнитивния капацитет на
индивида и могат да се променят под влияние на
условията на средата.
Влиянията могат да бъдат насочени по следните линии:
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Първо, да се въздейства върху вярванията отнсно резултатите и паралелно с това ценностите
на устойчивото развитие да се „изтеглят” нагоре в
ценностната скала (за потребителя да е важно, че
с потреблението си не вреди на околната среда).
Второ, да се влияе върху структурата на нормите и публичната оценка на ролите, както и върху
самооценката в контекста на екологосъобразното
потребление.
Трето, да се влияе върху навиците чрез периодично стимулиране на преоценката на заученото
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поведение (преди време приемах полимерните опаковки за по-леки и по-удобни, но днес съм склонен
да купувам стъклени опаковки и да ги връщам в
магазина).
Четвърто, да се съдадат и популяризират улесненията от страна на държавата за потребителите,
които са склонни да променят мисленето си и действията си в контекста на устойчивото поведение.
Линиите и точките на въздействие са представени на фигура 5.
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Фиг. 5. Модел на интерперсоналното поведение на Triandis – линии и точки на въздействие за
постигане на устойчиво потребителско поведение
Изводи
1. Очевидно е, че моделът на интерперсоналното поведение позволява да се проектират
действия, които да бъдат насочени точно към конкретни и предвидими точки на въздействие за промяна на мисленето и поведението.
2. Тъй като моделът дава възможност да бъдат обхванати научните постижения на различни
теории, той е удобен за тестване на резултатите
от различни гледни точки и в различен контекст –
икономически, социален психологически.

3. Ако се разработи система за количествена
оценка на поведението, посредством резултатите
ще може да се оцени ефективността на средствата,
вложени в комуникационните кампании.
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ABSTRACT
This paper is an attempt to review the theoretical base with respect to the models of consumer behaviour in the
context of sustainable development. The first part explains the essence of the concept “consumer behaviour” and its
extension “sustainable consumer behaviour”. The second part reviews in brief the most popular models of consumer
behaviour placeing special emphasis upon the potential points of influence to change thinking, intentions, and actions
when choosing, buying, and returning a product.
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ИНДЕКС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ
ВЛИЯНИЕТО НА ДВОЙНООРГАНИЗИРАНИЯ ПАЗАР ВЪРХУ
ИНДУСТРИЯТА
Антон Костадинов
Лесотехнически университет - София
Конкурентоспособността като измерител на състоянието на нация, индустрия или фирма затвърди позициите си сред политическите и корпоративните лидери и сред национални и международни институции. Голям
брой международни организации и правителства разработват методики за измерване конкурентоспособността.
Индексът на конкурентоспособност е удобен показател, за това до каква степен една фирма, индустрия или
нация са успешни в стопанската си дейност.
Двойноорганизираните пазари оказват влияние върху икономическите процеси повишавайки ефективността на пазарните институции, повишавайки информираността на пазарните участници, насърчавайки иновациите
и използването на нови по-усъвършенствани бизнес практики. Следвайки тази логика на разсъждение, индексът
на конкурентоспособност отразява влиянието на организираността на пазара върху индустрията. Практиката е
възприела подход, които дава възможност за измерване на конкурентоспособността на макро, мезо и микро
ниво чрез избора на установен брой показатели групирани в субиндекси.
Ключови думи: конкурентоспособност, двойноорганизирани пазари
Key words: competitiveness, double organized markets

Организираните пазари остават не достатъчно добре изследван проблем. В научната литература не е известен измерител, който да отразява
ползите които организираните пазари принасят за
усъвършенстване работата на пазара. Това поражда необходимостта от намирането на подходящ инструментариум за изследване влиянието на организирания пазар. В своята същност организираните пазари представляват вертикални, хоризонтални или споразумения от смесен тип между участниците на пазара с изключение на картелните
споразумения. За фирмите организираният пазар
е инструмент за увеличаване достъпа до критични
за тях ресурси, за намаляване на разходите, за намаляване на информационната асиметрия, за достъп до знания и др. Следвайки тази логика стигаме
до съждението, че логичен измерител на влиянието на организирания пазар може да бъде измерител за състоянието на индустрията. Индексът на
конкурентоспособност се явява приемлива алтернатива за измерване влиянието на организираните
пазари върху индустрията.

риема като измерител на способността на една
фирма, индустрия или нация да реализира растеж
в дългосрочен план. Използвайки съждението, че
фирмите използват двойноорганизираните пазари
за постигане на конкурентни предимства логично е
да предположим, че синтетичен показател за конкурентоспособността е възможен измерител на влиянието на двойноорганизираните пазари върху
индустрията. За изпълнение на задачите на изследването преминаваме през три последователно и логически свързани етапа. През първия етап изследваме природата на конкурентното предимство от
гледната точка на структурния подход и от гледна
точка на ресурсния подход. Вторият етап се занимава с дефиниране на конкурентоспособността на
трите нива микро, мезо и макро. В последния трети етап ще предложим оценка за приложимостта
на конкурентоспособността като измерител на влиянието на двойноорганизираните пазари върху
индустрията.

Цел, задачи и метод на изследването
Целта на изследването е да се анализира приложимостта на индекса на конкурентоспособност
като измерител влиянието на организираните пазари върху индустрията. Задачите на изследването са чрез икономически анализ да се откроят предимствата на индекса на конкурентоспособност като измерител влиянието на организирания пазар.
Индексът на конкурентоспособност се възп-

Дефинирането на конкурентното предимство
е първата стъпка към тестването на синтетичен показател на конкурентоспособността като измерител на влиянието на двойноорганизираните пазари
върху индустрията. Няколко автора от областта на
маркетинга и менъджмънта използват теорията за
международната търговия с цел да обяснят понятието за конкурентно предимство на фирмата
(Hennessey1 1995, Keegan & Green2 , Meier3 1998

тво

1. Дефиниране на конкурентното предимс-

1 Hennessey, Jeanette. Global marketing Strategies, 3-то издание, Boston, MA: Houghton Miffin 1995
2 Keegan, Waren J., &Green, Mark C. Principles of Global Marketing, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall,
1997
3 Meier, Gerald M. The International Environment of Business, New York, NY: Oxford, 1998.
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и Porter4 1990). В научната литература автори като професор Porter развиват нова теория, която според думите на самия автор запълва празнина оставена от „ортодоксалните” икономически школи
неспособни да обяснят кои важни характеристики
на нациите позволяват на фирмите да създават и
да развиват конкурентни предимства в определени
области благодарение на наличието на различни
комбинации от фактори. Porter подкрепя нормативната теория за търговията. Според тази теория при
условие, че търговията липсва, цената на някои от
ресурсите на световните пазари ще бъде по-ниска
от тази при добиването им при домашни условия.
По този начин дадена страна ще бъде принудена
да внася тези ресурси добивани на висока цена и
да изнася ресурси, при които има конкурентно
предимство.5
Ресурсният и структурният подход са двете
доминиращи концепции, дефиниращи конкурентното предимство. В настоящето изследване допускаме, че конкурентоспособността е съвкупност от
конкурентните предимства на фирмата, индустрията или конкретната нация, която тя има спрямо
други фирми, индустрии или нации. Следвайки тази логика, разкриването потенциала на конкурентоспособността като измерител на влиянието на организираността на пазара върху индустрията изисква да се дефинира конкурентното предимство.
1.1. Конкурентно предимство през призмата на структурния подход
Структурният подход приема като факт, че
силната пазарна позиция в една атрактивна индустрия дава устойчиво конкурентно предимство (Porter 1980, 1985). Според структурния подход позиционирането на индустрията играе значителна роля при определянето на конкурентните предимства
на фирмата. Чрез структурния подход Porter (1980)
доразвива структурата на индустриалния анализ
„чийто връхна точка е обяснението на устойчивостта на ползите при извършване на транзакции, при
директна и индиректна конкуренция”6 . Според Porter7 , за да може една фирма да постигне устойчивост на получаваните от нея ползи, тя трябва да
притежава конкурентни предимства8 .
На фирмено ниво конкурентоспособността означава способността на определена фирма да съ-

ществува и да се развива. Porter9 дефинира конкурентното предимство като способност на фирмата да произвежда стоки или услуги които принасят на потребителите повече стойност в сравнение
с конкурентни фирми10 . Въпреки това способността да се извлече по – висока стойност и по – висока печалба от продукта не означава, е фирмата е
спечелила конкурентно предимство. Конкурентите
ще бъдат бързи в имитирането или на продуктите,
процесите на фирмата и се конкурират за нейните
предимства. Пак според Porter11 конкурентното
предимство на една фирма се повишава значително когато фирмата създава стойност за своите
клиенти, която превишава разходите на самата фирма за създаването й. Пак според Porter съществуват два типа конкурентни предимство:
- конкурентно предимство на базата на ниски
разходи;
- конкурентно предимство на базата на диференциация;
В този смисъл Porter дефинира конкурентното предимство по специфичен и конкретен начин,
който косвено приравнява конкурентното предимство на производителността, както и устойчивото предимство към устойчивата производителност. Тук
конкурентното предимство е третирано като
резултат.
За да тестваме структурния подход приемаме хипотетичен вариант, че фирма на пазара получава правителствена подкрепа. В този случай фирмата подкрепяна от правителството е възможно да
реализира високи печалби, без да има конкурентно предимство нито на базата на ниските разходи
нито на базата на диференциация над конкурентите си. Такава подкрепа от страна на правителството към фирми се наблюдава в икономиките на развиващите се страни. Другият хипотетичен тест на
структурния подход е вариантът при който фирмата с най-ниските разходи на пазара не може да
реализира по-висока производителност от фирма,
имаща преимущество в достъпа до дистрибуционните канали. С тези два елементарни примера държим да подчертаем, че конкурентното предимство
идващо или от ниските разходи или от диференциация може да повиши вероятността за по-висока
производителност (производителност и конкурент-

4 Porter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations, New York, NY Macmillan, 1990
5 Stern (1989). 629.
6 Porter, M.E. (1980). Competitive strategy, New York: Free Press
7 Виж пак там
8 виж пак там
9 Виж пак там
10 Porter (1985) стр. 2 Competitive strategy, New York: Free Press - също и в Porter (1996) стр.62 Competitive strategy, New York: Free Press
11 виж пак там
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но предимство не са еднозначни). Конкурентното
предимство на базата на ниските разходи и диференциацията, са два типа конкурентни предимства
дефинирани от Porter12 , не са задължително найсъществените детерминанти на производителността. По-високата производителност може да има
и други източници според Stalk13 , Eisenhardt и
Brown14 - скорост или гъвкавост според Sanchez15
или комбинация от множество конкурентни предимства.
1.2. Конкурентно предимство през призмата на ресурсния подход
Ресурсният подход, (Rumelt16 , Barney17 , Diercukx& Cool18 , Grant19 ) ни дава друга гледна точка
за конкурентното предимство, което се разглежда
като възможна парадигма, изясняваща и интегрираща изследването на всичките области на стратегията на фирмата20 . Основната концепция на ресурсния подход относно конкурентното предимство е, че уникалните ресурси са източниците на конкурентното предимство21 . За да се генерира такова конкурентно предимство, ресурсите трябва да
бъдат редки, ценни, да не могат да се имитират,
да не могат да се търгуват и да нямат заместители (Barney 1986, Dierickx&Cool1989, Grant1991).
Peteraf обобщава фундаменталните допускания на ресурсния подход. Според него хетерогенността на ресурсната даденост е в основата на конкурентното предимство. Ресурсният подход третира уникалните ресурси на фирмата като йерархично свързани с производителността. При ресурсният подход връзката между производителност и конкурентно предимство е по-директна в сравнение с
Porter. При този подход даже няма нужда да се
дефинират предимства въз основа на ниски разходи и диференциация или други типове конкурентни
предимства. Според ресурсния подход, ако фирмата има ценен, рядък и неимитируем ресурс то-
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гава фирмата има конкурентно предимство.
Изложеното за ресурсния подход извиква няколко въпроса: Възможно ли е да има само един
уникален ресурс в една конкретна индустрия?
Определението на ресурсния подход изключва ли
ситуацията, в която повече от една фирма разполагат с такъв уникален ресурс? При положение, че
една фирма разполага с ресурса Х, вписващ се в
определенията на ресурсния подход и същевременно друга фирма разполага с ресурс Y, който също
отговаря на определенията, коя от двете фирми ще
има конкурентно предимство на пазара?
Обобщавайки анализа на двата подхода може да направим следните заключения:
- конкурентното предимство и производителността са две различни понятия;
- конкурентното предимство независимо от какъв вид не гарантира по – висока производителност;
- за да може конкурентното предимство да бъде теоретически полезна конструкция е необходимо по – доброто му дефиниране.
От наша гледна точка двата подхода, анализиращи конкурентното предимство, тествани чрез
реални пазарни ситуации са взаимно допълващи
се. Владеенето на уникални ресурси, както и правилното управление сами по себе си не гарантират конкурентно предимство за фирмата. Конкурентно предимство би имала фирма, разполагаща
с уникалните ресурси и управляваща ги по ефективен начин.
Следвайки тази логика собствената дефиниция за конкурентно предимство ще има следният
вид: Конкурентно предимство има онази фирма, индустрия или нация, която разполага с уникални ресурси и ги управлява по ефективен начин.
2. Дефиниране на конкурентоспособността
Следващият етап от тестване на конкурентоспособността като измерител влиянието на двойно-

12 Porter, M.E. (1980). Competitive strategy, New York: Free Press
13 Stalk, G. 1990. Time the next source of competitive advantage. Harvard Business Review, 68(4), 41 - 51
14 Eisenhardt, K.M. & Brown, S.L. 1998. Competing the edge: Strategy as structured chaos. Boston, MA:
Harvard Business School Press
15 Sanchez, R. 1993. Strategic flexibility, firm organization, and managerial work in dynamic markets: A strategic – options perspective.
16 Rumelt, R.P. 1984 Toward a strategic theory of firm. Competitive Strategic Management, (стр. 556-570),
Englewood Cliffs: Prentice Hall
17 Barney, J.B. 1986. Strategic factor markets: expectations, luck and business strategy. Management Science,
32,сте.1231 - 1241
18 Dierickx, I.,&Cool,K. 1989.Asses stock accumulation of competitive advantage. Management Science, 35(12):
стр. 1504 - 1511
19 Grant, R.M. 1991 A source based perspective of competitive advantage. California Management Review.
33(Spring), стр.114-135.
20 Peteraf, M.A. 1993 The cornerstones of competitive advantage: a resource – based view. Strategic Management Journal, 14(3), стр. 179 - 191
21 Barney, J.B. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17 (1),
99 – 120.
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организирания пазар върху индустрията е дефинирането на конкурентоспособността. Същността на
конкурентоспособността налага да се дефинира то
и на три нива микро, мезо и макро ниво. В научната литература се срещат голям брой дефиниции
за конкурентоспособност и това поражда нуждата
от ясно дефиниране на конкурентоспособността на
трите нива.
2.1. Конкурентоспособност на микро ниво.
Конкурентоспособността на фирма е резултат от сравнителните предимства, които тя има
спрямо други фирми на пазара. В научната литература съществуват няколко дефиниции за конкурентоспособност на фирмено ниво. Дефинициите,
които обобщават конкурентоспособността на фирмено ниво са: „Една фирма е конкурентоспособна, ако тя може да произвежда продукти и услуги с
по – високо качество, при по ниски разходи в сравнение с конкуренти на национално и международно ниво. Конкурентоспособността е синоним на способността фирмата да реализира печалба в дългосрочен план и нейната способност да компенсира работниците си и да обезпечава по-висока възвращаемост на собствениците си”22 . Това предполага, че измерването на конкурентоспособността
на фирмено ниво трябва да включва количествени
измерители на разходите, цените и производителността, също така качествени индикатори на специфични фактори. Според друга паралелна
дефиниция: „сегашното и бъдещата способност и
възможностите на предприемачите да създават,
произвеждат и представят на световния пазар стоки,
чиято цена и специфични измерители формират попривлекателен пакет от този на национални или
международни конкуренти.”23
2.2. Конкурентоспособност на ниво
индустрия. Формулирането на определението за
конкурентоспособност на мезо ниво изисква дефинирането на термина индустрия.
Национална индустрия може да съдържа група от фирми, конкуриращи се помежду си, но и
конкуриращи се с подобни индустрии в други
страни. Фирмите се позиционират на пазара в рамките на индустрията чрез различни стратегии. В повечето случаи, фирмите от една национална индустрия изграждат сходни стратегии. По тази конк-

ретна национална индустрия е възможно да има
негласно обща стратегия. Това пък от своя страна
е предпоставка индустриалните стратегии в различните страни да са различни.
2.3. Конкурентоспособност на национално
ниво.
„Конкурентоспособността на дадена нация е
тясно обвързана със способността й да генерира
необходимите ресурси за да посрещне потребността им на национални ниво”24 . Тази дефиниция е
еквивалентна на тази от Scott & Lodge25: „конкурентоспособност на национално ниво означава способността на дадена нация да създава, произвежда,
разпределя стоки и/или услуги в международната
търговия като същевременно доходите повишават
възвращаемостта от собствените и ресурси.”
Конкурентоспособността на национално ниво
се отнася до осигуряването на търговско предимство пред останалите страни. Същевременно ограничения са поставени от индивидуалността на всяка нация да подобрява търговската си позиция. Понятието конкурентоспособност на национално ниво е неясно и многозначно. Говорейки за национална конкурентоспособност имаме предвид способността на една държава да поддържа висока
производителност, висок жизнен стандарт за населението си и да поддържа привлекателна бизнес
среда (като място за производство). Изключително
трудно е да се дефинира конкурентоспособността
на национално ниво. За Krugman26 дискусиите за
конкурентоспособността на национално ниво могат да бъдат дори опасни, защото политическите
действия могат да бъдат базирани на грешно разбиране на даден проблем.
3. Приложимост на конкурентоспособността като измерител на влиянието организираността на пазара
Конкурентоспособността като измерител на
състоянието на нация, индустрия или фирма затвърди позициите си сред политическите и корпоративните лидери и сред национални и международни институции. Постигането на висока конкурентоспособност е цел освен на развиващите се така и на
развитите страни. Голям брой международни организации и правителства разработват методики за
измерване конкурентоспособността. Индексът на

22 Дефиниция на House of Lords on Overseas Trade (1985)
23 Дефиниция European Management Forum
24 Дефиниция за национална конкурентоспособност от Aldington Report 1985
25 Scott, B.R. & Lodge, G.C.1985, US Competitiveness in the World Economy, Harvard Business School Press
Boston, Mass
26 Krugman, Paul (1994): Competitiveness: A Dangerous Obsession; in Foreign Affairs, March/April 1994,
стр. 28-44
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конкурентоспособност е удобен показател, за това
до каква степен една фирма, индустрия или нация
са успешни в стопанската си дейност. Определянето на кои индустрии, нации или фирми имат конкурентни предимства се дефинират индикатори, които са измерими за всички фирми, индустрии или
нации. Особеното при конкурентоспособността е,
че тя е винаги сравнителна категория. На мезониво
конкурентоспособността показва възможностите на
индустрията да повишава производителността си и
качеството на произвежданите стоки и/или услуги.
IDM и World Economic Forum са двете водещи организации в световен мащаб, които съставят индекс за конкурентоспособност. Конкурентоспособността притежава много измерения: потенциал
за интензивен устойчив растеж с присъщите му три
стълба – икономически, социален и екологичен; производителност на факторите на производството;
факторни разходи за производство на единица краен
продукт; качество (техническо равнище) на произвежданите продукти; надеждност на продуктите и
услугите; структурни характеристики на икономиката в най-широкия смисъл на това понятие; имитационен и иновативен потенциал на икономиката;
силна чувствителност към сигналите на пазара и
експедитивна ответна реакция; потенциал за бързо
усвояване, разпространяване и комерсиализиране
на технически и други новости; лоялно партньорство в стопанските взаимоотношения; съчетаване на
частни, държавни и обществени интереси. Част от
аспектите на конкурентно способността подлежат,
а други не се поддават на количествено измерване.
4.
Индекс на конкурентоспособност като измерител влиянието на двойноорганизираните пазари върху индустрията.
След обосновката на виждането ни, че индек-
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сът на конкурентоспособност е резонен измерител на влиянието на двойноорганизираните пазари
върху индустрията следва да се съсредоточим върху процеса на съставяне на такъв индекс. Индексите на конкурентоспособност обхващат широка
гама показатели, които са критични за производителността. Съставянето на синтетичен показател
на конкурентоспособността, отразяващ влиянието
на двойноорганизирания пазар е предизвикателство само по себе си. Изборът на стълбове и съставляващите ги показатели трябва да отразяват спецификата на конкретната индустрия. Характерно
за тези показатели е, че повишаване нивото на един
показател не гарантира конкурентоспособност.
Двойно организираните пазари оказват влияние върху икономическите процеси, повишавайки ефектността на пазарните институции, повишавайки информираността на пазарните участници, насърчавайки иновациите и използването на нови по-усъвършенствани бизнес практики. Следвайки тази логика на разсъждение, индексът на конкурентоспособност отразява влиянието на организираността
на пазара върху индустрията.
5.
Заключение
Предлагайки синтетичен показател на конкурентоспособността като измерител на влиянието
на двойннорганизираните пазари върху индустрията не считаме, че с това решаваме важен научен
проблем. Тук по-скоро се стремим да очертаем
приемливата алтернатива, която представлява индекса на конкурентоспособност. Фирмите използват двойноорганизираните пазари за постигане на
конкурентни предимства. Следвайки този ред на разсъждения синтетичен показател на конкурентоспособност, отразяващ влиянието на двойноорганизирания пазар е възможно да бъде съставен на микро и мезо ниво.

INDEX OF COMPETITIVENESS SUCH A MEASURE OF INFLUENCE OF
DOUBLE ORGANIZED MARKETS ON INDUSTRY
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ABSTRACT
Competitiveness is a real measure of national, firm or industrial condition, so it hardened it’s usage among
political leaders, corporations, and international institutions. Large number of international organizations develop methodology for measuring competitiveness. Competitiveness index is a convenient measure of economic success of
countries, industries or firms.
Double organized markets influence economic processes raising market effectiveness, market information availability, stimulating innovations and using sophisticated business practices. This is the point where we make connection between market organization and index of competitiveness. In the specialized literature we could find empirical
measurement of competitiveness on macro, industry and micro level.
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Този материал е посветен на изкуството за контрол при управление на знанието в организацията.
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С постоянното развитие на науката за управлението, а в частност и на контрола все по голям обхват придобива сферата от разглеждани проблеми,
които индикират нови значими фактори за успеха
на съвременната организация. Особено интересен
е фактът, че анализирайки всяка успяла и доказана организация се открива строго индивидуална и
по своему уникална формула за успех. В тази хомогенна маса се откроява задълбочаващото се присъствие на съвременни ефективни стратегии.
Тяхната реализация и контрола върху този процес са една от проблемните области в търсенето
на управленската теория и практика на ХХІ век.
Въпреки разностранните усилия и регистрираните
значителни резултати, теоретичните обобщения не
са достигнали необходимата цялост и завършеност.
Основните постижения са предимно в евристичната плоскост на научното познание и все още нямат
системен характер.
Съществена роля в този процес има високата
динамика на съвременната среда, както научноинтонационна, така и практико-приложна. Навлизането в подстъпите към новата икономика, основана на знанието и информацията, променя основните фактори на успеха на организациите. През
последните години на стария и първите години на
новия век категорично се утвърди разбирането, че
в основата на тези фактори стои нарастващата роля на нематериалните активи. Това изправи контрола в ситуация, изискваща теоретичното осмисляне на методологическо и методическо равнище
на нови направления и методи за измерване на нормата на системите, тяхното фактическо и очаквано състояние, както на диагностиката на отклоненията. Очерта се ясна тенденция за разширяване
на кръга от контролируемите предимно финансови параметри в посока към нематериалните такива и за произтичащото от това задълбочаване на
интердисциплинарния характер на теорията на
контрола.
Цел на този материал е на основата на анализ на съществуващи теоретични разработки и оскъден практически опит да се докаже жизнеспособността на идеята чрез усъвършенстването на ба-

лансираните карти за оценка да се реализира контрол и върху стратегическия фактор знание.
В научната литература съществуват различни възгледи за знанието. В една съвременна организация то представлява преработена, интерпретирана и систематизирана информация за процесите,
клиентите, партньорите, конкурентите, пазара и
средата. То включва официална форма, която се
съхранява на хартиен или електронен носител, и
неофициална, съхраняваща се в съзнанието на
персонала. Оптимизацията на колективния труд е
първа стъпка към добър организационен климат, а
оптимизацията на колективното познание – към високата конкурентоспособност, фундаменталната
организационна култура и развитие на ноу-хау.
Типичен пример за синергичен ефект е процеса по
трансформиране на индивидуалното в общо
знание. В него според автора се формира съществената, по-важна част от конкурентното предимство, макар това предимство да е резултат от консолидирането на Теорията на ресурсите и на Теорията
на знанието. В съвременната икономика основен
източник на предимство на организацията е съдържащото се в нея знание, и преди всичко ценното,
уникалното, специфичното, скритото и стратегически важното знание, което тя притежава. Същността
и спецификата на знанието го определят като найважния стратегически ресурс, а изкуството да бъде управлявано – като най-важния фактор в процеса по изграждане на конкурентно предимство.
В научната литература теоретичната рамка,
свързана с управлението на знанието е представена от образци, формирани от сходни дейности и
компоненти. От една страна управление на отделни процеси, а от друга управление на персонал,
съчетано с управление на технологии. Анализирайки този процес авторът възприема, че управлението на знанието в организацията се състои във
вземане на решения или изпълнение на дейности,
свързани със създаване и поддържане на корпоративна среда, където персоналът е технологично
подкрепени и организационно поощрявани към
създаване, придобиване, съхраняване, разпространяване, обмен и използване на стратегически важ-

Балансираната карта като метод за контрол на ...

ни знания. Процесът по управление на знанието по
съдържание е комбинация от стратегия, процеси,
персонал, информационни и комуникационни технологии и организационна култура.
В този процес се формират бъдещите възможности на съвременната организация, очертават се
перспективите за нейното усъвършенстване и развитие и това всичкото дава осезаем приоритет в
процеса на прилагането на ефективни съвременни
стратегии. Най-общо в ситуация се открояват няколко тенденции:
Първо. Навлизането в подстъпите към новата
икономика, основана на знанието и информацията,
променя основните фактори на успеха на
организациите. През последните години на стария
и първите години на новия век категорично се утвърди разбирането, че в основата на тези фактори
стои нарастващата роля на нематериалните активи.
Това изправи контрола1 , в частност стратегическия,
в ситуация, изискваща теоретичното осмисляне на
методологическо и методическо равнище на нови
направления и методи за измерване на нормата на
системите, тяхното фактическо и очаквано състояние, както на диагностиката на отклоненията.
Очерта се ясна тенденция за разширяване на кръга от контролируемите предимно финансови параметри в посока към нематериалните такива и за
произтичащото от това задълбочаване на интердисциплинарния характер на теорията на контрола.
Второ. Създаването на организационна стратегия на базата на организационно знание, висока
корпоративна култура и активно ноу-хау са ускорител в процеса по трансформиране на “управляваната организация” в “обучаваща се организация”
от нов тип, адекватна като структура, функционалност и динамика на предизвикателствата на новата икономическа среда.
Трето. Сред по-новите школи за стратегическо управление се откроява школата за “възникващата /развиващата се/ стратегия” на Х.Минцбърг2 .
Основната концептуална промяна, в сравнение с
школите за стратегията като “голям модел” и като
“план” е в две посоки. Първата е свързана със скептичното отношение към строгото обособяване на
етапите на формиране и реализация на стратегията и необходимостта от тяхното обединяване в единен цикъл на едновременно осъществяване. Втората е свързана с новата роля на стратегическия контрол, предимно в качеството му на бързо действа-
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ща положителна обратна връзка, осигуряваща процеса на разработване на стратегията в процеса на
нейната започнала реализация, нейната почти изпреварваща ответна реакция, гарантираща висока
конкурентоспособност и стабилно развитие.
Като резултат на консолидирането на тези тенденции и назрялата нужда за нови методи на измерване се появява в края на ХХ век Балансираната
карта за оценка. Самите карти се определят като3
съвкупност от стратегически перспективи, ключови фактори и показатели на успеха, целеви
стойности на показателите и инициативи за тяхното постигане, която съвкупност в синтезиран вид
изразява стратегията на организацията. Нуждите на
управлението, изградено на база метрифициране
на новите нематериални фактори на успеха и задължителния контрол върху този процес провокират ускореното еволюиране на модела Балансирана
карта за оценка.
Първото поколение балансирани карти за
оценка се свързва с представата за тях предимно
като средство за измерване на състоянието и развитието на организациите. От това произтича стремеж картите да представляват модел на причинноследствените връзки между ключовите показатели
на функционирането на организациите. Второто поколение балансирани карти за оценка променя гледната точка към съдържанието картите – в него вече се операционализира не функционирането на организацията въобще, а нейната стратегия за развитие. В този смисъл картата се разглежда като средство за синтезиране и популяризиране на стратегията4 , което акцентира върху факторите за постигане на стратегическите цели. Третото поколение карти се свързва със стремежа картите за бъдат използвани като инструмент за контрол върху
реализацията на стратегията. В това отношение се
подчертава появата на допълнителен инструмент в
лицето на бюлетина за развитието, който на основата на измерването на включените в картата
показатели, представя обобщените изводи и оценки за реализацията на стратегията на организацията.
Особено внимание авторът обръща на необходимостта от индивидуализиране на подхода при
разработването и внедряването на картите в съответствие със състоянието и вижданията за развитието на организациите. Споделя мнението, че балансираната карта не е шаблон5 , който може да
се прилага общо към различни видове бизнес или
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дори за цяла една промишленост. Различните ситуации на пазара, стратегии на продукти конкурентна обстановка налагат употребата на различни
карти. Бизнес единиците си създават индивидуални карти, които да отговарят на тяхната мисия,
стратегия, технологично равнище, ноу-хау и организационна култура.
На основата на представените възгледи в развитието на теорията на контрола, теорията за организацията и съвременните интелектуални модели
за оценка на организационен успех авторът прави
следните обобщаващи изводи и оценки:
Първо. Моделът на балансираната карта за
оценка, в сравнение с разпространените до началото на 90-те години управленски модели, променя логиката на структурирането на показателите
на функциониране на организациите. В това отношение той е силно повлиян от теорията на заинтересованите страни, която постулира стремеж на
организацията за задоволяване на изискванията на
основните агенти на нейната среда. В резултат на
това, моделът на балансираната карта за оценка
дефинира няколко основни перспективи за измерване и управление, в които намират израз тези изисквания – финанси, потребители, вътрешни бизнес
процеси, обучение и развитие на персонала. В това отношение моделът създава по-добри от съществуващите управленски предпоставки за постигане на единство на потенциала на организациите с
характеристиките на нейната среда в стратегически аспект. Въпреки постигнатото единство в структурирането на основните перспективи, моделът
предполага тяхното предефиниране и обогатяване
в зависимост от характеристиките на средата и особеностите на различните организации.

Второ. Моделът на балансираните карти за
оценка същевременно отчита господстващата роля на теорията за нарастване на стойността в бизнес организациите и съответно на перспективата
“финанси”6 . Основополагащо значение за структурирането на модела за всяка организация има
изследването на причинно-следствените връзки и
зависимости между показателите от другите перспективи и тези от перспективата “финанси”. За разлика от съществуващите преди него управленски
модели, обаче моделът на балансираната карта
включва в тези зависимости значително по-широк
кръг, предимно нематериални показатели. В този
смисъл моделът радикално “надгражда” предимно финансовите модели и постига по-комплексно
обхващане на факторната обусловеност на успеха на организациите в съвременната икономика.
На знанието и информацията авторът определя основополагаща роля при създаването на модерните
стратегии на организациите които вървят напред,
увеличават своята стойност и интелектуален капитал.
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ABSTRACT
This paper lays emphasis on the art of control on a management of the knowledge in the organization.
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Докладът дискутира противоречията между корпоративните интереси и виталността на идеята за устойчивото
развитие, както и възможните подходи за преодоляване на конфликтите. Проблемите на тези противоречия са
актуални, защото засега социумът не е изградил форма на обществено управление с приоритети извън
обслужването на бизнес интересите. Това е и причината предложените в доклада решения да са близки до
идеалния модел и трудно приложими на практика.
Ключови думи: корпоративни интереси, устойчиво развитие, подходи за преодоляване на конфликти
Key words: corporate interesets, sustainable development, approach to overcoming the conflicts

През първото десетилетие на новия век под
натиска на общественото внимание към взаимодействието им с околната среда, първо най-големите, а след тях и по-малки международни корпорации взеха да оповестяват в рамките на т.нар. „социални отчети” ангажименти, мерки, програми и
финансирания за осигуряване на устойчиво поведение и развитие. Един общ поглед върху тяхната
структура и съдържание веднага предизвиква усещането, че са предназначени за „измиване на очите” на обществото, тъй като се установява, че:
• не са еднакво структурирани;
• съдържанието им се представя в описателен стил;
• различават се по използваните показатели

за една година спрямо друга, за да не позволяват
изследване на динамика и тенденции;
• изтъкват се предимства и ползи, а се премълчават недостатъци и вреди;
Тези им качества едва ли задоволяват обществения интерес, а добри методики и практики за
оценка, измервания и контрол на представянето и
потенциалът са отдавна разработени и тествани.
Макар и замислени като средства за обвързване
на стратегическия и оперативния мениджмънт Intangible assets monitor, Tableau de bord и Balanced
Scorecard (BSc)* разполагат с обхват позволяваш
включването на всички перспективи, в това число и
взаимодействието с околната среда. Ние виждаме
това да се реализира по следния най-общ модел:

СРЕДА

Ресурси

ВИЗИЯ/И
Ц

Дейност

Е
Л
И

МИСИЯ

Резултат

СРЕДА
Фиг. 1.
* Авторът счита, че опитите за превод на „марките” , със които са известни тази методики, води до смешни
резултати, тъй като нито „карта”, нито „команден пулт”, най-малко пък „монитор” те използват. Това е все едно
да се опитваш да превеждаш „Кока-кола”.

352

Николай Колев

Чрез модела се интерпретират два относително обособени кръга от взаимодействия:
• в системата;
• с нейната среда.
Относително обособените в два кръга прави и
обратни връзки, предполагат две нива на оценяване на потенциала и представянето – спрямо критериите на заложените цели и спрямо мисията. Освен
това, моделът поставя целеполагането и оценката
за реализацията на целите, в контекста на влиянието на средата върху резултатите и ресурсите, както и влиянието на резултатите и използваните ресурси върху средата. Той отчита това влияние и
при формулирането, и оценката на реализацията
на визията и мисията.
Оценяването на потенциала и представянето
спрямо заложените цели, позволява да се извлича
информация за всички неидентифицирани възможности и рискове по причино-следствената връзка
СРЕДА – МИСИЯ – СРЕДА – ВИЗИЯ - ЦЕЛИ –
РЕСУРСИ – СРЕДА – ДЕЙНОСТ – СРЕДА –
РЕЗУЛТАТИ - СРЕДА. Така например, Samsung като
производител и на климатици би разглеждал глобалното затопляне като възможност за увеличаване на продажбите им, но от гледна точка на въздействието на отпадъчния фреон върху този процес би следвало да преразгледа визията си за
резултатите, дейностите и ресурсите с оглед влиянието им върху средата и да посочи в „социалните” си отчети мерки, програми инвестирани ресурси и резултати в тази област.
Кой от трите посочени в заглавието методи
да се приложи за оценка на потенциала и представянето с оглед на постигане на устойчиво развитие
е предмет на предпочитани, което може да се съобрази и с някой от посочените тук характеристики.
ВSc- метода не е първия опит за съвместяване на
финансови с нефинансови модели за оценка, планиране и контрол на потенциала и представянето.
Той не е и първият опит за обвързване на стратегическия с оперативния мениджмънт. Известни са опитите на групата Конрад, но тук ще го сравним с
френския “tableau de bord”. Мало’ определя френския аналог на BSc като „едно средство използвано от топмениджмънта на предприятието за бърз и
обобщен поглед върху дейността, и условията на
средата”1 . Кое е сходното и какви са различията
между тях?

• Сходствата са в:
- комбинирането на финансови с нефинансови индикатори;
- акцента върху перспективите наместо резултатите
- стремежа да се преодолява свръхинформационното насищане.
• Различията са в:
- степента на дефиниране на причинно-следствената връзка между индикаторите от 4-те перспективи (при BSc тя е по-силна, а при tableau de
bord по-либерална);
- френският метод е повече ориентиран към
стимулирането на мисловни процеси и генериране
на идеи, докато американския към разпределение
на отговорности по постигането на целите;
- американският метод предвижда използване му като система за разпределение на парични
възнаграждения за постигнатите цели, а френският е по-скоро манталитет на управление, с акцент
върху общуването при формулирането на цели, взаимното обучение, работата в екип и в съответствие с формулираните цели.
Двата метода имат своите предимства и
недостатъци, свои защитници и опоненти. Автори
от двете страни на океана изтъкват такива и дискутират по тях. Запознаването с дискусията, която
няма да представям тук, ми дава основание за
извода, че те отговарят на по-консервативните
(САЩ) и по-либералните (Франция) традиции и стил
на корпоративно управление, но независимо от това са еднакво адекватни за поставяне на изискванията към корпоративното управление в контекста
на идеята за устойчиво развитие.
Karl-Erik Sveiby презентира своя комплексен
модел за оценка на потенциала и прeдставянето
под наименованието Intangible Assets Monitor (IAM)
през 1997 г. 2 , а през 2002 г. ни предлага негов
усъвършенстван и адресиран към стратегическото управление вариант - Dynamic Intangible Assets
Monitor (DIAM)3 . „Мониторите” на Свейби не са
чак толкова популярни като „картите” на Каплан и
Нортън, но тъй като са обект на дискусии, внедрявани са в реалния бизнес и кореспондират с целите на настоящия форум, решихме да изразим тук
вижданията си по тях.
Както самият автор на модела декларира, той
представлява следваща стъпка в развитието на иде-

1 Malo, J.L. Les tableaux de bord comme signe d’une gestion et d’une comptabilitй а la franзaise. In Mйlanges en
l’honneur du professeur Claude Pйrochon. Paris 1995. Foucher, 357-376.
2 The Intangible Assets Monitor, Journal of HRCA Vol 2 Number 1, Spring 1997.
3 The Dynamic Intangible Assets Monitor (with Keith Linard, Lubomir Dvorsky), August 2002. Research Paper:
Building a Knowledge-Based Strategy: A System Dynamics Model for Allocating Value Adding Capacity. ( Статии,
доклади, модели и непубликувани изследвания авторът е предоставил за свободно ползване на своя сайт http://
www.sveiby.com)

Angible assets monitor, Tableau de bord и BSc ...

ите на „Групата-Конрад”*. Не се отричат известни
сходства с Каплан-Нортъновата BSc, но същевременно се подчертават следните четири различия4 :
• Intangible Assets Monitor се базира на допускането, че при съвременната икономика работната сила следва да се разглежда не само като направление на разход, а като създател на приходи,
като компетентността и знанията са източници за
създаване на богатство. Създаваната чрез човешката дейност печалба, обаче макар и да е знак за
успех, не е генератор на успеха. Такива са структурите на познанието и компетентността, които се
проявяват като съчетания на материални и нематериални активи, и имат качеството да носят приходи. Това допускане отсъства при модела BSс.
• Intangible Assets Monitor е базиран на традиционната теория за материалните потоци в стопанския цикъл на предприятието. Това предполага
да се намерят измерители, чрез които да установява корелацията между измененията в нематериален/и актив/и и съответстващите изменения в нарастването, обновяването, производителността и
степента на устойчивост на останалите активите
на предприятието и интегралното им влияние върху средата. BSc не се базира на тази теоретична
постановка.
• BSc разглежда като външна перспектива само взаимоотношенията с клиентите (реални и
потенциални), докато Intangible Assets Monitor в т.
нар. „външна структура” включва всички stakeholders5 , които имат отношение към измененията в останалите активи на предприятието, включително
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онези, които следят неговото поведение спрямо
средата;
• докато целите и измерванията при BSc се
ръководят от визията и стратегията на организацията, т.е са ограничени в тези рамки, то при IAM няма рамки, а търсене на по-широка перспектива за
изява на опита, знанията и таланта;
• Свейби разглежда подходящото комбиниране на външни фактори и вътрешни фактори, като
фактори на успеха. Като такива той разглежда и
компетентността (талант, знания, опит) на персонала. Мониторът, чрез които наблюдава и изследва корелациите между тези фактори на успеха изследва растежа, обновяването, производителността и устойчивостта.6
Без да отричам оригиналността на IAM-модела на Свейби, ще си позволя да го окачествя като по-близък до идеите на френския “tableau de
bord”, но и същевременно прагматично по-ориентиран към наблюдението и измерването, отколкото към стимулирането на човешкия фактор. Като
такъв той е по-удобен при корпоративното управление на устойчивото развитие.
В рамките на скромните си претенции към
настоящия материал се задоволихме да представим една възможност. Както заявихме още в началото на ръкописа, очакванията ни за подчиняване
на корпоративните интереси на общочовешките, не
са твърде оптимистични. От тази гледна точка, възприемането на споделеното тук като мисловно
упражнение, би отговорило на задачите на автора
му.

INTANGIBLE ASSETS MONITOR, TABLEAU DE BORD AND BSc
IN SERVICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Nikolay Kolev
Burgas Free University, Bulgaria

ABSTRACT
In the report are discussed the contradictions between corporate interests and vitality of the idea of sustainable
development. Possible approaches to overcoming conflicts are also subject to discussion. The problems of these
contradictions are valid, because the society has not developed a form of public management with priorities beyond
serving business interests. That is why the solutions proposed in the report are close to the ideal model and difficult to
apply in practice.
* Вече коментирана в изложението.
4 The Balanced Score Card (BSC) and the Intangible Assets Monitor - a comparison. Karl-Erik Sveiby, April 2001
5 „stakeholders” е непреводимо на български език събирателно понятие включващо всички заинтересовани,
т.е. собствениците, наемодателите, мениджърите, персонала, клиентите, доставчиците, кредиторите, и държавните и общински органи и агенции, неправителствени организации и медии.
6 Разработен пример за прилагане на Intangible Assets Monitor можете да намерите в монографичното
издание: Съвременни концепции в управленската отчетност. Колев, Н. ЯНИТА ЯС 2008.
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МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ СЪС СРЕДСТВАТА НА
РАЗМИТАТА ЛОГИКА
Пенка Георгиева
Бургаски Свободен Университет
При управлението на финансови активи ключова роля играе навременното откриване на тенденции в изменениет на цените и познаването на посоката и силата на тенденцията. Размитата логика може да бъде използвана
за моделиране на индикатори, характеризиращи тенденциите и така да се подпомогне процеса за вземане на
решение. В работата е предложен подход за моделиране на индикаторите DMI и ADX, базиран на размита
логика.
Ключови думи: размита логка, индикатори DMI и ADX
Key words: fuzzy logic, DMI and ADX indicators

I. Въведение
В процеса на вземане на решение при управление на финансови активи често се налага да се
оперира с неясна и/или неточна финансова информация. Един от възможните подходи за моделиране на различни индикатори, които финансовият инженеринг използва, е апаратът на размитата
логика, тъй като с помощта на размити променливи е възможно описанието на лингвистичната
неяснота, съдържаща се в експертните оценки както за посоката, така и за силата на тенденциите
при изменение на цените на пазара за ценни книжа.
Целта, към която един инвеститор се стреми
е да получи доходност от своята инвестиция, повисока от възможната безрискова доходност, като
при това поема или пазарен или кредитен риск. В
бързо променящата се инвестиционна среда осо-

бено важно е инвеститорът да успее също така бързо да открие съществуващи тенденции и да вземе
адекватно инвестиционно решение. В този аспект
използването на автоматизирани системи за вземане на решения би могло да бъде изключително
ефективно средство.
II. Моделиране на индикаторите DMI и ADX
При техническия анализ се следят цените на
активите в даден период от време.
На фигура 1 е показана графика на последователното изменение на цените на един актив за
500-дневен период. Макар да се наблюдава общо
покачване на цените, то флуктуациите затрудняват бързото откриването на краткосрочни и средносрочни тенденции, а това е съществена пречка
пред навременното вземане на подходящо инвестиционно решение.

Фиг. 1. Изменение на цените на даден актив

Моделиране на технически индикатори със ...

Получената от наблюдения редица от цени P1,
P2, P3, …,Pn се използва за пресмятане на различни индикатори, които да подпомогнат взимането на
решение за покупка, продажба или изчакване.
Индикаторите DMI и ADX са средство, използвано
за определяне на посоката и силата на съществуваща тенденция. Индикаторът DMI (directional movement indicator) показва наличието на краткосрочни
и средносрочни положителни или отрицателни тенденции при изменението на цените на ценни книжа
и на различни индекси. И докато DMI показва посоката на тенденцията, то ADX (average movement
indicator) измерва силата на тази тенденция и се
пресмята лесно от DMI. [2]
При конструирането на индикаторите DMI и
ADX обикновено се използват най-висока, най-ниска и цена “затваря” за един малък интервал от време – например един ден. За нуждите на предложения в тази работа модел са използвани на-високата,
най-ниската и последната цени за 5-дневен период,
което е достатъчно за по-консервативни и неагресивни инвестирори. Използвани са следните величини:
hi - най-висока цена за 5-дневен период i
li - най-ниска цена за 5-дневен период i
ci - последна цена за 5-дневен период i
Пресмятането на DMI и ADX става в следната последователност:
1) Пресмятане на DM (directional movement).
Възможни са следните три случая.
1.

hi > hi −1

li > li −1 - движение нагоре (plus DM) и

PDM=+DM= hi - hi-1.
2.

hi < hi −1
li < li −1 - движение надолу (minus DM) и

MDM=-DM= li - li-1.

hi < hi −1
3.
li > li −1 - няма достатъчно информация за
отчитане на движение (ZDM).
2) Определя се истинския обхват за всеки ден
TR (true range)
TR=max(hi-li; hi-ci-1; li-ci-1)
За моделиране на индикаторите със средствата на размиктата логика са нужни огладени времеви редове. Огладените редове за PDM, MDM и
TR са получени чрез една модификация на естиматора

m̂h (τ ) на Надарая-Уотсън [10], [14], при

който се използва следната процедура.
Нека за непрекъсната функция K(x) са изпъл-

нени условията
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K ( x) ≥ 0 и

∫ K (u )du = 1. С по-

мощта на параметър h>0 функцията K(x) се премащабира: K h ( x ) =

1 ⎛u ⎞
.K ⎜ ⎟ и
h ⎝h⎠

Конструират

се

∫ K (u )du = 1 .
h

тегловни

функции

Kh ( x − t )
1 T
∑ K h ( x − t ) , които са коефициенти пред Pt в
T t =1
естиматора

m̂h (τ ) . Така изглаждащата функция е

t + k −1

mˆ h (τ ) =

∑ K (τ − i ).P
i =t
t + k −1

h

i

∑ K (τ − i )

: t = 1, K , T − k + 1

;

h

i =t

x2

− 2
1
.e 2h .
където K h ( x ) =
h 2π

Важна особеност на разглеждания метод за
изглаждане на данни е, че докато при математическото моделиране стремежът е да се получи максимално малка разлика между данните и естиматора (т.е. максимум сходимост), то при решаване
на практически проблем като този максималната
сходимост понякога води до загуба на характеристиките на процеса.
След тази процедура се получават изгладените редове PDMA, MDMA и TRA.
3) Пресмята се DI (directional indicator) –
индикатор, който показва движението в съответната посока, съотнесено към истинския обхват TR
1. Ако DI=0, то такова движение не се отчита.
2. Ако

MDI (i ) =

DI ≠ 0 , то

PDI (i ) =

PDMA(i )
и
TRA(i )

MDMA(i )
TRA(i )

4) Пресмятат се MX(i)

MX (i ) =

PDI (i ) − MDI (i )
.100
PDI (i ) + MDI (i )

и ADX, който е изгладен MX с посочената в 2)
процедура и измерва силата на движението чрез
относителната разлика между PDI и MDI. Колкото
ADX е по-голям, толкова по-силна и по-продължителна е тенденцията.
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Когато индикаторът PDI, растейки, пресече
MDI отдолу нагоре и ADX има екстремум, то се
отчита сигнал за начало на тенденция „бик”. Това е
и подходящ момент за купуване на акцията на цена равна на най-високата цена от деня, в който става пресичането. [2], [9]
Обратно, ако индикаторът PDI, намалявайки,
пресече MDI отгоре надолу и ADX има екстремум,
то се отчита сигнал за начало на тенденция „мечка”. Моментът е подходящ за продаване на акци-

ята на цена равна на най-ниската цена от деня, в
който става пресичането. [2], [9]
ADX сe измененя е интервала (0;100). При
ADX<20 се приема, че няма тенденция или ако
има тя е много слаба; при ADX>40 се приема че
има силно изразена тенденция; а стойности над 60
се наблюдават много рядко.[2], [11]
На фигура 2 са показани графики на получените стойности на индикаторите PDI, MDI и ADX.

Фиг. 2. Индикаторите PDI, MDI и ADX

III. Размити променливи и правила за агрегация
За моделиране на индикаторите, показващи
посоката и силата на тенденцията, ако такава
съществува, първо се пресмята разликата
DMI=PDI-MDI. Стойностите на DMI и ADX се използват за пресмятане на степените им на принад-

лежност към две размити променливи:
DMI={DMI_1;DMI_2} и
ADX={ADX_1;ADX_2;ADX_3}, като така стават входни данни за размитата система. Функциите
на принадлежност на съответните терм променливи и параметрите им са показани в таблица 1, а
графиките им – на фигура 3.

Таблица 1. Вид и параметри на терм-променливите

DMI
ADX

Терм
DMI_1
DMI_2
ADX_1
ADX_2
ADX_3

Вид
Gbellmf
Gbellmf
Gbellmf
Gaussmf
Smf

Параметър 1
60
60
20
10
40

Параметър 2
2
2
2
40
60

Параметър 3
-100
100
0
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Фиг. 3. Размити променливи DMI и ADX
На следващия етап върху така пресметнатите степени на принадлежност се прилагат агрегиращи правила от вида „ако-то” (табл. 2), от които

се получават степените на принадлежност на изходната променлива
Trend={PosS,NegS,PosW,NegW,None}.

Таблица 2. Правила за агрегация

АКО
DMI
DMI_2
DMI_2
DMI_2
DMI_1
DMI_1
DMI_1

ТО
Trend
None
PosW
PosS
None
NegW
NegS

ADX
ADX_1
ADX_2
ADX_3
ADX_1
ADX_2
ADX_3

Променливата Trend е размита променлива с
пет терм променливи - PosS (силна положителна),
PosW (слаба положителна), NegS (силна отрицателна), NegW (слаба отрицателна), None (няма тенденция). Тъй като тези променливи са размити, то
за да могат при необходимост получените резултати да бъдат използвани на практика, е нужна процедура за превръщането на размитите резултати в
точни, конкретни числови стойности (дефъзифициране).

За дефъзифициране на променливата Trend
е приложен методът „център на тежестта” [13].
Този метод е често използван, заради достатъчно
добрата си точност и прецизност. Съответната числовата стойност се пресмята по формулата

x∗ =

∫ x.μ (x )dx
,
∫ μ (x )dx
i

i
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където x* е дефъзифицираната стойност, е
функцията на принадлежност и x е изходната променлива [13]. Тази изходна променлива показва до
каква степен индикоторите показват наличие на
тенденци, а също така каква е нейната посока и
сила.
IV. Заключение
Основната цел на техническия анализ е да
идентифицират тенденции във времевите редове на
цените чрез извличане на нелинейни закономерности от “шумни” данни. Съществено е приемането,
че някои изменения на цените са важни – и те формират тенденцията – докато други са почти случайни отклонения и могат да бъдат игнорирани. В
много случаи “човешкото око” може да открие тези сигнали бързо и точно, но целта е създаването
на автоматични системи за това.
Средствата, които размитата логика предлага са подходящи за моделиране на различни индикатори, използвани от техническите анализатори,
защото дават възможност за опериране с неясна и
неточна информация.
Предложеният подход в тази работа от една
страна може директно да подпомогне процеса за
вземане на инвеститорско решение в средносрочен и дългосрочен план, а от друга – може да бъде
използван в комбинация с други средства.
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ABSTRACT
In managing a financial asset one of the key issues is to know the direction and the strength of the trend (if it
exists). Fuzzy logic can be used to model indicators, for detecting the trends and thus to support the decision process.
In this paper a fuzzy approach for modeling the DMI and ADX indicators is proposed.
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РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ КАТО ИЗТОЧНИК НА ЗНАНИЕ И
КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Вяра Славянска
Бургаски Свободен Университет
Знанието е стратегически ресурс за съвременната организация. Съществуват различни форми на знание и
начини за неговото придобиване, като с най-голяма ефективност е неформалното учене или ученето “чрез
правене”.
Проектният екип предлага идеални условия за учене на своите членове, което съдейства за повишаване на
индивидуалната и съответно организационната компетентност.
Ключови думи: знание, проектен екип
Key words: knowledge, project team

Управлението на проекти е специфична дейност, твърде различна от традиционния мениджмънт на предприятието. Тази специфика произтича от самата същност на проекта, а именно –
начинание, осъществявано в рамките на строги бюджетни и времеви ограничения. Това поставя особени предизвикателства пред неговото успешно
управление.
Човешките ресурси, работещи по един проект,
са организирани в т.нар. проектен екип. Това, което често се пропуска, е че този проектен екип трябва да обслужва не само нуждите на проекта, за
чието изпълнение е формиран, а и личните нужди
на своите членове, както и тези на организацията
като цяло. В тази връзка той трябва да реализира
1) успешно изпълнение на конкретния проект,
т.е. краткосрочни ползи за организацията;
2) повишаване на индивидуалните компетенции чрез възможностите на формалното и най-вече неформалното учене в процеса на груповата работа, т.е. дългосрочни ползи за организацията с оглед разширяване на ресурсната банка в бъдеще.
Това дава повече възможности за избор на най-подходящите членове за бъдещите проектни екипи, разпределя по-равномерно компетенциите в
организацията, намалява натоварването на определени членове, които поради притежаването на
специфични и уникални компетенции се оказват
включени в множество проекти, а други в същото
време бездействат. Тоест по-пълноценно оползотворяване на организационните ресурси;
3) вътрешна мотивация на индивидите, включени в проекта. Проектът дава възможност на хората да работят по задачи, които харесват и така
повишават своята удовлетвореност от труда.
1. Значение на знанието за организацията
Знанието се смята за един от стратегически-

те активи на организацията. Тъй като стоките и услугите стават все по-сложни по своето съдържание и начин на производство, конкуренцията между фирмите все повече се базира на знанието, с
фокус върху развиване на ценно и трудно за копиране знание, което носи устойчиво конкурентно
предимство. Фирмите не се различават съществено по отношение на основните си ресурси - капитал,
суровини, работна ръка и др. Това, което отличава
една фирма от друга, са допълнителните уникални и устойчиви конкурентни предимства, които може да предложи на външния свят, най-вече под формата на интелектуален капитал. С развитието на
информационните технологии, нарастващата скорост на промяната, глобалната интеграция, мрежовите форми на организация и нуждата от иновация, основна грижа на съвременните организации става създаването, управлението и използването на знанието по такъв начин, че да произвежда
дългосрочни предимства.
Компетенциите са един от най-важните нематериални активи в една организация и хората са
тези, които са техни основни носители. За съжаление, много работодатели възприемат служителите
си като разход, което означава че развитието на
компетенциите също се приема като разход, а не
инвестиция. Изключително важно, но същевременно трудно е да бъдат убедени собствениците с краткосрочен интерес, че развитието на компетенциите е дългосрочна инвестиция и е абсолютно
необходима.
2. Типове знание и компетенции
Най-общо, знанието съществува в две форми:
експлицитно (явно, обективно) и имплицитно
(скрито). Експлицитното знание1 може да бъде превърнато в информация и лесно комуникирано, документирано и предавано на други. Това е знанието,

1 Nonaka,I., N.Konno, The Concept of Ba’: Building Foundation for Knowledge Creation, California Management
Review Vol.40, No.3, 1998.
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което се събира, съхранява, разпространява и споделя основно чрез електронни или хартиени документи, под формата на данни, спецификации и
др. Този тип знание може лесно да бъде споделено на заседания, чрез документи, e-mail и т.н. или
чрез образование и обучение. Целта е съществуващото знание да стане по-систематизирано и комплексно и да се съхрани като ново знание. Експлицитното знание може да бъде превърнато в имплицитно чрез четене на документи от множество
източници, когато хората имат възможност да създадат ново знание чрез комбиниране на притежаваното от тях имплицитно знание със знанието на
другите. Една типична дейност е служителят да чете и изучава документи от няколко различни бази
данни, когато иска да научи как преди е била изпълнявана задачата, която му е възложена в момента. Друг вариант е т.нар. учене чрез действие, което може да се прилага както на работното място,
така и в различни обучаващи програми, експерименти и симулации.
Имплицитното знание2 , от друга страна, е много персонализирано и много трудно за формализиране. Знание под формата на предчувствия, интуиции и субективни прозрения попада в тази
категория. То е дълбоко вкоренено в действията,
Компетенциите са най-добрия начин да се опише знанието в бизнес контекст. Те не могат да бъдат точно копирани, а се придобиват чрез обучение,
грешки, практика, размишления и повтаряне. С други думи, компетенциите се предават чрез “правене”.
Най-общо, компетенциите биват организационни и индивидуални. Организационната компетентност е може да бъде описана като резултат от опита на организацията в сътрудничеството със заобикалящия свят и изпълнението на задачите. Този
опит се вгражда в организационната култура и поведението на служителите. Основните компоненти
на организационната компетентност са компетенциите на хората и организационните материални и
технически структури. Хората са основен носител
на компетенциите.
Организационната компетентност е сложен
феномен, който включва четири форми на знание:
• научноизследователско знание - често е
свързано с научноизследователския отдел. Изследователското знание е важно в дългосрочна перспектива, тъй като допринася за разработването на продукти и производствени процеси;
• организационно прехвърлено знание - знанието, по-директно принадлежащо на организа-

цията. Това е организационната “памет” под формата на теории, идеологии, поведение, норми и
ценности;
• знание, базирано на учене - свързано със
способността на организацията да се учи от своя
опит и от опита на другите;
• индивидуално знание - знанието което индивидът внася в организацията и взема със себе
си, когато я напуска. Важно е индивидуалната компетентност да се превърне в организационна. Също
така е важно да се назначават индивиди с необходимите за организацията знания.
От всички посочени, индивидуалното знание
е най-статегическата форма, тъй като индивидът е
този, който изгражда знанието. Индивидуалната
компетентност може да бъде класифицирана в пет
различни типа:
• експлицитно знание - включва познаването
на факти. Получава се основно от информация, например чрез формално образование;
• умение, което се придобива чрез обучение
и практика. Това знание включва практически опит,
както физически, така и умствен;
• опит, който се получава най-вече чрез размишление върху минали грешки и успехи;
• ценностни преценки - възприятия за това, което индивидът смята, че е правилно. Действа като
филтър за процеса на знание.
• социални мрежи – връзката, която индивидът има с други индивиди в една среда и култура.
Колкото повече умения натрупва индивидът,
толкова повече може да модифицира правилата в
рамките на своята професионална област. Един
много способен служител може дори да въведе нови
правила; той става експерт. Тази компетентност
не може да бъде предавана на друг индивид.
3. Процесът на създаване на знание
Има множество методи за предаване на знания и компетенции, които се отличават с различна
ефективност. Най-общо, знанията и компетенциите
могат да бъдат придобивани чрез формално и неформално учене. Формално учене се реализира,
когато знанието се предава на хора, различни от
неговия първоначален притежател в най-различни
форми (писмена, видео, аудио) и може да бъде
достъпно по всяко време и навсякъде. Примери за
формално предаване на знания са презентации на
слайдове, курсове, книги, видео и аудио записи, хранилища за съхраняване на документация, дигитални библиотеки, семинари, програми, лекции и много
други. Формалното учене често изисква определе-

2 Hubert Saint-Ongeq Tacit knowledge: The key to the strategic alignment of intellectual capital, Strategy &
Leadership, 1996.
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ни условия, предварително и последващо оценяване, тестове и понякога намира резултат в някакъв сертификат. Често се осъществява от инструктор, а присъствието и резултатите лесно се документират.
Общият курс е най-разпространената днес
форма за учене, при която група от хора се събират за известно време и чрез лекции, дискусии и
групова работа придобиват знания. Тази форма на
учене създава условия за:
• осъществяване на посредничество между
знания и опит;
• установяване на нови контакти;
• обмен, обсъждане и анализиране на опита.
Изследванията показват, че общата лекция има
най-малък успех; след пет дни, повечето хора помнят не повече от 10% от това, което са научили.
Най-добър резултат се получава от учене чрез “правене”, при което се запомнят около 60-70% от
наученото.
Неформалното учене се реализира при личен
контакт с притежателя на знанието. Това знание
не е експлицитно и съществува само в неговото
съзнание. Обикновено неформалното учене не е
формално организирано и финансирано от организацията. Характеризира се със следното:
• не се реализира в специални условия, различни от нормалния трудов живот и професионална практика;
• няма програма, не е планирано и професионално организирано, а по-скоро се осъществява
случайно, стихийно, във връзка с определени ситуации, предизвикани от промяна в изискванията на
практиката;
• не е свързано със самоцелно трупане на запаси от знания, а “естествената” му функция е на
средство за оцеляване;
• не винаги е разпознато (т.е. осъзнато) като
учене.
Най-общо казано, ученето, което се провежда в специализирани образователни институции е
формално, а това извън тях е неформално. Според
редица изследователи, неформалното образование
е процес, който протича през целия живот и чрез
който всеки индивид придобива и натрупва знания,
умения, отношения и виждания от ежедневния си
опит във взаимодействието с колеги, семейство и
приятели.
Истинското учене е свързано със състоянието да си способен да възприемаш и да адаптираш това, което знаеш и можеш да правиш (което
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си усвоил чрез формално учене) в най-различни неформални обстоятелства. Поне 80% от ученето3 ,
което се осъществява на работното място, е неформално. Служителите научават много повече като
наблюдават останалите, пробват и грешат, задават въпроси на колегите си, търсят помощ и т.н.
Останалите 20% от уменията, които хората използват в работата си, идват чрез формално учене.
Оказва се, че повечето от компаниите, които осигуряват обучение, са ангажирани единствено с формалната страна и инвестират в нея; крайният резултат е, че те харчат повечето си пари за най-малката част – едва 20% от ученето.
Повечето организации, респективно мениджъри не искат учене – искат изпълнение и производителност. Но производителността е свързана найвече с учене от реални хора в реално време –
ментори, майстори, експерти, колеги и др. Неформално не означава непредвидено или неосъзнавано,
затова трябва да се създават условия за осъществяване на неформалното учене и един от начините
е именно чрез наставничество.
4. Създаване на знание в проектния екип
Както вече бе посочено, по-добър начин за учене от общия курс е учене чрез правене; компетенциите се предават най-успешно, когато реципиентът участва в процеса. Това е свързано с т.нар.
наставничество. В началото чиракът се учи от
майстора. Майсторът му показва как да работи,
той се опитва да го имитира и в последствие майсторът оценява неговите усилия. С течение на
времето, чиракът става все по-добър и започва да
търси друг начин за вдъхновение, например друг
майстор. По този начин чиракът постепенно става
майстор. Един от проблемите при този тип учене
е, че може да отнеме доста време, а обикновено
времето е ограничен ресурс. Друг недостатък е,
че поради силно имплицитната си същност изисква използване на всичките шест сетива.
Екипът е отлична среда за придобиване на знание и компетенции, тъй като в процеса на съвместната си дейност, неговите членове се учат един от
друг. Ученето в екипа разчита на открит и интензивен информационен поток между членовете на
екипа. По тази причина вътрешната комуникация е
важен фактор. Членовете на екипа трябва да бъдат
открити относно своите нужди от учене и своите
умения. За да работи комуникацията, членовете на
екипа трябва да си вярват, уважават и разбират един
друг. Взаимното опознаване и разбиране може да
бъде подобрено с помощта на модели от поведен-

3 Cross, J., Informal Learning: Rediscovering the Natural Pathways that Inspire Innovation and Performance, San
Francisco: Pfeiffer, 2006.
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ческите науки.
Ученето в екипа е свързано със следните
ползи:
• уменията на всеки служител се развиват, което води до гъвкавост на екипа;
• подпомагайки си един друг в ученето, членовете на екипа получават по-добро разбиране относно гледната точка на останалите;
• членовете на екипа оценяват усилията на
другите повече, ако ги разбират по-добре;
• то допринася за създаване на среда за взаимна подкрепа в екипа;
• мотивацията за учене се повишава, ако другите членове на екипа я подкрепят;
• чувството за постижение при придобиването на ново умение се насърчава от демонстрираното признание и одобрение от страна на останалите членове на екипа.
Най-разпространената организационна форма, в рамките на която се реализират проекти, е
матричната структура. При нея, формирането на
проектния екип предполага преговори между проектния и функционалния мениджър, тъй като последния се явява “собственик” на човешките ресурси.
Тези преговори са насочени към разрешаване на
конфликта между желанието на проектния мениджър да получи най-квалифицираните ресурси за
своя проект и желанието на функционалния мениджър да съдейства за повишаване на организаци-

онната компетентност. В тази връзка е възможно
(и препоръчително), ако прекият ръководител прецени, че проектната задача съответства на нуждите от развитие на някой в отдела, да бъде избран
служител, който може да се справи с помощта на
наставник, курсове и др. Това изисква съобразяване да се изберат двама служители вместо един един наставник и един чирак. Логично е чиракът
може да бъде заплатен за сметка на функционалния отдел.
В почти всички проекти съществуват много
шансове за развитие на компетенциите чрез отношения тип майстор/чирак, но те рядко се използват.
Заключение
Организационната компетентност е пряко
свързана с развитието на индивидуалните компетенции, а проектният екип предлага идеална среда за
осъществяване на този процес. Включването на хора в проектните дейности (дори и с недостатъчни в
момента технически способности) е източник на
знание и компетенции и може да се разглежда като дългосрочна инвестиция в човешки капитал.
Ученето в екипа развива компетенциите на
членовете, свързани с управлението на проекти, като ги подготвя в бъдеще да заемат ролята на проектен мениджър в някой проект. В тази връзка екипът може да се разглежда като среда за придобиване на знание и компетенции.
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задача при наличие на специфични ограничения. Като социална система, съществуваща в рамките на по-голямата организационна система, той е изключително зависим от нея.
В настоящата статия се подчертава значението на организационната култура като една от най-важните
характеристики на организационната система. В тази връзка се представят три типа култури (конструктивна,
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Key words: project, social system, organizational culture

Концепцията за организационната култура не
е нова. От десетилетия наред изследователите изучават нейното влияние върху организацията и с
основание: културата оформя моделите за вземане на решения, ръководи организационните действия и насочва поведението на всички служители в
организацията. Културата е могъща сила. Тя може да блокира стратегията на организацията (респективно на проекта) или може да я катализира. На
опростен език, културата е “начинът, по който правим нещата”; на по-задълбочено равнище, тя е съвкупност от споделени норми, символи и отношения,
които проникват във всички части на организацията.
Тези устойчиви модели поддържат стабилността на
организацията, което е нейно важно конкурентно
предимство. Но също така, една силна култура може да издигне непреодолими бариери пред достигането на резултатите, необходими за запазване
на конкурентоспособността.
Проектните мениджъри, които не осъзнават
същността и влиянието на културата, се оказват
ограничени от ценностите и убежденията на преобладаващата в организацията култура. Те срещат
трудности с разбирането и адаптирането към различните норми и поведения, разпространени в
организацията. Аналогично, прозорливите проектни мениджъри имат силна връзка със своите култури. Те са по-сензитивни и способни да взаимодействат с други типове култури и са по-адаптивни,
гъвкави и ефективни. В настоящата статия се дискутира влиянието на културата върху поведението.
Целта е проектните мениджъри да бъдат подпомогнати в получаването на по-добро разбиране за организационната култура и всичко, с което е свързана тя: нейният облик и същност, как се развива,
как да се идентифицират характеристиките и атрибутите на основните културни типове и как мениджърът да намери начин да разпознава, променя и

адаптира своето поведение, работейки с различни
култури. Веднъж получено, това знание не само
ще направи проектните мениджъри по-ефективни,
но ще им помогне да реализират планираните
резултати.
1. Същност и значение на организационната култура
Налице е нарастващ интерес към проблематиката, свързана с културата на бизнес организациите и проектния мениджмънт. Културата на една организация е нейната персоналност. Тя включва отношения, убеждения, ценности, норми и веществени знаци (артифакти) или организационните членове и техните поведения.
Хеерт Хофстеде определя организационната
култура като модна прищявка, която може да бъде
трансформирана в успешен управленски инструмент. Самият той казва в предговора на книгата си
“Култури и организации. Софтуер на ума. Междукултурното сътрудничество и значението му за оцеляването”, че за понятието организационна култура са изписани множество глупости и в противовес
на всички останали автори, които приоритетно определят културата на корпорациите като общо споделени ценности / не само, но преди всичко/, то
Хофстеде пише: “противно на националните култури, корпоративните култури не са въпрос на общи ценности, както биха искали някои автори. В
техните корени са ценностите на основателите им
и значимите лидери, които са били превърнати в
практики, в правила на играта за всички други членове на корпорацията”.
В книгата си “Личност: теория, оценяване и
изследвания” Лоурънс Первин определя културата
във връзка с дефиницията на персоналността като
“усвоените модели на поведение”. Моделите на поведение са тясно свързани с вярванията и възгле-
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дите на личността. Несъответствията в когнициите
за практикуваните поведения и когнициите за приетите вярвания, възгледи и смисли е известно като
когнитивен дисонанс, който доколкото е източник
на неприятни преживявания за личността, е и източник на мощен мотивационен натиск за промяна
по посока на напасване, синхронизиране на поведения и възгледи до постигането на удовлетворителен, приемлив консонанс. Тези процеси на ниво индивид кореспондират с процесите на създаване на споделени възгледи и вярвания в екипа и
организацията. Така наречените доминантни дискурси, които създава всяка една организация са в
основата на унифицираните поведения, наречени
от Первин култура на организацията. Ето защо изследователите на културата се насочват към изследването на споделените смисли, на процесите
на комуникация и интеракциите между членовете в
групата или екипа, благодарение на което се достига до общи, съвместно конструирани, /коконструирани/ значения, приписвани на организационните събития. Тези всеобщо подкрепяни интерпретации на организационните събития предполагат и уеднаквени поведенчески реакции. В резултат от изследванията все по-ясен става механизмът на модифициране на поведението на организационните членове по посока на определени поведенчески патерни, които съответната организационна култура подкрепя. С изясняването на този механизъм ще бъде възможно все по-осъзнатото и
целенасочено използване на културата като мощен
управленски инструмент.
В една организация могат да съществуват много субкултури, които могат да бъдат изследвани
на различни равнища “хоризонтално, вертикално,
по отношение на религията, възрастта, по работни
групи, по клубове за развлечения и т.н.” (4), но хората в тези групи, екипи или субсистемни нива придават един и същ смисъл на организационните
събития, по което могат да бъдат идентифицирани
членовете на тези групи или субсистеми. Изследванията показват, че вътрегруповите вариации на интерпретациите на събития са много ниски, докато
между системните интепретации на едни и същи
организационни събития са с висока степен на вариативност. Причините за ниската вътрегрупова,
вътреекипна вариативност могат да бъдат намерени в интерактивните процеси, в резултат на което
отпадат големите различия в приписването на
смисъл, или е възможно членовете на екипа/отдела
да конструират съвместно нова интерпретация на
случващото се, т.е. да променят въведат нов доминантен дискурс. Следователно социалните интеракции силно повлияват върху смислите, а с промяната на приписвания смисъл може да се очаква

и промяна на поведението в определена посока.
Изследвайки организационните различия,
Джоан Рентч доказва, че хората от една група или
екип приписват сходни значения на организационните събития и хората от различни интерактивни
групи – съответно, приписват различни значения
на едни и същи организационни събития. Според
нея, тези резултати водят до изводи в следните
посоки: първо, че в организационните събития не
се възприемат еднозначно от всички членове на
организацията, колкото и хомогенна да е организационната й култура; второ – съществуват субкултури по отношение на значенията, които служат като когнитивни схеми или перцептивни филтри, през
които се пречупват и изкривяват в определена посока посланията, идващи от организацията като цяло
или от другите субкултури; трето – мениджърите
могат да използват това, че в различните групи и
екипи интерпретациите на организационните събития са различни, като възможност за промяна или
утвърждаване на значенията в организацията.
Влиянието на организационната култура е
огромно, както на организационно, така и на индивидуално равнище. На ниво организация тя е свързана и повлиява организационната социализация,
очакванията за промяна, стил лидерство и лидерско поведение, групова ефективност, а на нивото на
индивида тя влияе върху мотивационната насоченост на служителите, върху нагласите за труд и
постижения, върху просоциалното и гражданско поведение в организацията, върху стратегиите за
справяне със стреса, върху бърнаута на работното място.
Културата е могъща сила и има множество
измерения. Ако един служител трябва да бъде преместен в друга организация (или друг отдел в рамките на същата организация), той е склонен да се
държи по различен начин в тази нова среда. Това е
така, защото една силно вкоренена култура създава социални идеали, които ръководят индивидуалното поведение и тези идеали се демонстрират по
най-различен начин. Една силна култура може да
създаде привързаност към организационните
ценности. Във високо съвършените организации,
силните култури са устойчиви (издръжливи) и са
средство, чрез което организацията може да подобри своето изпълнение и да се адаптира към променящата се външна среда, повишавайки шансовете си за оцеляване и поддържане на конкурентоспособността.
Културата е средство, чрез което посланията
относно целите на организацията се предават на
служителите и външния свят. Когато служителите
се привържат силно към убежденията на организацията, тези убеждения се интернализират и инди-
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видуалните членове ги възприемат като собствени.
Независимо дали се осъзнава или не, процесът на
интернализация протича и (при наличие на благоприятни обстоятелства) може да бъде средство за
получаване на лично удовлетворение. С други думи,
персоналността на организацията се превръща в
персоналност на служителите и обратно.
Разбирането на културата на една организация е от критично значение за реализирането на
успешни проекти. Културата живее във всяка “клетка” на организацията и оказва влияние върху трудовото изпълнение и междуличностното взаимодействие на служителите.
2. Основни фактори, формиращи организационната култура
Множество външни и вътрешни сили оформят културата на организацията и оказват влияние
върху проектите, които тя реализира. Вътрешни сили като организационната визия, мисия и стратегия, независимо дали са добре изразени и комуникирани или не, оказват силно влияние върху организационната култура. Някои организации имат за
стратегия да доминират на пазара, да предлагат
единствения продукт, технология или услуга и да
се борят за поддържане на стабилността си. Други
се опитват да предлагат най-добрите продукти или
услуги и са изключително адаптивни.
Структурата също влияе върху културата.
Например тромави, формални и централизирани
структури, често насърчават функционалната
ефективност за сметка на сътрудничеството и иновацията (които са толкова необходими за проектите). Обикновено в рамките на организацията съществуват субкултури, които може да са коренно
различни от основната (доминиращата) организационна култура.
Действията на мениджърите са вътрешни
сили, които комуникират кое е най-важно за организацията като убеждения, мнения и ценности.
Поведението на един мениджър има много по-силно въздействие от разпространяваните в организацията писма, политики и процедури. Разхождането
из коридорите, разговорите и изслушването на служители и клиенти, комуникират важно послание.
Някои мениджъри подчертават възнагражденията
и насърчават междуличностната и междугруповата конкуренция, а други поощряват работата в
сътрудничество.
Друга вътрешна сила са практиките за управление на човешките ресурси като: кой бива назначен и повишен, кой бива уволнен или понижен, кой
бива подлаган на обучение и др., дали към служителите се подхожда хуманистично или като към
едно от разходните пера в бюджета, как хората би-
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ват възнаграждавани и как се оценява тяхното
изпълнение.
Критериите за оценяване на изпълнението играят изключително важна роля при определяне на
организационната култура. Какво се оценява – приходите, резултатите или поведенията? Какво се
подчертава - приноса на индивида или на екипа,
дългосрочното или краткосрочно мислене и решения?
Множество външни сили също допринасят за
оформяне на организационната култура, тъй като
организациите отразяват глобални, национални,
регионални, отраслови и длъжностни идеологии.
Субстанцията на една организационна култура може да отразява различни убеждения, само част от
които възникват в рамките на самата организация.
Всички изброени елементи оказват влияние
върху начина, по който хората възприемат своята
организация и се държат в нея.
3. Типове организационни култури
Разпознаването на организационната култура
може да представлява разликата между успеха и
провала в днешната бързо променяща се бизнес
среда. Обикновено мениджърите имат виждане за
своята култура, базирано повече на желания, отколкото на рационалност. Разбирането и последващото противопоставяне на реално съществуващата култура не винаги е приятно, но е много необходимо. Много често това, на което мениджмънтът обръща внимание и възнаграждава, е най-силният индикатор на организационната култура. То е
твърде различно от вербално разпространяваните
ценности или идеали. Културата на организацията
не са ценностите, декларирани на едно официално
заседание или на уебсайта на организацията. Това
са идеали, съвършено различни от ценностите,
убежденията и нормите, изразявани чрез реалното
поведение на организационните членове. Изключително важно е организацията да осъзнае собствената си култура, както и тази, към която се стреми.
Индивидите, групите, отделите, проектните
екипи и организациите рядко попадат в някакви точни класификационни рамки или чист културен тип,
защото те представляват комплексни социални системи и комбинация от множество културни модели и норми. Въпреки това, съществуват инструменти, които идентифицират различните типове
култури и могат да бъдат от полза на проектните и
останалите мениджъри в разбирането на различните измерения на културата.
3.1. Конструктивна култура
Конструктивната култура включва културални
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норми, които подпомагат задоволяване на вторичните потребности на организационните членове. Те
са:
- постижения. Служители с култура, ориентирана към постижения, си поставят предизвикателни,
но реалистични цели, разработват планове за тяхното достигане и ги изпълняват с ентусиазъм;
- себеактуализация. Тези служители харесват
работата си, развиват се и се стремят към нови и
интересни дейности;
- хуманизъм и окуражаване. Тези служители
са подкрепящи, конструктивни и отворени за междуличностно влияние;
- приемане. Приятелски настроени, сътрудничещи и сензитивни към нуждите на екипа.
3.2. Пасивно/защитна култура
Тази култура съдържа норми, които подпомагат защитното поведение при взаимодействието с
останалите. Включва:
- одобрение. Тези служители са склонни да
се съгласяват, търсят одобрение и се стремят да
се харесат на останалите;
- конвенционалност. Подчиняват се, следват
правилата и правят добро впечатление;
- зависимост. Изпълняват нареждания и съгласуват всички решения с висшестоящите;
- избягване. Прехвърлят отговорността на другите и избягват всякаква вероятност да бъдат обвинени за допусната грешка.
3.3. Агресивно/защитна култура
Съдържа норми, които насърчават защитното поведение в хода на изпълнение на задачите.
Включва:
- опозиция. Критични, противопоставят се на
идеите на останалите и вземат сигурни (но неефективни) решения;
- власт. Поемат отговорност, контролират подчинени и отстъпват пред нарежданията на висшестоящите;
- конкуренция. Действат на принципа “печеля
– губя” и работят срещу (вместо с) своите колеги;
- перфекционизъм. Избягват грешки, съхраняват документация за всичко и работят продължително за достигане на ясно дефинирани цели.
4. Изграждане културата на ефективния проектен екип
Така както организацията предава своите ценности и убеждения на своите членове, проектният
мениджър също създава културата на своя екип
чрез предаване на ценности и убеждения на неговите членове. Този процес е насочен към формулиране на проектните цели и групови норми (как
ще се вземат решенията, как ще се разрешават

конфликтите, изграждане на доверие и активно слушане и комуникиране). Проектният мениджър може да помогне на проектния екип да се развие и да
достигне високи стандарти на изпълнение по множество начини. Един от начините е да предпазва
(защитава) екипа, особено в ситуации когато е налице силно доминираща организационна култура,
която може да възпрепятства реализирането на проектната мисия. Друг начин, по който проектният мениджър може да подпомогне ефективността на
екипа, е чрез разбиране и директно комуникиране
на основните организационни ценности и убеждения на проектния екип.
Осъзнаването на потенциалните конфликтни
ценности може да помогне на членовете на екипа
да разработят стратегии за преодоляване на вероятните проблеми. Например, един проектен
мениджър, който ръководи екип с култура, ориентирана към конкуренция или перфекционизъм, докато доминиращата в организацията култура е насочена изключително към сътрудничеството.
Конкурентно ориентираното поведение на проектния екип е много вероятно да бъде в директна опозиция на поведенческите норми, насърчавани в организацията като цяло. Въпреки че проектният мениджър насърчава индивидуалните постижения и
резултати, тези ценности са несъвместими с основните организационни ценности на коопериране
и сътрудничество. Екипът ще бъде изправен пред
риска да се конфронтира и да срещне съпротива
от страна на организацията, затова отговорност на
проектния мениджър е да насърчава поддържането на добри взаимоотношения с останалата
организация. Той трябва да се увери, че екипът разбира естеството и силните страни на основната организационна култура и да му помогне да постигне здравословен баланс между двете различни
култури. Осъзнаването на ценностите и убежденията на основната организация може да помогне на
проектния мениджър да разбере как да адаптира
своето поведение и да намери по-ефективни подходи за успешно реализиране на проекта.
Проектите често имат силно влияние върху организацията и хората в нея. По своята същност те
създават промяна и трансформират цялата организация или части от нея. Обикновено включват проектиране или разработване на нов физически продукт или услуга, който може да съдържа сложни
технически елементи. Най-често срещаният проблем при проектите е да се концентрират и подчертават техническото съдържание за сметка на влиянието върху хората (клиентите) и организацията.
Важна характеристика на проектната дейност е
степента, в която хората, които ще използват
продукта, вземат участие в нея. Много често рабо-
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тата се извършва от специалист без сътрудничеството и участието на крайните потребители.
Проектните мениджъри трябва да бъдат способни
да взаимодействат с различни елементи на субкултурите в техните организации и тези на клиента
(при това често едновременно.) Мениджърите, които осъзнават различията в културите, могат да избегнат или да минимизират дисфункционалните
конфликти. Тези различия може да възникват по
множество причини като ценности, мнения, убеждения, комуникационни стилове и др. Естеството
на комуникацията в научноизследователския отдел
е твърде различно от езика, на който се говори в
маркетинговия отдел.
Проведеното от авторите на статията изследване показва известно различие между индивидуалните профили на членовете на изследвания екип
и профила на организационната култура, което потвърждава на практика теоретичните допускания за
организационната култура като мощен управленски инструмент, който изисква промяна в обичайните начини на функциониране на индивидите и който ги принуждава да практикуват определени модели на поведение само на работното място, но не
и извън него. Изследването бе проведено през 2004
г. сред 11 служители от един екип на преуспяваща
фирма. Освен инструментариум за изследване на
организационната култура, бяха използвани и психологически тестове - личностов въпросник / 16 PFA, Cattel/; въпросник за изследване на локализация на контрол; въпросник за самооценка на
Спилбъргър за измерване нивото на стрес; методика за измерване на мотивацията – Мотивационно
индукционен метод на Ж. Нюттен. Резултатите от
изследването с Organizational Culture Inventory
очертаха профила на организационната култура на
изследваната субсистема. Най-силно изразена бе
културата на перфекционизъм от клъстъра на
Агресивно-защитните стилове организационни
култури. На второ място по своята сила бе културата на властта от същия клъстър, на трето място
– култура на себеактуализация, принадлежаща на
конструктивните стилове култури, а на четвърто
място – конвенционалната култура от клъстъра
на Пасивно-агресивните стилове. На поведенческо
равнище това означава, че членовете на изследвания екип:
• избягват грешки и работята за ясно поставени цели;
• поемат отговорност и са склонни да изпълняват заповедите на висшестоящите;
• харесват работата си и се стремят да се
развиват;
• подчиняват се, следват правилата.
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При изследването на мотивацията само двама от 11-те участника показват мотивация за цялостно развитие и себеактиалицация, а в личностовите профили прави впечатление, че не всички от
изследваните на подчиняем тип личност и склонни
да изпълняват заповеди, на работното място стриктно следват правилата и се подчиняват. Организационната култура създава контекста, в който едно
поведение има смисъл или е функционално, а друго
няма смисъл и отпада от поведенческия репертоар,
практикуван в екипа и организацията.
Какво трябва да практикуват мениджърите, за
да насърчават утвържаването на организационни
култури от конструктивния клъстър? Според авторите на методиката за изследване на организационни култури: Organizational Culture Inventory за
организационна промяна в такава посока е необходимо мениджърите:
• да поддържат ясна и директна комуникация,
а каналите на комуникация по вертикала да бъдат
винаги отворени в двете посоки;
• информацията, която идва от по-високите нива в организацията да бъде навременна, колкото е
възможно по-специфична и предоставена директно от източника;
• информацията от по-ниските нива към повисоките да съответства на дадените разпореждания и да бъде максимално ясна и разбираема;
• да създават организационна среда, която насърчава развитието и стимулира служителите непрекъснато да повишават нивото си на знания и
информираност;
• да награждават постиженията и успехите на
служителите и да не наказват, а да дискутират грешките и пропуските в работата;
• оценката на изпълнението на работната задача да бъде максимално обективно;
• поставяните от мениджърите цели да съдържат известно предизвикателство, но да бъдат
реалистични, а не на границата на възможностите
на работещите.
Проектите имат по-висок шанс за успех когато:
- приемат, че организациите са живи социални системи;
- оценяват, идентифицират и се съгласуват с
основната култура в организацията;
- са ясно обвързани с организационната стратегия;
- са съгласувани по отношение на стратегията,
културата и лидерството;
- разбират, че всички организации имат водеща основна култура и субкултури и че проектната
култура трябва да функционира в услуга на основ-
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ната организационна култура.
Заключение
Целта на тази статия е да демонстрира, че
проектните екипи и организациите притежават уникална персоналност и ценностна система. Колкото
по-добре проектният мениджър разбира концепцията за културата, толкова по-ефективен е. Проектните мениджъри често трябва да се справят с няколко различни култури едновременно. Те обикновено работят в рамките на доминиращата организационна култура, субкултурите на различни отдели в организацията и/или организационната култура на външен клиент. Разбирането на непосредствено влияещата култура е от критично значение за
успеха на проекта. Ефективното комуникиране с
обкръжаващата култура може да подпомогне разработването на планове и стратегии, които са съвместими с организацията и избягването на практи-

ки, които противоречат на убежденията и ценностите на организацията - клиент. Проектните мениджъри имат много възможности да създават и
оформят проектната култура, но тя при всички случаи трябва да бъде съвместима с водещата култура в организацията. Това е важна част от развитието на проектния екип и неговия здравословен климат и създава условия за успех на проекта.
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ABSTRACT
Every project can be perceived as a temporary organisation for the performance of a relative unique task in the
conditions of specific constraints. As a social system, existing in the frame of the larger organizational system, the
project is extremely dependable upon it.
The present paper underlines the meaning of the organizational culture as one of the most important characteristics of the organizational system. In this connection are presented three types of cultures (constructive, aggressive/
defensive and passive/defensive), as well as the possible ways for aligning the project team’s culture with the organizational one.
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
НА ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Елена Драгозова-Иванова
Лесотехнически университет - София
Пазарната икономика предявява повишени изисквания към ръководителите на
предприятията, както в областта на икономиката така и по отношение на управлението, правото, психологията и социологията.
На база на проведено изследване с цел - събиране и анализ на информация за състоянието и проблемите на
УЧР във фирми по озеленяване, бяха изведени ключови фактори, влияещи върху ефективността на избраната
система за управление на персонала и беше предложен модел за стратегическо планиране на дейностите по УЧР.
Ключови думи: стратегия, УЧР, озеленяване
Key words: strategy, resource management, landscape architecture.

Пазарната икономика предявява повишени
изисквания към ръководителите на предприятията,
както в областта на икономиката така и по отношение на управлението, правото, психологията и
социологията.
В съвременните предприятия са нужни нов тип
мениджъри, които от една страна да познават спецификата на предприятието, от друга страна са способни да оценят силните и слабите му страни, знаейки с какви ресурси разполагат, същевременно
да дават посоката, да поставят задачите и да успява да подобри позициите на организацията в унисон с поставените краткосрочни и дългосрочни
цели. Разбира се постигането на тази хармония в
управлението е немислима без участието на персонала – безспорно най-важния стратегически
ресурс.
Особености на дейността по озеленяване
Преди да започне същинският анализ на стратегията по човешки ресурси в предприятието, е необходимо да се отговори на серия въпроси, които
засягат бизнеса му. Всеки отрасъл има свои особености и те оказват съществено влияние върху
функционирането на стопанските единици, включени в него. Дейността по озеленяване към отрасъл „Строителство” не прави изключение. Техникоикономическите особености на зеленото строителство поставят някои специфични изисквания към
количеството, качеството и управлението на работната сила, заета в него, които трябва да се вземат
предвид при разработването на стратегия и политики за управление на човешките ресурси (УЧР).
Освен това, те трябва да се оценят преди вземането на решение на кои стратегически области в УЧР
да се обърне по-голямо внимание. Технико-икономическите особености на строителството могат да
бъдат разгледани в два аспекта: особености на

строителната продукция, включваща изграждането
на вегетативни и невегетативни елементи на парковите пространства, и особености на строителния
производствен процес при изграждане на новите
обекти и тяхното поддържане. В контекста на поставената за разработка тема се открояват някои от
тях, които предопределят спецификата на стратегиите и политиките по УЧР в предприятията по озеленяване.
Характерните черти на труда в дейността се
обуславят от специфичните особености на зеленото строителство – дълъг производствен процес за
създаване на дълготрайни материални активи под
формата на паркови територии, имащи след изграждането им относително завършен характер, но
предполагащи поддържане и реконструкция на елементите в дълъг период от време. Озеленяването
е една от трудоемките дейности на икономиката,
при това преобладава тежкият, изискващ голям разход на физическа енергия, труд. Някои от трудовите процеси в зеленото строителство не подлежат
на механизация или, ако се механизират, те не винаги водят до по-висока ефективност на производствения процес. Освен това през по-голямата част
от периода на изграждане на обектите, трудовият
процес протича на открито под прякото влияние на
атмосферните и климатичните условия. Невъзможността да се осигури постоянно работно място поставя за разрешаване редица социално-битови
въпроси.
Особеностите на труда в дейността по озеленяване по косвен път определят приоритетните области при разработването на стратегия и политики
по УЧР в предприятията по озеленяване.
Внимание заслужават следните групи
проблеми:
1. Осигуряването на относително по-високи
възнаграждения за положения труд.

370

Елена Драгозова-Иванова

2. Усвояването на повече специфични умения
свързани с дейността по озеленяването.
3. Осигуряването на социални придобивки.
Осъществяването на подобни мероприятия е
свързано на първо място определени по обем финансови средства. Те имат характер на инвестиции в човешки капитал. Част от средствата ще осигури известна възвращаемост. Друга част, обаче,
ще има за цел единствено задържането на фирмата на строителния пазар и подобряване на нейните
позиции, чрез извършване на висококачествено
строителство с помощта на висококвалифицирани
кадри.
Осигуряването на финансови средства може
да стане по няколко начина- чрез увеличаване цената на строителната продукция или чрез намаляване дохода на предприемача. При пазарната икономика равнището на цените не може да надхвърля пазарното, т.е. увеличаването на цените може
да се прави само докато те стигнат пазарните
стойности. Ето защо по-вероятният източник на
средства остава предприемаческият доход, част от
който ще се жертва с цел да се осигури бъдещето
на строителната фирма. Съвременна алтернатива
за подпомагане на предприятията в управлението
на човешките ресурси е европейската оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 20072013, като допълнителни източници за финансиране на разработени проекти по отношение на
заетост, доходи и социална интеграция.
Обект на изследването
Обект на изследването са десет фирми с основна дейност проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи. Всички обекти на изследването са регистрирани по Търговския закон в София и
упражняват дейността си основно в столицата и в
малка част в други населени места.
Цели
Събиране и анализ на информация за състоянието и проблемите на УЧР във фирми по
озеленяване, и извеждане на ключови фактори, влияещи върху ефективността на избраната система
за управление на персонала. Обосноваване необходимостта и значението на стратегическото планиране на човешките ресурси в предприятията по
озеленяване, с цел повишаване на ефективността
от дейността по изграждане и поддържане на обектите на зеленото строителство и разработване на
примерен модел на специфична стратегия по УЧР,
отразяващ спецификите на дейността, в помощ на
управленския екип.
Изследване на възможностите за използването на унифициран подход за оптимизиране на провеждането онлайн на анкети с различно предназ-

начение (на ниво управление на потребителите, създаване на съдържание и установяване на разнообразни канали за комуникация), както и възможностите за автоматизирането на процесите по извършване на анкетиране и анализ на получените
резултати.
Задачи
• Да се подготви и апробира набор от анкетни
материали, чрез които се разкрива състоянието и
конкретните проблеми по УЧР в предприятията по
озеленяване включени в разработката.
• Да се обработят и анализират резултатите
от проведените анкетни проучвания във връзка с
планиране, набор и подбор, обучение и развитие,
оценка на трудовото представяне, задържане на
персонал, възнаграждения и мотивация и диагностициране на фирмената култура.
• Да се изследват факторите на вътрешната
и външна среда, оказващи влияние при управлението на човешките ресурси.
• Да се предложи модел на дейностите по разработване на стратегия по УЧР в предприятията по
озеленяване, както и материали в помощ на управленския екип по конкретни дейности в областта на
УЧР.
• Да се анализира връзката между особеностите на дейността по озеленяване и изискванията
към кадрите с висше и средно-техническо образование , необходими за осъществяването й.
• Създаване на онлайн анкетни форми, отговарящи най-пълно на въпросите от провежданото
изследване и установяване на ефективна форма
на комуникация с анкетираните.
Предложение за разработване на модел за
стратегия по УЧР
Фаза 1
Изясняване на бизнес стратегията. Отчитане
на основните движещи сили на бизнеса в организацията. Отчитане на влиянието, което оказват тези
движещи сили на човешките ресурси във организацията. Отчитане на приноса на персонала в постигане на финансовия резултат на фирмата и в какво
се състои този принос.
Фаза 2
Създаване на набор от документи, включващи вижданията и намеренията по отношение на
персонала, който да бъде съгласуван между управленския екип и да служи като ориентир в бъдещата работа с персонала. Създаване на рамката
на функционалните стратегии по набори подбор,
назначаване и освобождаване, анализ и проектиране на длъжностите, оценяване на трудовото
представяне, обучение и развитие, системите за

Анализ на състоянието и възможности за разработване на ...

възнаграждения, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на равни възможности.
Фаза 3
Провеждане на SWOT-анализ по отношение
на персонала, концентрирайки се върху силните и
слабите страни по отношение на квалификация и
потенциалните възможности на работещите в организацията
Провеждане на изследване на външната среда и очертаване на благоприятните възможности и
неблагоприятните тенденции влияещи върху персонала.
Фаза 4
Провеждане на анализ на персонала по отношение на организационна култура, организационна структура, индивидуални различия и възприетите системи за управление на човешките ресурси.
Анализиране на позицията на която се намирате в момента и къде искате да бъдете по отношение на работата с персонала във фирмата и едновременно с това отчетете необходимото време,
за да достигнете набелязаните в стъпка две позиции по отношение на ЧР
Фаза 5
Определяне на критичните проблеми на ЧР,
ако има такива, които най-силно оказват влияние
върху осъществяването на бизнес стратегията.
Подреждане на проблемите по важност.
Фаза 6
Разработване на варианти за действие при всеки от критичните проблеми
Ревизирайте избраната система за управление на персонала отговаряйки на въпроса – нуждаете ли се от подобряване на комуникациите, общуването, обучението, нивото на заплащане и т.н.
Разработване на план за действие по отношение на критичните проблеми, поставяйки ясни цели
и срокове за разрешаване на конкретния проблем
Фаза 7
Изпълнение на разработените планове и оценка на постигнатите резултати
Обобщения и препоръки
На база на направените проучвания посредством набора от анкетни материали, според различните дейности по управлението на човешките ресурси бяха очертани следните обобщения и изводи
за десетте изследвани обекта:
• Според броя на заетите в съответните фирми и годишния им оборот могат да бъдат определени като микро и малки предприятия
• Правен статут – най-често използваната форма е Дружество с ограничена отговорност(ООД).
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• Основна и допълнителна дейност - проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи.
Само една от фирмите се занимава с продажба на
растителен материал, като допълнителна дейност.
• Постоянна и сезонна заетост – само в два
от изследваните обекти се разчита на по-голям брой
сезонно наети работници, докато в останалите фирми броя на постоянно наетите в производството работници надвишава значително сезонно наетите.
Сезонното наемане при техническия и проектантски персонал не беше установено при проведеното
проучване.
• Мениджърите на изследваните организации
споделиха, че не са работили с правителствени организации в социални програми по трудова заетост
и не са запознати с възможностите, които им се
предоставят по тях.
• По отношение на кадрите с висше образование, специалност Ландшафтна архитектура или
Инженер озеленител беше установено, че в екипа
от специалисти има поне един с такова образование и в 90% от изследваните обекти, управителния
екип е от ландшафтни архитекти.
• Обработените данни показаха, че изследваните обекти не наемат кадри със средно-техническо образование специалност - Парково строителство и Цветарство.
• Според проведената анкета се установи липсата на отделно звено по УЧР както и на система
от разработени планове по УЧР. Което от своя страна е нормална тенденция в микро и малките
предприятия, в които тези и всички останали управленски функции са съсредоточени в ръцете на управителя и неговия екип. Управителят е този, който
поставя бизнес целите, той е този който планира
управлението и развитието на персонала, както и
създава връзката между бизнес целите и планирането на ЧР. В тази връзка направеното проучване
показа, че планирането на ЧР се извършва на принципа търсене на решение от управленския екип,
на проблемите по отношение на персонала, по време на тяхното възникване. В повечето случаи тези
решения са импулсивни, непоследователни и различни в идентични ситуации.
• Няма направен анализ на работите, според
техния характер и отсъства набор от длъжностни
характеристики за съответните длъжности, нещо
повече за по-голяма част от управленските екипи
този набор от документи се смята за излишна бюрокрация и губене на време.
• На база на получените резултати се наблюдава известна последователност в политиката за
набор и подбор на кадри, както и при ползването
на съответните източници и методи. Най-висок ре-
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зултат се забелязва при набора на кадри „чрез препоръки на близки и познати” - 100% и след него
подбора посредством „електронни медии” - 66,7%,
като трябва да споменем, че анкетираните можеха да отбележат няколко различни източника за набор и подбор на ЧР. По отношение на използваните методи за подбор в най-висок процент подбора
се извършва чрез интервю – 66,7%
• Добри резултати по отношение на назначаването на млади кадри със завършена специалност
Ландшафтна архитектура, се наблюдават в повечето от изследваните обекти. В 83,3% от тях се
наблюдава толерантно отношение към младите
специалисти и създаване на условия за реализация на постигнатите от тях знания непосредствено
след завършването им.
• Не толкова толерантно е отношението към
хора в предпенсионна възраст, към които само 50%
от фирмите проявяват интерес при наемането на
работна ръка. Обикновено такива кадри се назначават в производството на позиции, които изискват
ниска квалификация и за видове работи изискващи
влагане на тежък физически труд при неблагоприятни условия.
• Разработени са политики по обучение на персонала в по-голяма част от изследваните обекти,
но създаването на тези политики и свързаните с
тях документи са наложени от нормативните актове за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд, както и задължителните инструктажи,
като елементи на обучение, целящи предпазване
от инциденти и аварии, специфични за строителното производство. В този смисъл всички новопостъпили работници преминават обучение посредством
няколко вида инструктаж: инструктаж при постъпване на работа, месечен инструктаж, ежедневен
инструктаж при работа с машини и техника. От друга страна изследванията показват определена системност и идентичност в политиката по въвеждане,
запознаване с работата и обучение на новопостъпилите кадри, при всички от изследваните обекти.
Избират се наставници за подпомагане и въвеждане на новопостъпилите и същевременно с това самите управители следят за по-бързата адаптация
на новите работници и специалисти.
• По отношение на ползването на конкретни
методи за оценка на представянето, най-често те
са насочени към работниците заети в производството, чрез отчитане на времето необходимо за извършване на даден вид операция и/или нейното качествено изпълнение. Заплащането на труда на тази
група персонал става най-често чрез сделна и смесена система на заплащане. В някой от изследваните обекти оценяването на проектантския състав
става посредством отчитане на процентното учас-

тие на всеки специалист при разработката на различните проекти. Независимо от това, че има създадена методика за ценообразуване при проектирането по видове обекти, тя се ползва само когато
трябва да бъде представена цената на проекта към
клиента, а в 100 % от изследваните организации
проектантския труд се заплаща по отработено
време, а не според специфичните особености на
дадения за проектиране обект.
• Основните методи за стимулиране и мотивиране на персонала са посредством материални
стимули, под формата на премии и предоставяне
на фирмени телефони и автомобили.
• Изследванията по отношение на текучеството могат да се разделят на две групи според видовете персонал. При специалистите процента на
напуснали за последната година е по-малък сравнение на процента напуснали работници. При тях
основните мотиви за напускане, които споменават
са по-високо заплащане и по-добра реализация не
само в бранша, но и в други сфери на икономиката.
В категорията работници се наблюдава по-голямо
текучество, като основните мотиви за напускане
са лош заплащане и тежки условия на труд.
На база проведените изследвания бяха очертани основните характеристики на част от предприятията по озеленяване с основна дейност проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи.
Създаване на отделно функционално звено
или длъжност по управление на човешките ресурси,
поради характерните особености на изследваните
обекти, определящи ги като микро и малки предприятия за сега не би било ефективно, и затова поудачен би бил варианта, при който собственика на
такъв вид предприятие да се обърне към консултантски центрове или специализирани агенции за
работа с човешките ресурси.
В процеса на изследване беше разработен набор от примерни материали, които биха били в полза на управителите на малки и средни предприятия
за се справят с основни проблеми по набирането,
подбора, обучението, заплащането и мотивацията,
както и преодоляване на проблемите свързани с
текучеството на кадрите в дейността по озеленяване. Отпечатването на тези материали в специално издание дава възможност на всеки от мениджърите на тези и други фирми, с дейност проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи да получат професионална помощ в работата
си по отношение на УЧР. В процеса на анкетиране
между управителите и нашия изследователски екип
се получи непринудена дискусия, и бяха набелязани конкретни проблеми за разработване, което допринесе за по-добрия подбор на конкретни материали с практическа насоченост включени в изда-
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нието, разработено по настоящия проект. Тези материали включват, както анкетните форми използвани в настоящето изследване, така и допълнително разработени анкети подпомагащи анализа и проектирането на длъжностите, набор от длъжностни
характеристики, анкети за установяване на нуждите от допълнително обучение, материали за проверка на ефективността на избраните системи за
възнаграждение и за изследване на организационната култура.
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ABSTRACT
The market economy is setting higher requirements for the company managers and entrepreneurs not only about
economic issues, but also regarding management, law, psychology and sociology.
A research with main goal to collect and analyze information on the current situation and issues in human
resource management in landscape companies was carried out. As a result the key factors, which influence the effectiveness of the HR management system in use, were recognized. Furthermore an applied model for strategic planning
of human resource management activities was initiated.
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАСТАРЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО
Диана Съботинова
Бургаски Свободен Университет
Застаряването ще бъде доминираща тема в двадесет и първия век. Застаряването на населението е може би
едно от най-важните постижения на съвременните общества. То ще се отрази на размера и състава на работната
сила и на икономическия растеж и участието на по-възрастните хора в обществото. Застаряването, също така
поставя важни предизвикателства, особено тези, свързани с финансовата жизнеспособност на пенсионните системи,
осигуряването на адекватни грижи за здраве и дълголетие, както и пълната интеграция на възрастните хора като
активни агенти на икономическото и социално развитие.
Ключови думи: застаряване, работна сила, продуктивност, публични финанси
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Застаряване на населението
Едно от най-забележителните постижения на
ХХ век е увеличаването на средната продължителност на човешкия живот навсякъде по света. В същото време намалява броят на новородените, защото хората имат все по-голяма възможност да
планират своите семейства и броя на желаните
деца. С нарастване на доходите (най-вече на жените) във всички развити страни броят на децата в
семейството намалява, тъй като алтернативните
разходи за отглеждането им нарастват. Нарасналата продължителност на живота и намаляването
на раждаемостта са двете събития, които стоят в
основата на друга, много характерна тенденция в
демографското развитие на света – общото стареене на населението.
Застаряването на населението е едно от найсериозните изменения, които настъпват в състоянието на човечеството. Бързите темпове на остаряване на населението са без аналог в световната
история. Все повече на дневен ред излиза въпросът кога хората трябва да се смятат за стари – на
60, 65, 70 или повече години. Непрекъснато се променят представите за възраст и очевидно тези граници ще търпят промени.
Сега по стандартите на ООН за възрастно население се приема онова, което е над 60 години, а
за младо – децата до 15 години. Други международни организации приемат 65 години за границата между възрастовите групи. Каквито и стандарти
да се наложат, непрекъснатото покачване на средната възраст на населението на Земята е факт. С
особена категоричност се очертава тази тенденция
при лицата над 60-годишна възраст. Тяхното нарастване е съпроводено от обратната тенденция –
непрекъснато намаляване на броя на младите хора до 15-годишна възраст. С много бързи темпове
нараства и възрастовата група над 65 години, както и абсолютният брой на хората над 80 години.
Тенденцията към остаряване е глобална и обхва-

ща населението от двата пола навсякъде по света.
Най-вероятно тази тенденция ще се окаже необратима и не се предвижда възможност да се възстанови високият дял на младите хора и децата.
Демографските промени в България
След 1990 година се налага тенденцията за
ускорено намаляване на абсолютния брой на българските граждани. Резултатите от последното преброяване през март 2001 година показват изключително неблагоприятните демографски тенденции.
Преброяването отчита, че общият брой на населението на страната е 7 977 646 души. Това означава,
че само в рамките на двете последни преброявания между 1992 и 2001 година населението е намаляло с около половин милион души (при предишното преброяване в България са живеели 8 487 317
души).
Налице е трайно застаряване на нацията. Неблагоприятните тенденции в развитието на демографските процеси през последните години водят
до значителни промени във възрастовата структура на българите, като непрекъснато се показва
средната възраст на населението. Намалява броят
на населението от възрастовата група до 15 години, а нараства броят на населението от възрастовата група над 65 години. България върви по пътя
на развитите европейски държави по отношение на
демографските промени, но проблемите у нас са
много по-сериозни, тъй като равнището на доходите на българите е най-ниското в ЕС.
Икономически последици от застаряването
на населението
Икономическите последици от застаряването
на населението са свързани с намаляването на работната сила, увеличаването на разходите за пенсионно и здравно осигуряване и намаляване на жизнения стандарт.
Намаляването на работната сила ще доведе
до нарастване на цената на труда, намаляване на
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производството, увеличаване на социално-осигурителните данъци, повишаване на пенсионната възраст, по-високо участие на пазара на труда, намалено потребление, увеличени спестявания.
Публичните разходи ще нараснат поради увеличаването на броя на зависимите възрастни хора
и нуждата от средства за пенсионно и здравно осигуряване, както и за образование през целия живот
и повишаване на човешкия капитал с по-висока производителност на труда.
Жизненият стандарт е най-вероятно да намалее, ако не се увеличи производителността на
труда, която да компенсира намаляването на работната сила и нарастването на публичните разходи. Техническият прогрес би могъл да помогне за
запазването на темповете на икономическия
растеж, както и увеличените инвестиции в резултат на по-високите спестявания.
1. Намаляване на работната сила
1. 1. Променящият се пазар на труда и ролята на производителността
Тъй като ръстът на произведената продукция
зависи от предлагането на труд и производителността на труда, основната макроикономическа последица от застаряването е по-малък растеж, защото при равни други условия застаряването ще
намали ръста на населението в трудоспособна
възраст. За даден основен капитал намаленото
предлагане на труд означава свиване на капитала,
а това е нежелателно от гледна точка на фирмите,
които ще реагират като намалят инвестициите.
През следващите 15 години съвкупното предлагане на труд ще намалее, но общо взето в умерени граници. Пред най-голямо предизвикателство
ще бъдат изправени страните, в които се наблюдава сериозен спад на населението в трудоспособна
възраст при вече висок дял на работната сила в
общия брой на пълнолетното население.
Но промените на пазара на труда не са неотменимо обусловени от демографското наследство.
На първо място, увеличаването на производителността е основен показател за растеж, следователно предприетите мерки за увеличаване на производителността на труда ще неутрализират всички количествени ефекти от намаляването на работната
сила. Анализът на растежа по отделни елементи
показва, че през последните години най-голям и основен принос за ръста на доходите на глава от населението има увеличената производителност на
труда. Второ, въздействието на застаряването върху предлагането на труд може да се компенсира
отчасти с увеличаване на дела на работната сила в
общия брой на трудоспособното население. Трето,
ако се преодолее политическата съпротива, миг-
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рацията от страни с по-младо население може да
увеличи работната сила в страните със застаряващо население.
Въпреки че с основание може да се приеме,
че демографските тенденции не водят неизбежно
до проблеми на пазара на труда, през следващите
няколко десетилетия разработващите методиките
и стратегиите трябва внимателно да следят и управляват ситуацията и да въвеждат подходящи политики за противодействие на последиците от
застаряването. Управлението на ситуацията ще
изисква реформи в областта на пазара на труда,
пенсиите, образованието и обучението, както и подобро управление на миграцията.
За страните със свиващо се население по-голямата производителност на труда ще бъде основен фактор за запазване и увеличаване на приноса
на работната сила за растежа. Налице са добри
възможности за сериозно увеличаване на производителността, при условие че се въведат активни и
разумни политики, особено извън рамките на пазара на труда (прогнози на Световната банка).
Поради относително ниската производителност в
процеса на приспособяване на икономиката в ранните години на прехода, това увеличаване може да
се постигне както чрез пренасочване на ресурсите
от по-малко продуктивни към по-продуктивни отрасли, така и чрез подобряване на производителността в рамките на самите отрасли.
Има два други фактора, които могат да допринесат за повишаване на производителността в
бъдеще. Първо, икономиката е по-интегрирана с
останалата част от света по отношение на търговията и капиталовите потоци, въпреки че има данни за два полюса на търговска интеграция – Европейския съюз и Русия (Световна банка). Както търсенето на продукти за конкурентните външни
пазари, така и притокът на преки чужди инвестиции в производството и висококачествените услуги
(особено в Европейския съюз и съседните страни)
ще стимулират иновациите и технологичните промени и вероятно ще допринесат за ръста на производителността. Второ, с бавното пренасочване на
икономиката към учене през целия живот и гъвкави модели на преквалификация ще нарасне и индивидуалната производителност.
Освен по-високата производителност на труда, за увеличаването на производството може да
допринесе и по-голямото участие в работната сила,
което може да се окаже основен механизъм за компенсиране на намаляващия брой на населението в
трудоспособна възраст. Малък е делът на работната сила в общия брой на пълнолетното население – особено в по-високите възрастови групи. Мъжете излизат от работната сила средно с четири, а
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жените с пет години по-рано в сравнение със страните от ОИСР. Предсрочното излизане от работната сила се дължи отчасти на преструктурирането,
като работниците, освободени в резултат на масовите съкращения, напускат работната сила поради
оскъдните възможности за намиране на нова работа. При по-възрастните мъже се наблюдава спад
на дела на работната сила в общия брой на пълнолетното население, докато при по-възрастните жени нивата са по-стабилни.
Прогнозни изчисления показват, че политиките,
насочени към увеличаване на дела на работната
сила във всички възрастови групи, ще допринесат
в по-голяма степен за смекчаване на последиците
от застаряването отколкото увеличаването на дела
на работната сила само при възрастното население.
Националният дефицит в предлагането на работна сила след увеличаването на дела на работната сила в общия брой на пълнолетното население може да бъде покрит и чрез миграция.
1. 2. Спестявания и финансови пазари
Във всяка икономика ръстът на произведената продукция зависи също така и от натрупването
на капитал, за което са необходими инвестиции, а
те от своя страна изискват равностоен обем от съответни спестявания, както и от производителността на инвестициите. Тъй като индивидите могат да
инвестират само това, което са спестили или взели назаем от други, които са спестили, по същество спестяванията и инвестициите са едно и също
нещо. Ето защо спестяванията са основен елемент
от създаването на капитал и основна предпоставка
за растеж. Загрижеността за нивата на спестяванията в страните със застаряващо население идва
от хипотезата за жизнения цикъл, според която съвкупните спестявания по всяка вероятност ще намаляват, тъй като с остаряването хората спестяват
по-малко.
Твърдението, че на този етап домакинствата
и фирмите вероятно спестяват по-малко, отколкото биха искали и в крайна сметка ще се стремят
да увеличат спестяванията си над прогнозните нива при други обстоятелства, се подкрепя донякъде
от наличните данни.
Ниските нива на спестявания се коренят в историята. При строго контролираните доходи и достъп до кредити по време на социализма спестяванията се използваха за закупуване на дълготрайни
стоки и, ако е разрешено, на имоти.
Допълнителни спестявания можеха да се натрупват под формата на влогове в банката. Хиперинфлацията в първите години на прехода девалвира паричните спестявания, а в началото на 90-те

години на миналия век, макар и временно, беше
регистриран спад на реалните заплати.
След приватизацията, корпоративното преструктуриране и притока на нови технологии безработицата се увеличи, а работниците на възраст над
40 години трудно можеха да си намерят нова
работа. В резултат на тези събития възрастовата
група на населението над 40 през 90-те години на
миналия век, която днес наближава години за
пенсия, включително родените в периода на рязко
увеличаване на раждаемостта, в по-голямата си
част не успя да натрупа значителни спестявания.
Поради това принудителните спестявания чрез
мандатните частни пенсионни схеми не оказаха
влияние върху портфейлите на по-възрастното
население. Най-важният и често единствен актив
на хората от тази възрастова група е собственият
им имот, в който живеят. В резултат на ограничената мобилност на населението, ограничените пазари на недвижими имоти и липсата на финансови
инструменти (например обратни ипотеки), които биха помогнали за ликвидирането на такива активи,
спестяванията, обусловени от застаряването, вероятно няма да доведат до трусове в предлагането на
финансовите пазари и пазарите на недвижими имоти през следващото десетилетие.
Несъмнено застаряването не е единственият
фактор, който оказва влияние върху спестяванията
на домакинствата и личните спестявания. Освен това личните спестявания не са единственият наличен източник на ресурси за инвестиции. Намаляването на малките по обем лични спестявания не означава непременно спад на инвестициите. Друг източник на инвестиции са корпоративните и външните спестявания, които в общи линии би следвало
да останат незасегнати от застаряването. И въпреки изравненото ниво на общите спестяваният и общите инвестиции причинно-следствената връзка
между двете не е ясна. С други думи, напълно е
възможно през следващите десетилетия нивото на
инвестициите да остане високо поради все още повисоката доходност на капитала в сравнение със
Западна Европа. Ресурсите за финансиране на такива инвестиции биха могли да дойдат или от
чужбина, при условие че се запазят благоприятните очаквания на външните участници за бъдещия
потенциал на растеж, или от вътрешни спестители,
привлечени от все още високата доходност.
Финансовите пазари ще бъдат основните посредници при голяма част от тези потоци. Те насочват ресурсите към индивидите, институциите, страните и икономическите отрасли, докато финансовите инструменти разпределят потреблението в отделните етапи на жизнения цикъл и подбират подходящите профили на “риск-възвращаемост” спо-
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ред времето и мястото. В страната ни финансовият пазар е в общи линии недоразвит, особено в сравнение с по-богатите страни със застаряващо население от ОИСР извън Източна Европа.
Банките продължават сериозно да доминират
финансовата система, в смисъл че по-голямата
част от финансирането все още се насочва през
тях, въпреки че пазарът на ценни книжа също се
развива. Банковите депозити – преобладаващата
форма на спестявания – все още заемат много малък дял от брутния вътрешен продукт (БВП).
Какво означава това от гледна точка на натрупването на спестявания за производителност и
растеж? Първо, с развитието на финансовите пазари и увеличаването на броя и разнообразието на
спестовните инструменти вероятно ще нараснат
възможностите за официални спестявания, тъй като индивидите и корпорациите ще могат да подбират от наличните инструменти онези, които найдобре отговарят на техните индивидуални времеви
хоризонти и профили на риска.
Второ, развитието и по-голямата гъвкавост на
финансовите пазари вероятно ще увеличи общата
производителност, тъй като финансовите пазари ще
могат по- ефективно да насочват капитала към найпродуктивните направления на използване. Поради
това в крайна сметка се стига до парадокса, че слаборазвитият финансов пазар разкрива възможности за засилено и по-добро използване на спестяванията за постигане на растеж, а предизвикателството се крие в това колко бързо ще могат да се
създадат условия за развитие на финансовия пазар чрез осигуряване на по-добра регулаторна
среда.
2. Нарастване на публичните разходи
2.1. Въздействие на застаряването върху
публичните пенсионни разходи
От много посоки се изразява загриженост, че
застаряващото население ще окаже нов натиск върху публичните разходи, особено върху разходите
за пенсии и здравеопазване. От тази гледна точка
с увеличаването на броя на възрастните хора, както в абсолютно отношение, така и спрямо трудоспособното население, по-големите суми, изплащани за пенсии, ще утежнят още повече и без това
разтегнатите бюджети за социално осигуряване.
Освен това при застаряващо население потребностите от здравеопазване ще бъдат още по-големи
поради простия факт, че в напреднала възраст има
най-голямо търсене на медицинска помощ.
Друг крайно важен въпрос са дългосрочните
грижи за най-възрастните, които или стават много
скъпи с намаляването на неформалните грижи в
рамките на семейството, или водят до алтернатив-
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ни разходи, в случай че се налага по-млади хора
да отделят време за тези грижи, което в противен
случай биха могли да посветят на работа. Поради
това със застаряването на населението разходите
за медицински грижи и здравеопазване ще нарастват, въпреки че размерът на бъдещите разходи за
здравеопазване и нетрудоспособност зависят изключително много от това дали революцията на дълголетието добавя към продължителността на живота години на добро здраве или години на болест
и зависимост.
Застаряването ще окаже най-малко два различни вида натиск върху образованието с потенциално противоположни последици за бюджета.
Намаляването на населението в училищна възраст
ще даде възможност да се направят икономии от
някои разходи. От друга страна, за да се запази
производителността и да се повиши пригодността
за заетост на по-старите работници, което е крайно важно за неутрализиране на ефекта от намаляващия общ брой на работещите, ще е необходимо
да се подобри образованието на застаряващата работна сила и да се въведат нови форми на обучение по време на активната възраст на работещите.
На този етап в страната ни не съществуват почти
никакви форми на обучение през целия живот.
2. 1. 1. Реформиране на пенсионната система
При ниската и постоянно намаляваща раждаемост и увеличаващата се средна продължителност на живота ще трябва да се увеличат пенсионните разходи, за да поемат по-големия брой възрастни хора при сегашните нива на надбавките.
Това е особено голямо предизвикателство за социално-осигурителните системи, които не са на
капиталообразуващ, а на разходопокривен принцип
и нивото на пенсионните разходи вече е доста
високо.
За щастие това е само един възможен сценарий. В едно неотдавнашно изследване на ЕС на
базата на детайлни прогнозни данни за всяка една
държава-членка се установява, че средно около 47
процента от прогнозните демографски изменения
биха могли да бъдат смекчени чрез промяна на
политиките, основно по отношение на възрастта за
пенсиониране и процента на надбавките (Европейска комисия). В действителност съществуват наймалко две неизползвани възможности за допълнителни реформи, макар да трябва да признаем, че
всяка една от тях е трудна за осъществяване от
политическа гледна точка. Едната възможност е да
се увеличи и изравни възрастта за пенсиониране
на жените и мъжете (което може да доведе и до
увеличаване на дела на участие в работната сила),
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а другата – за индексиране на пенсиите след пенсиониране да се използва не инфлацията на
заплатите, а инфлацията на потребителските цени.
Освен това страните със застаряващо население трябва да въведат оздравителни политики под
формата на социални пенсии, в случай, че сегашните им пенсионни стратегии все още не изпълняват основната си цел да предотвратяват бедността
в късна възраст и да осигуряват възможност за
плавно потребление през целия живот.
2. 1. 2. Висок коефициент на зависимост на
пенсионната система
Има някои уникални характеристики, които засилват натиска на застаряването върху пенсионните системи. Една от тях е високата зависимост
на пенсионната система, която се изчислява като
съотношение на ползувателите към правещите
вноски. Коефициентът на зависимост на пенсионните системи в региона е средно три пъти по-висок
от коефициента на демографска зависимост. С повишаване на коефициента на зависимост на пенсионната система пенсионните разходи нарастват
спрямо приходите и водят до значителни финансови проблеми. Коефициентът на зависимост на пенсионната система в страните от ОИСР е по-малко
от два пъти по-висок от коефициента на демографска зависимост.
Тези високи коефициенти на зависимост отразяват в известна степен демографското остаряване, но също и все още незавършения преход на
пазара на труда. От една страна огромното мнозинство от възрастните хора получават пенсии, а
от друга повечето хора в трудоспособна възраст
не правят вноски в пенсионната система. Това се
дължи на високото ниво на безработица сред някои
възрастови групи, както и на ниската пенсионна възраст и преобладаващите все още разпоредби за
предсрочно пенсиониране, а в много по-голяма степен и на неспазването на установените норми на
пазара на труда.
Влияние върху коефициентите на зависимост
оказва и ранната пенсионна възраст. Това е особено ясно изразено по отношение на жените. Жените
обикновено се пенсионират по-рано от мъжете, но
като се има предвид по-голямата продължителност
на живота при тях, няма друго логично основание
за запазване на разликата освен прецедента. Освен
това много хора, както от определени професии,
така и като цяло, имат право да се пенсионират порано. Политиките за насърчаване на раждаемостта дават възможност на жените с повече деца да
се пенсионират много по-рано. Освен това системата за нетрудоспособност се използва, за да могат работодателите да се освободят от ненужната

работна ръка в условията на променящия се пазар
на труда.
2. 1. 3. Предотвратяване на бедността и изравняване на потреблението
Наред с изравняването на пенсионната възраст за мъжете и жените, увеличаването й до 65
години и индексацията на пенсиите след пенсиониране с процента на инфлация, трябва също така да
се разгледат по-внимателно пенсионни стратегии,
за да се определи дали те още изпълняват основната си цел да предотвратяват бедността в късна
възраст и да осигуряват плавно потребление през
целия живот. Основните елементи, които трябва да
бъдат включени, са корекция на параметрите на
пенсионните системи с вноски, които се удържат
от заплатата, с цел осигуряване на финансова стабилност, осигуряване на социални пенсии без вноски
и създаване на необходимата правна и институционална структура за достатъчно сигурни системи
за доброволно допълнително пенсионно осигуряване.
Със застаряването на населението размерът
на помощите, плащани на увеличаващото се възрастно население от вноските на намаляващата работна сила според изискванията на разходопокривната система, ще се намали, независимо от това
колко добре е структурирана системата, освен ако
правителството не преведе средства от общия бюджет в пенсионния фонд. В даден момент може да
се окаже, че вноските, спестени във финансови
инструменти, имат по-добра възвращаемост за работниците и са по-подходящо средство за плавно
разпределение на потреблението. В тази връзка ще
има нужда от финансов пазар със стабилна
инфраструктура, включително надзор и регулиране на частните пенсионни фондове.
2. 1. 4. Възможност за социални пенсии при
недобре работеща система
Броят на хората, които правят вноски, намалява значително, а неотдавнашния подем на икономическия растеж не успя да обърне тази тенденция. Днес повечето възрастни хора вземат някаква пенсия, но в бъдеще голяма част от тях няма
да има право на това. Това положение ще окаже
натиск върху правителството да помисли за някакъв вид еднаква социална пенсия без вноски за възрастните хора в допълнение към изплащаните сега пенсии на базата на вноски – промяна, която ще
има както финансови, така и структурни последици.
Първата цел на системата от пенсии за старост е да предотвратява бедността сред възрастните хора. Но пенсиите на много от възрастните
хора могат да се окажат недостатъчни за посрещане на нуждите след пенсиониране.
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Потенциалната неплатежоспособност на разходопокривните системи, която е проблем и в някои страни от ОИСР, се засилва от две особености,
характерни за прехода от социалистическа
структура.
Първо, пенсионната система поддържа по-голям брой възрастни хора с вноските на по-малък
брой работещи, които финансират тези пенсии –
така средствата, които правителството превежда в
пенсионните фондове от общите държавни приходи,
неизменно се превръщат в основен източник на
финансиране. Общата рамка на плащане е
разходопокривна, но има разделение между индивидуалните вноски и общите държавни приходи, които се плащат от всички.
Второ, за да се получи право на пенсия трябва да се плащат вноски по-дълго време. Тъй като
покритието драстично спадна, със сигурност в бъдеще, когато пенсионните досиета от периода преди прехода вече няма да бъдат валидни, голям брой
лица ще достигнат пенсионна възраст, без да имат
право на пенсия.
2. 2. Въздействие на застаряването върху
публичните здравни разходи
Моделите на здравните разходи подсказват,
че по-общите икономически тенденции оказват поголямо влияние върху разходите за здравеопазване в сравнение с демографското остаряване. В
действителност публичните здравни разходи се
обуславят като цяло от националния БВП на глава
от населението, от промените в нивото на услугите,
от технологичните иновации, качеството на услугите и производителността. Най-сериозният възрастово обусловен фактор за здравните разходи ще е
резултат от промените в здравословното състояние
на възрастните хора, като подобрението на здравословното състояние ще забави съществено ръста на разходите.
Застаряващото население ще окаже нов натиск върху предоставянето и ползването на услугите, свързани с дългосрочни грижи. Дългосрочните
грижи включват широка гама от медицински, социални и жилищни аспекти. Трите общи групи услуги
са домашни грижи, пансиони и домове за стари
хора, както и домове за инвалиди. Освен това има
голямо разнообразие от дневни програми извън
дома, които подпомагат домашните грижи – дневни центрове за възрастни хора, центрове за временно настаняване и образование и помощ за неофициалните болногледачи.
3. Политики за преодоляване на последиците от застаряването на населението
Дневният ред на реформите за решаване на
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проблемите със застаряването обхваща много икономически сектори. За преодоляване на демографските предизвикателства са необходими конкретни реформи в отделните сектори, но ефектът от
тях ще се почувства във всички сектори поради силната обвързаност на тези предизвикателства на
застаряването. Ако този проблем не бъде решен
по ефективен начин, това ще ограничи икономическия растеж и няма да има достатъчно ресурси
за финансиране на пенсионната, здравната и образователната система.
Спадът в броя на населението в трудоспособна възраст може да се компенсира като се осъществят реформи в подкрепа на две крайно важни
цели – увеличаване на количественото предлагане
на работна сила и повишаване на производителността. А в някои области, например здравеопазването, реформите могат да увеличат не само предлагането на работна сила, но също и производителността.
3. 1. Увеличаване на предлагането на работна сила
За да се увеличи предлагането на работна сила в условията на намаляващо население в трудоспособна възраст ще са необходими реформи в
областта на пенсионните параметри, трудовото
законодателство, здравеопазването и нетрудоспособността и евентуално миграцията:
• увеличаване на възрастта за пенсиониране;
• увеличаване на възможностите за по-гъвкава работа на непълен работен ден;
• подобряване на здравословното състояние
на по-възрастните работници;
• привличане на работници от други страни.
3. 2. Повишаване на производителността
За да се повиши производителността с цел да
се компенсира намаляването на населението в трудоспособна възраст, ще са необходими реформи
в областта на здравеопазването и нетрудоспособността, образованието и ученето през целия
живот, както и постоянен напредък по изпълнението на задачите от дневния ред за икономическо
преструктуриране.
3. 3. Инвестиции в образование и учене през
целия живот
Способността за учене, преквалифициране и
усвояване на нови умения в процеса на икономическо развитие вероятно ще придобива все по голямо значение, тъй като през следващите десетилетия световната икономика ще става все по-сложна
и динамична. Висококачественото основно образование е базата, на която работниците ще могат да
изградят способности за този нов вид учене. Почти
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няма форми на учене през целия живот, независимо от постигнатия значителен напредък в пазарните реформи. По принцип приватизацията на предприятията и другите политики за либерализация на
икономиката стимулират работодателите да обучават служителите, а все по-силното обвързване
на заплащането с производителността стимулира
хората да търсят обучение. От друга страна, законовите забрани и тромавите процедури за
атестация, както и липсата на положителни стимули като данъчни облекчения за обучението, осигурявано от работодателите, спъват разработването
на програми за учене през целия живот от частни
доставчици на тази услуга.
Заключение
Този преглед на факторите, които могат да
компенсират евентуалните отрицателни последици от намаляването на населението в трудоспособна възраст, подчертава взаимната връзка между
отделните аспекти на дневния ред на реформите,
както и разликите в приоритетите на реформите.
Нужни са да действия и то сега. Да вземем
например личните решения във връзка с остарява-

нето. Всеки от нас знае, че с увеличаването на възрастта тялото става по-немощно, доходите намаляват, а медицинските разходи нарастват, но само
някои от нас стигат до логичното заключение от тази констатация, че за да облекчим мъките на старостта, трябва да тренираме телата и умовете си,
да спестяваме за пенсиониране и да се осигурим
срещу катастрофални рискове. Тези, които направят това, имат по-добри шансове да се радват на
щастлива и ползотворна старост. Същото се отнася и за страната. Бъдещето е несигурно, но повечето политики, чието изпълнение трябва да започне днес, за да се предотврати най-лошото, са
известни. Всички страни са започнали дълъг и труден преход. За да се преодолеят последиците от
застаряването е нужно да се определят приоритетите на най-важните реформи и то още сега.
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ABSTRACT
Ageing will be a dominant theme in the twenty-first century. Population ageing is probably one of the major
achievements of modern societies. Ageing will affect the size and composition of the labour force and have important
implications for economic growth and the participation of older persons in society. It also poses important challenges,
especially ones related to the financial viability of pension systems, the provision of adequate health and long-term
care, and the full integration of older people as active agents of economic and social development.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

КОМУНИКАЦИОННА СТРУКТУРА В БИЗНЕС СИСТЕМИ
Владимир Германов, Станислав Симеонов
Бургаски Свободен Университет
До скоро съществуваше ясно и точно разделение между публичните и частните мрежи за комуникация в
организациите свързани с бизнеса. Хора с достъп до такива мрежи могат да използват ограничен набор от тези
функции. Частните мрежи се състоят от ограничени групи компютри, на които се намира специфична информация.
Посредством виртуалните частни се дава възможност за комуникация между определени групи в бизнес средите,
симулирайки частни комуникационни мрежи.
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Въведение и предпоставки
До скоро съществуваше ясно и точно разделение между публичните и частните мрежи за комуникация в организациите свързани с бизнеса.
Публичните мрежи, като напр. Телефонната система и Интернет представляват съвкупност от неосигурени точки, обменящи информация по между си. Този обмен би могъл да бъде до голяма степен свободен. Участниците в комуникация от такъв
тип имат възможност да използват доста ограничен набор от функции, предоставяни публично. Една
такава ситуация не съответства на съвременните
изисквания на бизнеса, нуждаещ се от креативност
и голямо количество услуги. Частните мрежи от друга страна представляват свързаност на притежателите на компютри в рамките на дадена организация,
които споделят ресурси по между си. В този случай трябва да се гарантира достъпа на тези потребители до единствената налична в момента мрежа.
Като типичен пример за корпоративна мрежа от такъв вид би могло да се посочи LAN (Local Aarea
Network). Този тип мрежи удовлетворяват изискванията на модерните корпорации за обмен на локална информация, но не допускат осъществяване
на комуникационни мостове между отделни клонове на фирми, която от своя страна утежнява работата им. В това отношение са налични и други

недостатъци:
- комуникация съдържаща бизнес данни по обществената мрежа, без същата да е защитена;
- трудности при осъществяване на on-line-услуги, които изискват висока степен на защита и допълнително удостоверяване;
- висока цена при реализация на собствени комуникационни канали;
- неудобство за работа при наличие на силно
развита дистрибуторска система.
При реализация на комуникации между отворени системи, което представлява стандартизирания модел на OSI-ISO, изисква допълнителни грижи за осъществяване на защитата на информационните системи в отделните организации. За целта
има реализирани достатъчно на брой методики, всяка по себе си с положителни и отрицателни страни.
До голяма степен тези методики позволяват защита на системите от проникване, но това не решава
въпроса с осигуряване на сигурни комуникационни канали и реализация на електронни услуги.
Електронните услуги придобиват все по голямо значение и всяка уважаваща себе си бизнесорганизация трябва да се съобразява с новите изисквания
на пазара, превръщаш се все повече и повече във
виртуален (фиг. 1)[1].

Фиг. 1 Обща схема на VPN
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До неотдавна, всяка компания създаваше собствена мрежова инфрасреда, включваща в себе си
собствена схема на именуване, собствена система за пренос на електронна поща, работещи отделно от останалите. Не всички бяха съвместими
един с друг и както би могло да се разбере, отделните решения усложняваха много реализацията на
глобалните комуникации[2].
В настоящия материал ще се обърне внимание на значението на виртуалните частни мрежи в
бизнескомуникациите и някой аспекти при тяхното
изграждане.
Виртуални частни мрежи
Частните виртуални мрежи VPN (Virtual Private Networks) са удобно средство за симулация
на частни мрежи върху обществени. Напоследък
за носеща инфраструктура се използва предимно
Интернет, поради ниската цена на комуникациите.
Наричат се виртуални поради причината, че при тях
се осъществяват временни информационни канали не съществуващи като реални физически такива[3].
Посредством използване на Интернет за отдалечен достъп, се спестяват средства за комуникация и създават условия за реализация на съвкупност от комуникационни услуги, улесняващи и стимулиращи работата в корпорациите.
Защита на виртуалните мрежи
Първото нещо, което би могло да смути ръководителите на бизнескоорпорации при използване на виртуални канали на база Интернет, това е
сигурността. Когато се говори за сигурност се има

в предвид защитата на информацията с бизнесхарактер. Като такава би могло да се класифицира:
- документация, свързана с плановете за развитие на корпорацията;
- финансови анализи;
- маркетингови анализи, свързани с иновативни и нови продукти, предлагани от фирмата;
- бази данни с клиенти;
- бази данни с поръчки и техните стойности.
Най-простото решение е затваряне на достъпа до такива данни и изолирането им като специфични частни данни (фиг. 2). За съжаление, този
начин е труден за реализация при системи от тип
клиент-сървър, при възможност за отдалечен достъп. Финансовият ръководител на корпорацията може да се нуждае от достъп до финансова информация по време на работни посещения. Виртуалните частни мрежи подпомагат мобилността в работата. Реализацията на защитни стени би могла
да създаде условия за защита на информацията.
Принципа на работа на защитни стени е един и същ.
Използва се техника, прилагана към отделни
адреси, пакети или портове, заявяващи комуникацията, която на базата на правила дефинира начина на достъп до информацията. За разлика от тази
техника, VPN не реализират защитни стени. Самата
защита е съставна част от виртуалната мрежа.
Идеята е да се използва защитна стена за “неканени” посетители, докато потребителите на VPN преминават през защитата. Най-често реализираните
защитни стени са на принципа на пакетната
филтрация. Използват се готови решения на CISCO
PIX, 3COM/U.S.Robotics и др.

Фиг. 2. Схема за реализация на сигурен VPN

Комуникационна структура в бизнес системи

Техниката за удостоверяване (authentication)
е съществена чат при реализацията на VPN. Удостоверяването може да се представи като аналог на
системата за вход в сървър(log-in). За нея се изисква потребителско име и парола. По голямата част
от VPN използват удостоверяване с помощта на
споделени ключове. Отделните ключове се формират на базата на алгоритми за хеширане. В това
отношение може да се даде пример с протокола
CHAP(Chanlege Handshake Authentication Protocol).
Една от на приложимите системи в това отношение е RSA. Удостоверяването се осъществява в началото на сесията. Тази техника може да се използва за проверка за целостта и верността на информацията в пакетите данни. Всяко отклонение на чековите суми означава разрушени данни.
Друга техника това е криптиране на информацията. Всички виртуални мрежи поддържат различни криптосистеми. Криптирането е важна част и
служи за защита на информацията при реализация на пренос. Обикновено се използва симетрична криптосистема, осигуряваща процеса на криптиране и декриптиране посредством един ключ. Найчесто използван стандарт за криптиране е DES(Data
Encription Standard). Проблем при използване на
криптираните комуникационни канали се явява факта, че всички участващи страни трябва да знаят ключовете за криптиране. Това е приложимо при малки работни групи или ограничени работни области.
Не симетричната криптография изисква наличие на
публичен ключ и частен ключ. Ако е необходимо
да се изпратят криптирани данни, то те се криптират със собствения частен ключ или с насрещния
публичен ключ. При получаване на информация, тя
се разкриптира. Най често използваната система в
това отношение е PGP(Pretty Good Privace), която
е общодостъпна. Други използвани методи това са
сертификати X.509, LDAP(Lightweight Directory
Access Protocol) и RADIUS.
Реализация на виртуални мрежи
VPN представлява конгломерат от използвани технологии при реализацията на виртуални
канали. В момента компаниите, занимаващи се с
компютърни мрежи и доставчиците на Интернет услуги предлагат голям брой решения, достъпни на
съвременния пазар. Пакетите, с реализации на виртуални мрежи зависят от операционната система,
за която са интегрирани. Възможни са реализации
на виртуални мрежи на различни слоеве в съответствие с модела на OSI-ISO. В зависимост от нивото, те биха могли да симулират виртуални
канали, по които се осъществява наличната комуникация.

ции
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Технология на защита на бизнес комуника-

Интернет представлява голямо колекция от
ресурси. Простото взаимно споделяне на ресурси
подпомага много изграждането на лесни бизнес
комуникации. При реализация на бизнес информационни канали трябва да се има в предвид, че важен въпрос си остава “Как тези комуникационни
канали да бъдат защитени?”. Класическо решение е с реализация на защитна стена. Защитната
стена представлява система, която се позиционира между вътрешната мрежа и изхода за комуникация. Защитната стена се употребява много често при реализацията на комуникации между отворени системи. Защитната стена изпълнява две основни функции:
- контрол на участниците в отворени комуникации, за достъп до отделни машини и/или услуги;
- кои участници от вътрешната мрежа имат
достъп до външни машини и/или услуги.
- Като реализации, защитните стени биха могли да работят на различни принципи:
- филтрация на пакети – компютри и маршрутизатори предефинират таблици на получаваните
данни и на тази основа реализират избирателно
маршрутизиране, получаване и обработка на пакети. Самият маршрутизатор не може да взема решение на база съдържанието на пакета, а единствено и само на база адрес-подател и адрес-приемник. За тази цел се изграждат таблици, в които са
дефинирани параметри, на които трябва да отговарят пакетите;
- бастионен хост – представлява фиктивен
участник в комуникацията, използващ механизми
като транслация на адреси и филтрация на пакети.
Обикновено този тип защита се реализира посредством фиктивни (виртуални) услуги, които в по късен момент се пренасочват, при необходимост към
реалните.
Двата варианта на защита се използват комбинирано.
Заключение
В материала са разгледани принципни решения на осигуряването на стабилни бизнескомуникации. При реализацията на бизнескомуникациите
е необходимо да се обърне особено внимание на
защитата на информацията. По тази причина се
дефинират милитаризирани и демилитаризирани
зони, съдържащи различен тип информация – частна и публична. За комуникация между отделни информационни системи е необходимо изграждането на виртуални частни мрежи. При спазване на
критериите за качество на услугите може да се реализира криптиран трансфер на данни. Съвре-
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Фиг. 3. Защита на VPN

Фиг. 4. Съвкупност от VPN
менните апаратни реализации на комуникационни
канали позволяват реализация на интерактивни услуги в рамките на виртуалните частни мрежи.
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ABSTRACT
Until now there has always been a clear division between public and private networks. A public network, like the
public telephone system and the Internet, is a large collection of unrelated peers that exchange information more or less
freely with each other. The people with access to the public network may or may not have anything in common, and
any given person on that network may only communicate with a small fraction of his potential users. A private network
is composed of computers owned by a single organization that share information specifically with each other. They’re
assured that they are going to be the only ones using the network, and that information sent between them will (at
worst) only be seen by others in the group.
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УСТОЙЧИВА КОМУНИКАЦИЯ В БИЗНЕС СИСТЕМИ
Владимир Германов, Станислав Симеонов
Бургаски Свободен Университет
Една бизнес система се нуждае от надеждност и сигурност на данните предавани по комуникационните
канали. За тази цел се използват виртуални частни мрежи. Настоящият материал разглежда виртуалните частни
мрежи базирани на IPsec.
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1. Въведение и мотивация
Всяка една корпоративна бизнес система се
нуждае от гъвкавост, надеждност и защита на
данните. Все повече корпорации и бизнес организации откриват клонове и филиали в страната и
чужбина, което довежда до изискването за сигурен
и надежден пренос на информация между филиалите и основния офис. Много често се налага служители на корпорации пътуващи в страната и чужбина да се нуждаят от достъп до ресурсите на бизнес организацията в която работят.
За решаването на тези ситуации най-често се
прибягва до реализирането на виртуални частни
мрежи, с помощта на които се осигурява надеждност, сигурност и устойчивост на комуникацията в
една бизнес среда.
Настоящия материал има за цел да опише основните идеи и концепции при изграждането на виртуални частни мрежи и по специално изграждането на виртуални мрежи работещи на мрежовия слой
от TCP/IP модела. В статията е разгледан един от
най-използваните елементи за осъществяване на
виртуални мрежи на мрежовия слой – IPsec. Като
практическа реализация е описан пример за свързване на два отделни офиса, чрез IPsec тунел.
2. TCP/IP модел
TCP/IP са широко използвани протоколи за
осигуряване на мрежова комуникация. TCP/IP комуникацията е съставена от четири слоя (приложен,
транспортен, мрежови и достъп до медия), които
работят заедно. Когато потребител иска да изпрати данни през мрежата, данните се предават от погорните слоеве към по-долните, като всеки слой
добавя към данните информация. Най-ниския слой
изпраща събраните данни през физическата медия,
данните се пренасят до целта и отново е предават,
само че този път от по-ниските слоеве към повисоките. Този принцип се нарича капсулиране/декапсулиране на данните.
Сигурност може да се реализира на всеки един
от слоевете на TCP/IP модела. Но при така разгле-

дания принцип на работа, ако се осигури сигурност
в най-високия слой (приложния), то тя няма да осигури пълна защита при по-ниските слоеве, тъй като те изпълняват функции, които не са зависими
от по-горните слоеве. Това поражда въпроса на кой
слой е добре да се реализира сигурността?
При най-високия слой (приложния) е нужно да
се реализира отделна защита за всяко едно приложение, което изпраща важна информация по мрежата. Например криптиране на данни изпратени към
банки и други организации. Но така реализираната
защита на приложно ниво няма да осигури защита
на TCP/IP информацията при по-долните слоеве.
Транспортния слой може да се използва за
защита на данни при една комуникационна сесия
между два хоста. Но тъй като IP информацията се
добавя в мрежовия слой, то транспортния слой също няма да може да осигури надеждност на IP
информацията. Един от най-използваните протоколи за защита при транспортния слой е Transport
Layer Security (TLS).
Реализирането на защита при мрежовия слой
осигурява надеждност и сигурност на всички приложения работещи на по-горните слоеве, без да е
нужно те да се променят за тези нужди. Например
комуникацията между два хоста може да се защити на мрежовия слой, без да е нужно да се променят приложенията при клиентите и сървърите. Също
така управлението на сигурността в мрежовия слой
осигурява начин на мрежовите администратори за
прилагане на различни политики за сигурност. Друго
предимство на сигурността при този слой е възможността за защита, както на данните, така и на
IP информацията на всеки пакет.
Най-ниския слой осигурява контрол на достъпа за всички комуникации на специфичен физически интерфейс. Тъй като този слой е най-долния, то
реализираната защита ще осигури надеждност, както на данните, така и на IP информацията. В сравнение с другите слоеве осигуряването на защита
на този слой е сравнително лесно. Другото предимство на този слой, е че може да осигури защи-
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та и на други протоколи освен IP. Но основния недостатък на този слой е, че при него се изгражда
сигурна връзка между два физически интерфейса
свързани по между си, а не може да се осигури
сигурна връзка през Интернет, тъй като информацията преминава през множество интерфейси преди да достигне целта си. [4, 5]
Тъй като може да се осигури защита за много приложения наведнъж, без да е нужно те да се
променят, управлението на сигурността при мрежовия слой е много популярно средство за сигурна
комуникация особено при споделени мрежи като
Интернет. Така реализираното решение осигурява,
както защита на данните от всички приложения, така и защита на IP информацията.
Internet Protocol Security (IPsec) е едно от найизползваните средства за защита на комуникацията при мрежовия слой. IPsec е структура от отворени стандарти, която осигурява частна и защитена комуникация между IP мрежи. IPsec осигурява
някой от следните функции:
- поверителност на данните
- цялостност на данните
- удостоверяване между крайни точки
- защита от анализиране на трафика
- контрол на достъпа
3. Общи принципи на IPsec
IPsec, първоначално описан в RFC 2401 и обновен в RFC 4301, описва сигурна среда за двете
версии на IP протокола – IPv4 и IPv6.
Следните елементите са част от рамката на
IPsec:
- общо описание на условията за сигурност и
механизмите на мрежовия слой;
- протокол за криптиране (ESP, Encapsulating
Security Payload);
- протокол за достоверност (Authentication
Header, AH);
- дефиниция за използването на криптографски алгоритми при криптиране и достоверност;
- определение за политиките на сигурност и
сигурно общуване между комуникиращите потребители;
Управление на ключове
Конфигурацията на IPsec създава граница
между защитената и незащитена зона. Границата
може да бъде между единичен хост или мрежа.
Контролните правилата за достъп се определят от
администратора, определящ какво става с пакетите преминаващи границата. Условията за сигурност
се определят от Security Policy Database (SPD). Основно всеки пакет е или защитен при използването
на IPsec услуга, или е отхвърлен или е допуснат
да заобиколи защитата на IPsec, базирана на при-

ложимите SPD политики, идентифицирани от
селекторите. Селекторите са специфични трафик
критерии дефинирани от администратора (напр.
специфично приложение предава данни от подмрежа към краен хост).
Security Associations (SA) са специфични споразумения между комуникиращите станции. Елементите, които са част от тези споразумения са:
ключ, механизми за криптиране или достоверност,
допълнителни параметри за алгоритъма. SАs са
еднопосочни и всяка самостоятелна сигурна услуга изисква SA. Това означава, че две станции, които искат да криптират и автентикират двупосочна
комуникация се нуждаят от четири SАs (една двойка за криптиране и една двойка за достоверност).
IPsec дефинира два режима на работа:
Транспортен режим - изгражда се SA между
два крайни възела и се определя криптирането или
достоверността за всички IP пакети във тази връзка.
При този режим IP хедъра-не е криптиран.
Тунелен режим – обикновено се изгражда SA
между два сигурни шлюза (gateways). Целия пакет включително и оригиналния IP хедър се криптира като се поставя между нов хедър. Това е характерно при виртуалните частни мрежи (VPN).
Повечето от механизмите за сигурност осигуряващи IPsec изискват използването на криптографски ключове. Отделно се установява механизъм за поставянето на ключовете. RFC 4301 определя IKEv2, като автоматичен механизъм за разпределяне на ключове.
В ред на установяване на SA, комуникиращите станции трябва да изберат криптографски алгоритъм и да договорят и разменят ключове. Размяната на SA много често се извършва върху несигурна среда. Internet Key Exchange (IKE) определя
протокол, който позволява размятаната и договарянето на параметри от SA.
IKEv1
IKEv1 е описан в RFC 2409 и обновен в RFC
4109. Той се състои от избрани функции на 3 различни протокола:
ISAKMP (Internet Security Association and Key
Management Protocol)
Определя рамката за управление на SA и замяната на ключове, без да се описва процеса в
детайли. Поддържа различни механизми за размяна на ключове. Този протокол е описан в RFC 2408.
Oakley Key Determination Protocol
Този протокол се използва за размяна на ключовете и е описан в RFC 2412. Той представлява
разширение на Diffie/Hellman алгоритъма.
SKEME (Versatile Secure Key Exchange Mechanism for the Internet)
Това е техника за бърза обмяна на ключове.
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IKEv1 използва UDP протокол на порт 500 и
протича през две фази:
- Във фаза 1 комуникиращите станции, използвайки ISAKM осъществяват сигурен и достоверен
канал за връзка наречен ISAKMP Security Association (още познат, като IKE-SA). Тази фаза се базира на Diffie/Hellman алгоритъма.
- Във фаза 2, криптиращите алгоритми и ключове за други протоколи могат да бъдат разменяни
през изградения сигурен комуникационен канал във
фаза 1. Резултата от фаза 2 е IPsec SA. IPsec SAs
определя сигурна услуга, която да се използва при
преминаващия трафик. Заедно IPsec SAs и
ISAKMP SАs създават нови криптиращи ключове,
през определен период, с цел осигуряване на повисока степен на сигурност.
IKEv2
IKEv2 е описан в RFC 4306. Едно от най-важните предимства на IKEv2 е възможността да се
използва IPsec в комбинация с NAT.
IKEv2 работи на UDP портове 500 и 4500,
трябва да приема пакети от всеки порт и да отговаря на същите тези портове.
Първоначалната размяна (наричана в IKEv1,
фаза 1) трябва да се състои от две двойки съобщения. Първото договаря двойка криптиращи алгоритми и осъществява размяна. Второто определя достоверността на първото съобщение, разменя сертификати и установява първия CHILD_SA.
Отварянето на IPsec връзка през NAT, създава някои проблеми. Смяната на IP адресите, променя и контролните суми, което води и до грешки
при проверката, тъй като те са защитени чрез
криптиране. Чрез IKEv2 се подобрява поддръжката
на такива ситуации, като договаря UDP капсулацията на IKE и ESP пакети. Порт 4500 е запазен за
точно това капсулиране. Тъй като NAT преобразува номерата на портовете на TCP и UDP, IPsec пакета трябва да бъде получен от всеки порт и изпратен към същия.[1,2]
4. Виртуални частни мрежи на базата на
IPsec в бизнес среди
Най-честата употреба на IPsec е при реализацията на виртуални частни мрежи (VPN – Virtual
Private Networks). Виртуалните мрежи се изграждат върху съществуващи физически мрежи, и тяхната цел е да осигурят сигурен механизъм за комуникация при обмяна на данни и IP информация
между отделните мрежи. Тъй като VPN може да
се използва върху съществуващи мрежи, като например Интернет, той може да осигури сигурен пренос на важна информация през публичното
пространство. В повечето случаи този вариант излиза много по-нискобюджетен, отколкото наетите
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частни телекомуникационни линии между бизнес
организацията и нейните филиали. VPN също така
може да осигури гъвкави решения, като например,
осигуряване на защитена връзка между отдалечени компютърни системи и сървърите на бизнес
организацията, независимо от това къде се намират те. VPN също така може да се осъществи и в
единична мрежа, като защита при пренос на важна
информация между отделни системи в мрежата.
Виртуалните частни мрежи могат да използват симетрична и асиметрична форма на криптиране на информацията. Симетричното криптиране
използва един и същи ключ, както за криптиране,
така и за декриптиране, докато асиметричното криптиране използва отделни ключове за криптиране и
декриптиране, както и за цифрово подписване и потвърждаване на данни. Симетричното криптиране е
в повечето случаи по-ефективно и изисква по-малка процесорна мощност, отколкото асиметричното криптиране. Затова и симетричното криптиране
се използва при преноса на данни през VPN. Един
от проблемите на симетричното криптиране е процеса на обмяна на ключове – ключовете трябва да
се обменят чрез отделен комуникационен механизъм за да се осигури поверителност. Едни от найчесто използваните алгоритми за симетрично криптиране са: Digital Encryption Standard (DES), Triple
DES (3DES), Advanced Encryption Standard (AES),
Blowfish, RC4 и International Data Encryption Algorithm (IDEA).
Асиметричното криптиране използва два отделни ключа при обмяна на данни – публичен и
частен. Единия от тях се използва за криптиране
или цифрово подписване на данните – публичен
ключ, а другия за декриптиране или потвърждаване на цифровия подпис – частен ключ. Ако от дадена двойка публичен/частен ключове, публичния
ключ (който може да се споделя) се използва за
криптиране на данни, то само с частния ключ от
тази двойка ще може да се декриптират тези данни.
Едни от най-често използваните алгоритми за асиметрично криптиране са: RSA, Digital Signature Algorithm (DSA) и Elliptic Curve DSA (ECDSA).
При реализацията на IPsec се използват и двата
типа криптиране- асиметрично и симетрично.
Асиметричното криптиране се използва при удостоверяването на двете комуникиращи единици, а
симетричното криптиране се използва защита на
реалните данни.
Важно е да се разбере, че виртуалните частни мрежи не премахват целия риск при използването на мрежата. Например използването на не добър алгоритъм и софтуер за криптиране, може да
доведе до пропуски в сигурността и да позволи на
атакуващия да декриптира прихванатия трафик.
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Друг пропуск в сигурността е разкриването на криптиращите/декриптиращите ключове, ако атакуващия разкрие ключовете той може не само да декриптира трафика и данните, но и да се представи
като легален потребител на системата.
Съществуват три основни модела на виртуални частни мрежи: шлюз-към-шлюз, хост-къмшлюз, хост-към-хост [3].
- шлюз-към-шлюз
IPsec базираните виртуални частни мрежи,
често се използват за осигуряване на защитена ко-

муникация между две мрежи. Този модел често се
изгражда чрез реализирането на VPN шлюз във всяка една от мрежите и осъществяването на VPN
връзка между двата шлюза. Трафика между двете
мрежи преминава през осъществения VPN канал
между двата шлюза.
VPN шлюза може да бъде отделно хардуерно
устройство, което да извършва само тази функция
или може да бъде част от друго мрежово
устройство, играещо ролята на маршрутизатор или
защитна стена (фигура 1).

Фиг. 1. Модел шлюз-към-шлюз
Този модел е относително лесен за реализиране. За да се реализира VPN свързаност единия от шлюзовете подава заявка към другия за осъществяване на IPsec свързаност. Двата шлюза обменят информация и при правилно удостоверяване се създава IPsec връзка. Маршрутизирането на
всяка една от мрежите е така настроено, че при
нужда от комуникация на хост от едната мрежа с
хост от другата мрежа, автоматично да се предават пакетите през осъществения IPsec канал.
Единична IPsec връзка създава тунел между двата
шлюза, който може да поддържа всичката комуникация между двете мрежи.
Този модел на комуникация не осигурява пълна
защита на данните при техния пренос. Фактически,
той осигурява защита на данните единствено между двата шлюза. Пунктираната линия показа, че комуникацията между VPN клиентите и техния шлюз
не е защитена. Този модел е най-често използван
при свързване на две сигурни отдалечени мрежи

през Интернет, като например свързване на главния офис на дадена бизнес организация с неин
филиал.
Моделът шлюз-към-шлюз е най-лесен за реализиране от гледна точка на управление на потребители и хостове. Той е прозрачен за потребителите.
Също така потребителите не се нуждаят от специфичен софтуер за VPN или преконфигуриране на
мрежовите настройки.
- хост-към-шлюз
Този модел се най-често се използва за реализиране на защитен отдалечен достъп до дадени услуги. В мрежата на дадена бизнес организация се реализира VPN шлюз. За да може потребител да осъществи отдалечен достъп, той създава
VPN връзка между локалния компютър на който се
намира и VPN шлюза на организацията (фигура 2).
Както и при горния модел, VPN шлюза може да
бъде отделно хардуерно устройство само за тази
цел или устройство реализиращо няколко функции.

Фиг. 2. Модел хост-към-шлюз

Устойчива комуникация в бизнес системи

При този модел се създава отделна IPsec връзка за всеки един потребител. Системите на отдалечените потребители трябва да бъдат настроени
като IPsec клиенти. Когато отдалечен потребител
желае достъп до ресурсите на организацията, той
инициализира комуникация с VPN шлюза. Обикновено VPN шлюза изисква от потребителя удостоверяване преди да разреши VPN връзката. При
така реализираното свързване трафика между отдалечения клиент и VPN шлюза ще бъде защитен
от IPsec връзката.
От фигура 2 се вижда, че хост-към-шлюз модела не осигурява пълна защита на данните при
техния пренос. Отново пунктираната линия показва,
че комуникацията между шлюза и ресурсите в организацията (например сървъри на специфични
услуги) е не защитена. Този модел много често се
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използва при свързване на хост от незащитена мрежа към ресурсите на защитена мрежа. Пример за
използването на този вид модел е осъществяването на връзка през Интернет на пътуващите служители, желаещи достъп до ресурсите на организацията в която работят. Този модел е сложен за реализация от гледна точка на управление на потребители и хостове. Също така, този модел не е прозрачен за потребителите, тъй като се налага те да
се удостоверяват преди да използват VPN връзката.
- хост-към-хост
Този модел се използва за специфични нужди,
като например отдалечено администриране на един
сървър в бизнес организация. В този случай, организацията настройва сървъра да осигурява VPN услуга за достъп (фигура 3).

Фиг. 3. Модел хост-към-хост
При този модел се създава отделна IPsec връзка за нуждите на всеки един потребител. Системите
на потребителите са настроени като IPsec клиенти
на IPsec сървъра. Когато потребител желае достъп до сървъра, той инициализира комуникация с
IPsec сървъра. Обикновено IPsec сървъра изисква
от потребителя удостоверяване преди да разреши
връзката. При така реализираното свързване трафика между клиента и сървъра ще бъде защитен
от IPsec връзката.
От фигура 3 се вижда, че този модел е единствения който осигурява защита на данните при техния пренос. Моделът хост-към-хост най-често се
използва в случаите когато малък брой доверени
потребители се нуждаят от достъп или админист-

рират отдалечена система, която изисква използването на не сигурен протокол.
Този модел е ресурсоемък за реализация и
обслужване от гледна точка на управление на потребители и хостове. Той не е прозрачен за потребителя и всички системи и сървъри се нуждаят от
VPN софтуер за осъществяване на комуникацията.
5. Практическа реализация на устойчива комуникация при бизнес среди
Ще се разгледа пример, който ще покаже реализацията на модела за виртуални частни мрежи
шлюз-към-шлюз. На фигура 4 е дадена примерна
схема на свързване, реализираща включване на две
мрежи – главен офис и негов филиал.

Фиг. 4. Схема на свързаност
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От фигурата се вижда, че като крайни шлюзове на двете мрежи се използват Cisco маршрутизатори. За всеки един от рутерите се спазват следните стъпки за конфигуриране:
1. Настройка на удостоверяване – всеки един
от рутерите трябва да използва предефинирани споделени ключове (pre-shared keys).
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share group 2
crypto isakmp key sharedkey address
xx.xx.xx.xx
xx.xx.xx.xx – IP адреса на външния интерфейс
на рутерите
sharedkey – дефинирания ключ
2. Конфигуриране на режима на IPsec и криптографския алгоритъм – конфигуриране на ESP тунел и 3DES криптографски алгоритъм
crypto ipsec transform-set auth2 esp-3des espsha-hmac
3. Дефиниране на пакетен филтър – указване на рутерите кои пакети да преминават през IPsec
тунела.
access-list 133 permit ip 192.168.1.0
0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.0.255
4. Свързване на всички IPsec настройки в криптографска карта
crypto map test 10 ipsec-isakmp
set transform-set auth2
match address 133
set peer xx.xx.xx.xx
xx.xx.xx.xx – IP адреса на външния интерфейс

на другия рутер
5. Указване на IPsec настройките на външните интерфейси на маршрутизаторите
interface FastEthernet0/0
crypto map test
6. Заключение
В материала са разгледани принципни решения за осигуряване на устойчива комуникация в бизнес среда. При реализацията на устойчива комуникация е необходимо да се обърне особено внимание за надеждността и защитата на информацията. Тъй като може да се осигури защита за много
приложения наведнъж, без да е нужно те да се
променят, управлението на сигурността при мрежовия слой е много популярно средство за сигурна
и устойчива комуникация особено при споделени
мрежи като Интернет. Така реализираното решение осигурява, както защита на данните от всички
приложения, така и защита на IP информацията.
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ABSTRACT
One business system requires being reliability and securing for the data transferred into the communications
channels. For this purpose we use virtual private networks. In this paper we discuss virtual private networks based on
IPSec.
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ПРОБЛЕМИ, ПОДХОДИ И РЕШЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА
НА ЕЛЕКТРОННИТЕ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
Радослав Милчев
Лесотехнически университет - София
Развитието на информационните технологии, свързани с глобалната мрежа, позволиха на потребителите,
да използват множество приложения за синхронна и асинхронна комуникация, включително приложения за
обмен на съобщения, споделяне на файлове, електронна поща и отдалечен достъп. Пренасянето на ползването,
на подобни приложения в ежедневната бизнес практика, с цел установяването на нови канали за извършване на
бизнес комуникации, крие редица проблеми свързани с поддържане на нивото на сигурност в рамките на организациите и стопанските субекти. Проблемът е във възможностите за осъществяване на пробив в провежданите
комуникации, както и възможността за изтичане на конфиденциална бизнес информация от недобросъвестни
служители.
Настоящата статия има за цел да изследва възможностите за пробив в сигурността и да посочи базовите
подходи и решения, чрез които съвременните средства за извършване на комуникация, могат да се превърнат в
допълнително предимство в среда със засилена конкуренция, както и при мигрирането на традиционните бизнес
дейности към техните електронни аналози.
Ключови думи: електронни комуникации, сигурност, електронен бизнес.
Key words: electronic communications, security, e-business.

Въведение
Динамичното развитие на глобалната мрежа
и нейните богати възможности за извършването на
разнообразна по вид комуникация включително зареждане на страници, изпращане/ получаване на
електронна поща, обмен на съобщения в реално
време, трансфер на файлове и други, се дължи на
особеностите свързани с процеса работа на компютърната мрежа и на капсулиране/ декапсулиране на информационния поток. В основата на функциониране на глобалната мрежа стоят двата модела посочени на фиг.1.
Първият модел наречен Open System Interconnection (OSI), е разработен съвместно от ISO (In-

OSI модел

ternational Organization for Standardization) и ITUT (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Section), за да отчете
особеностите на физическите мрежи за пренос на
данни посредством множество от стандарти, като
в първи слой се намира физическото ниво на мрежата, а в последния седми приложен слой функционират потребителските приложения. Вторият модел наречен TCP/IP модел, представлява отворен
стандарт, позволяващ предаването на информация
по всяко време, при всякакви условия и независимо от средата за пренос. Сравнението на двата
модела, съгласно [3] е показано на фиг.1.

TCP/IP модел

Application
Presentation

Application

Session
Transport

Transport

Network

Internet

Data link

Network
Access

Physical
Фиг.1. Сравнение между OSI и TCP/IP модел.
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По отношение на използването на компютърните системи и мрежи е невъзможно да се дефинира понятие, като „абсолютна сигурност”. Динамичното развитие на информационните технологии,
съкращаването на сроковете необходими за цялостното тестване на информационните системи, нарастването на потенциала на отделните потребители, както и възможностите за човешки грешки
(не спазване на политиката за сигурност в рамките
на организацията, пропуски в конфигурирането,
пропуски в обновяването на критични приложения
и системи и т.н.) са само част от проблемите, които правят невъзможно въвеждането на понятието
„абсолютна сигурност”. Единствената възможност
е да се говори за въвеждане на „достатъчна сигурност”.
По отношение на компютърните системи и
мрежи могат да се дефинират четири основни класа от потенциални атаки [4]:
• Разузнаване – това не е същинска атака,
по-скоро прелюдия към осъществяването на някои
от следващите разновидности. Основната цел е неоторизирано изследване на компютърни системи
с цел откриване на пропуски в тях и в услугите,
които предлагат.
• Осигуряване на достъп – целта е добиването на достъп над ресурси и услуги, които при нормални обстоятелства са достъпни с потребителско име и парола. От гледна точка на осъществяваните от организациите или стопанските субекти бизнес комуникации, това е най-съществения тип атака влияещ пряко върху поверителността и достоверността на обменяната информация между партньорите и запазването критична бизнес информация (партньори, ноухау и други, оказващи влияние
върху конкурентното присъствие). Глобализацията
и високата динамика на съвременния бизнес предполага мобилност на служителите, наличието на
централни и регионални офиси и клонове, като и
възможности за отдалечен достъп на служители
до информационните ресурси на организацията или
стопанския субект. Това определя нарастването на
възможностите за осъществяване на атаки за осигуряване на достъп включително MITM (Man-in-themiddle), phishing или с използването на методите
на социалното инженерство.
• Отказ от услуги – този тип атака (Denial of
Service (DoS)) има за цел да забави или изцяло да
прекрати работата на критични за бизнеса информационни системи или процеси, предоставяни на
клиентите. Отказът от услуги може да окаже влияние върху всички видове отношения съществуващи при електронния бизнес, като: вътрешно фирмен електронен бизнес, бизнес към потребител или
бизнес към бизнес. Особено силно може да бъде

влиянието върху обслужването на потребителите
за разнообразни категории електронен бизнес и техните приложения, като електронна търговия, електрони аукциони, търсещи машини и други.
• Злонамерен софтуер – в тази категория спадат вируси, червеи и троянци, които могат да включват в себе си всички посочени механизми за осъществяване на пробив в сигурността на системата
на организацията или стопанския субект. От гледна точка на голямото количество спам, което залива потребителите на електронни комуникации, това може да се окаже възможност за съществен
пробив в сигурността.
Настоящата статия има за цел да изследва
възможностите за пробив в сигурността и да посочи базовите подходи и решения, чрез които съвременните средства за извършване на комуникация,
могат да се превърнат в допълнително предимство в среда със засилена конкуренция, както и при
мигрирането на традиционните бизнес дейности
към техните електронни аналози.
Проблеми с традиционни приложния
Възможностите за по-ефективно използване
на техническите и информационни ресурси, както
в рамките на съответната организация или стопански субект, така и при комуникацията между тях,
определя нарасналото значение на интранет и екстранет мрежите. В съчетание с използването на
публичната Интернет мрежа, това води до постигането на значими бизнес резултати в областта на
споделянето и преноса на бизнес информация. Все
по-голяма част от информационните ресурси стават достъпни онлайн, като се отчита и нивото на
достъп, което трябва да се спазва при работата със
съответните ресурси. Същевременно, за да осъществят достъп до тази информация и ресурси (уеб
страници, информация под формата на файлове,
електронна поща), потребителите не се нуждаят от
сложно материално техническо и системно осигуряване. Достъпът може да се осъществи от произволно устройство поддържащо необходимите
протоколи, хардуер за връзка към мрежата и
браузър, като приложение за достъп до информацията. Потребителите вече не изпитват ограничение за свързваме посредством настолни компютърни системи, но могат да използват и преносими компютърни системи, персонални цифрови
асистенти (PDA- personal digital assistant) или мобилни телефони. С широкото навлизане на безжичните мрежи, достъпът може да се осигури от
летища, гари, хотели, ресторанти и други обществени места. По този начин, служителите намиращи се в командировка, могат да имат непрекъснат
достъп до ключова информация свързана с орга-
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низацията или стопанския субект, която да оказва
съществена роля при вземането на най-правилните решения във връзка с осъществяваната дейност.
Същевременно нарастването на възможностите за достъп до глобалната мрежа (под формата
на устройства и места за достъп) се характеризират и с нарастване на възможностите за компрометиране на сигурността на електронните бизнес
комуникации. Проблемът е преди всичко технологичен. По своята същност Интернет е с отворен
характер, за разлика от интранет и екстранет (съвкупност от две или повече интранет мрежи), при
които съществува политика на сигурност и управление на потребителите. В зората на своето възникване, основната цел на приложените технологии е била преди всичко осъществяването на комуникация на всяка цена. Проектираните протоколи
за комуникация използвани масово и до днес, като
HTTP (за достъп до хипертекстова информация),
FTP (за файлов трансфер), Telnet (за отдалечен
достъп) или SMTP (за електронна поща) по своята
същност са несигурни и предават голяма част от
информацията под формата на открит текст.
Поради ограничения брой потребители и устройства с достъп до информационните ресурси при първоначалния етап от развитие на глобалната мрежа,
въпросите свързани с това кой с каква информа-
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ция може да разполага не са били от съществено
значение, но при съвременните условия това се
оказва от особена важност за осъществяването на
сигурни бизнес комуникации.
Много организации, поради ограничените ресурси за информационни технологии, нямат възможност да поддържат собствен пощенски или уеб
сървър. За нуждите на своята електронна кореспонденция те използват публични пощенски сървъри, достъпът, до които се осъществява през HTTP
протокол през уеб браузър. Същото важи и хостването на информация (под формата на страници
или файлове) на публични уеб сървъри. Влизането
в пощенската кутия на отдалечения публичен сървър става чрез въвеждането на съответното потребителско име и парола. За съжаление, при голяма
част от публичните сървъри за електронна поща,
те се предават в открит вид. Същата ситуация се
наблюдава и в случаите на достъп до определено
уеб съдържание, дори и в случаите на онлайн конфигуриране на устройства. На фиг.2 са демонстрирани резултатите от прослушването на подобен
трафик от конфигурирането на маршрутизатор
през уеб базиран интерфейс (в заличената секция
са потребителското име и парола в чист текст), но
резултатите важат също и за прихващането на потребителски имена и пароли за уеб базирана поща.

Фиг. 2. Прихванат трафик с име и парола в чист вид.
И докато в рамките на интранет и екстранет
мрежата в зависимост от изградената политика за
сигурност може да се гарантира сигурността на
бизнес комуникацията, по отношение на мобилните служители съществуват редица рискове. Възможна е следната ситуация. Служител се намира
в командировка и се нуждае от достъп до информационните ресурси на организацията или стопан-

ския субект. Опитва се да осъществи комуникация
през публична точка за достъп свързана към глобалната мрежа (в хотел, на летище или друго място). При нормални условия, както е показано на
фиг.3а, трафикът трябва да минава директно към
точката за достъп. За съжаление, точката за достъп може да бъде компрометирана и да бъде осъществена атака от тип MITM, при която целия тра-
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Фиг. 3. Пример за осъществена атака от тип MITM
фик на служителя се прослушва от атакуващ, който записва информация от трафика.
Резултатите от подобна атака осъществена
по схемата от фиг. 3а в рамките на хотелска мрежа са показани на фиг.3б (път на оригиналния
трафик) и фиг.3в (път на прихванатия трафик през
машината на атакуващия наречена GATEWAY).
Подобни атаки, могат да се организират и от машини в рамките на корпоративната интранет
мрежа, независимо дали става въпрос за жичен или
безжичен достъп на устройствата. Проблемът е,
че трафикът може да бъде прослушван през целия
път от инициатора на трафика до неговата крайна

цел – публичен или частен сървър или друга машина свързана в глобалната мрежа.
Разрешаването на посочените проблеми, за
организирането на сигурна бизнес комуникация
изисква въвеждането на политика на сигурност в
следните направления:
• Ограничаването на ползването на външни
услуги, позволяващи предаването на потребителски имена и пароли в открит вид.
• Задължително криптиране на предаваната
конфиденциална или друга бизнес информация (под
формата на текстови съобщения или файлове) в
криптиран вид, т.е. прехвърляното съдържание на

Фиг. 4. Резултат от използването на сигурни протоколи.
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седми слой от мрежовия модел показан на фиг.1
трябва задължително да бъде криптирано.
• Задължително използване на сертификати
за удостоверяване. Предоставените и използвани
услуги в рамките на интранет, екстранет или Интернет, трябва задължително да използват цифрови сертификати. С цел избягването на phishing
атаки, при които атакуващите примамват потребителите към подобни сайтове, с цел добиване на конфиденциална информация от потребителите и могат да симулират дори сертификати, е необходимо всеки път щателно изследване на приемания
сертификат.
• Използване на сигурните разновидности на
най-разпространените протоколи, като вместо HTTP
се ползва HTTPS и т.н. В тази ситуация, както се
вижда на фиг. 4., независимо от прихванатия трафик свързан с конфигурирането на устройството
от фиг. 2, данните остават скрити.
Проблеми с обмен на съобщения и VoIP
Системите за обмен на съобщения в реално
време (instant messaging), предоставят средства за
синхронна комуникация на два или повече потребители, на базата на печатен текст. Текстът се пренася между устройствата на потребителите (настолни или преносими компютри, цифрови асистенти или мобилни телефони) посредством глобалната компютърна мрежа.
Комуникация от посочения тип се осъществява посредством клиентски приложения, необходими за свързване към предоставяната услуга. По
своята същност осъществяваната комуникация притежава белези присъщи на електронна поща, среда за онлайн разговори (подобно на по-ранната услуга Internet Relay Chat (IRC) и нейните съвременни аналози за разговори базирани на HTML или
Java) или традиционни телефонни разговори (възможно е използване в режим подобен на работата
на телефонния секретар). За разлика от електронната поща, съобщенията се управляват от потребителя в реално време, като е възможна и връзка
към различни мрежи за моментални съобщения.
Обмяната на съобщения или файлове през подобни системи, може да бъде от съществено
значение, когато трябва да се вземат критични управленски решения от мобилни служители. Допълнително предимство се явява и възможността за
инкорпориране на аудио и видео потоци. За съжаление съществуват достатъчно механизми за атака на подобна комуникация, независимо от клиента,
който се използва. В допълнение, съществуват и
достатъчно инструменти, които позволяват да се
прослушва, записва и анализира провежданата
комуникация, като има възможности дори за ма-
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нипулиране на съдържанието на текстовата
комуникация. На фиг. 5 е показан пример за прослушване на комуникацията между два потребителя.
На фиг. 5а е показан графичния потребителски интерфейс на клиента за обмен на съобщения.
Виждат се две съобщения от проведената тестова
комуникация. На фиг. 5б и 5в, е показано съдържанието на прихваната комуникация. Маркираните
редове в горната част на посочените прозорци, показват само пакетите, които съдържат прихванатите съобщения от страна на изпращача и получателя. Долната част на прозореца, демонстрира и
структурата на информацията организирана спрямо моделите посочени на фиг.1. Съществуват
програми, които улесняват допълнително визуализацията на прослушания трафик, като филтрират
само съобщенията осъществени чрез системата
за обмен. Както се вижда, дори и чрез стандартните инструменти за прослушване и анализ на мрежовата комуникация, лесно могат да се разчетат
съобщенията, които са в открит вид (в секцията
“Message”, виждат се дори и форматиращите параметри на HTML).
Използването на VoIP приложения, представлява друга атрактивна възможност за осъществяване на бизнес комуникации. Пренасянето на глас
през IP мрежи, може значително да съкрати разходите за телефон, включително при провеждането на градски, междуградски и международни
разговори. За целта, на двете машини, които ще
осъществяват комуникация в мрежата е необходимо да се инсталира софтуер, който до управлява
тази комуникация. Както показват изследванията
[1,2], за съжаление подобна комуникация също е
уязвима. Най-съществените недостатъци са: трудно прилагане на политика за сигурност, несъвместимост със системите за откриване на атаки (Intrusion Detection Systems (IDS)), неяснота относно
съдържанието на самия програмен продукт (възможности за скрити врати за неоторизиран достъп),
потенциално по-малко сигурен отколкото обикновен телефон, дори и с криптиране.
Отдалечен достъп
Работата в условията на глобализация, налагат решаването на проблемите със сигурната бизнес комуникация, защото както отдалечените служители (в командировка, от работното си място в
къщи или от клоновете на организацията или стопанския субект), така и бизнес партньорите се нуждаят от обмен на критична бизнес и управленска
информация, включително бюджет, цени, планове
за действие и развитие, договори, досиета на служители и партньори, потребителски имена и пароли.
За обмяната на подобна информация, е необхо-
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Фиг. 5. Прослушване на система за обмен на съобщения.
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димо, при отдалечения достъп да се осигури автентичността на предаваната през глобалната мрежа информация, която пътува под формата на пакети (на трети слой от OSI модела, посочен на
фиг.1). Конфиденциалността се осигурява чрез установяване на автентичността (защита на провеждания обмен на информация срещу подслушване
и манипулиране) и криптиране (шифриране на оригиналното съдържание пренасяно при обмена на
информация между слоевете на OSI модела).
В тази насока, осигуряването на надеждни
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електронни бизнес комуникации (за проверка или
изпращане на електронни съобщения, достъп до
корпоративни бази от данни и др.) трябва да се осъществява с помощта на виртуални частни мрежи
Virtual Private Network (VPN). По този начин организацията или стопанския субект решава проблемите с конфиденциалността, интегритета и удостоверяването на произхода на информацията, като
създава тунел през публичната инфраструктура на
глобалната мрежа за нуждите на транспортирането на данните.

IPSec архитектура

ESP протокол

AH протокол

Алгоритъм за
криптиране

Алгоритъм за
автентикация
Цел

Управление на ключове
Политика на сигурност
Фиг. 6. Структура на IPSec архитектурата
Съществуват различни технологии, които са
подходящи за изграждане на виртуални частни
мрежи, като тези технологии могат да бъдат приложени при капсулирането/ декапсулирането на
данните на повечето от слоевете на OSI модела
(фиг.1). От гледна точка на разгледаните проблеми свързани с отдалечения достъп на персонала
(служители в командировка, офиси на клоновете
на организацията или стопанския субект или достъп на служителите от домашните им компютри)
най-подходящо се явява използването на IPSec. Това
решение (архитектурата според [5] е показана на
фиг.6, като е добавено влиянието на политиката за
сигурност възприета от дадената организация или
стопански субект) осигурява конфиденциалността,
интегритета и удостоверяването на произхода на
информацията на високо ниво, като използва стан-

дартизиран подход за изграждане на решения.
Допълнителното предимство е, че се поддържа и
на ниво операционна система (например новите
версии на Microsoft Windows) и от различни видове специализирани приложения. Пример за настройката на подобна политика е показана на фиг.7.
Изводи
Опитът показва, че произволното използване
на информационните технологии за нуждите на
електронните бизнес комуникации, които представляват съществена част от съвременната идентичност на организациите и стопанските субекти може да предизвика съществени проблеми свързани
със запазването на конфиденциалността на информацията и сигурността на информационните системи.
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Фиг. 7. Настройка на политика за сигурност на локална машина
Значителна част от посочените проблеми, могат да бъдат избегнати посредством детайлно
обмислена, изградена и реализирана политика за
сигурност на организацията или стопанския субект,
осигуряваща „достатъчна сигурност”. Основните
моменти в подобна политика за сигурност, трябва
да обхващат:
• Управление на потребителските права в рамките на организацията или стопанския субект от
гледна точка на права за достъп до услуги и ресурси;
• Администриране и поддръжка на услуги в
рамките на необходимото за дадената организация или стопански субект;
• Ограничаване на ползването на потенциално несигурни протоколи и услуги;
• Отстраняване на морално остаряло физическо мрежово оборудване;
• Своевременно обновяване на системния и
антивирусен софтуер;
• Запознаване на потребителите с потенциалните опасности на използваните потребителски

програми, както и резултатите от различните типове потребителско поведение (отварянето на писма
от неизяснен получател, отварянето на съмнителни прикачени файлове, даване на персонална
информация, включително пароли и потребителски име по телефон или по друг начин);
• Редовен мониторинг на инсталираните приложения и услуги;
• Използването на системи за откриване и предотвратяване на атаки, базирани на откриването на
протоколни аномалии и потенциален вреден трафик.
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PROBLEMS, APPROACHES AND SOLUTIONS RELATED TO E-BUSINESS
COMUNICATIONS SECURITY
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University of Forestry - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The ICT development connected with global networks has allowed the use of various computer applications for
synchronous and asynchronous user communication, including file sharing, instant messaging, remote access and email. The use of such applications in common business practice can give an opportunity for establishing new channels
for business communications but there are several information security policy problems in organizations and enterprises. These problems include communication failure and the possibilities for leakage of confidential business information from unloyal employees.
The aims of the present paper are to investigate possible security failures and to demonstrate common approaches
and solutions to secure modern communication decisions in a way that they are transformed into an additional advantage in the strong competition environment or in case of migration of traditional business activities to their electronic
analogues.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТОЧНА
МЕДИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И БИЗНЕС ЦЕЛИ
Радослав Милчев, Боянка Желязова
Лесотехнически университет - София
Подобряването на мрежовата инфраструктура, увеличаването на скоростта за пренос на данни и усъвършенстването на устройствата за крайните потребители, позволява да говорим за нарастващо влияние на поточната медия в ежедневието на потребителите. Използването на телефонни услуги през IP мрежи, гласово базирани чатове, онлайн радио и телевизия и други възможности, са само малка част от ежедневието на съвременните
потребители.
Същевременно възможностите за пренос на глас и видео със сравнително високо качество в реално време
или по заявка на потребителя, предоставя нови образователни и бизнес възможности. Настоящата статия разглежда възможностите за организиране на подобни услуги, тяхното конкретно приложение в образователния
процес и очертава пътищата за бъдещото интегриране на подобни услуги в рамките на образователна институция като Лесотехнически университет.
Ключови думи: поточна медия, интегрирани услуги, електронно обучение.
Key words: streaming media, integrated services, e-learning.

Въведение
Динамичното развитие на информационните
и комуникационни технологии, засяга всички аспекти на всекидневния живот на все по-голям кръг от
хора. Достъпът до глобалната мрежа интернет, услугите и възможностите, които предоставя на широк кръг от потребители, интересуващи се от различни проблеми и задачи, нараства с всеки изминал ден. На настоящия етап, потребителите могат
да осъществяват достъп не само от работното си
място, както беше основно в предходните години,
но и от дома, когато са в командировка или на различни публични места, като гари, летища, заведения, държавни и обществени институции и други.
Нарастването на броя от потенциални места
за възможен достъп до услуги през интернет, от
една страна е свързано с нарастването на кръга от
устройства за крайни потребители (преносими компютри, персонални цифрови асистенти, мобилни
телефони, игрови конзоли и други) използващи найчесто безжичен достъп, а от друга страна е свързано с увеличаването на скоростта за пренос на
данни достъпна за отделни потребители. Като пример за подобна тенденция, може да бъде посочен
темпът на нарастване на скоростта за пренос на
данни за нуждите на Лесотехнически университет,
които показват, че за последните 4 години скоростта към българския пиъринг е нараснала десетократно, а международната връзка над двайсет пъти.
Увеличаването на скоростта и подобряването
на мрежовата инфраструктура, позволиха на потребителите да имат достъп не само до съдържание под формата на динамични и статични страни,
поща, обмен на текстови съобщения в реално време или файлов трансфер, но и до качествено нови

услуги като пренос на глас през IP мрежи, обмен
на гласови съобщения и достъп до поточна медия,
включваща пренос на аудио и видео потоци в
интранет, екстранет и интернет. По този начин, не
само големи корпоративни потребители, направили сериозни инвестиции за техническо и комуникационно оборудване и мрежова свързаност, но и домашни потребители, образователни и други институции, както и представители на малкия и среден
бизнес, имат достъп до услуги, като телефония,
аудио и видео конферентни връзки, достъп до аудио
и видео потоци след заявка и други. Същевременно
тези услуги предоставят и значителни образователни, организационни и бизнес ползи. Това налага подетайлно изследване на подходи за организиране
на подобен род услуги, както и възможностите на
поточната медия, с цел усвояване на потенциала,
формиране на най-добри практики за тяхното използване и запазване на пазарни позиции в условията на засилена конкуренция и процеси на
глобализация.
Подходи за организиране на достъп до съдържание от поточен тип
Достъпът до съдържание от поточен тип, може да бъде реализирано по два основни начина: на
живо (в реално време) и по заявка. От гледна точка
на процеса на обучение, както и от гледна точка на
научната работа, интерес представляват и двата
метода. Например, преподавателят провежда
лекция, упражнение или практика. През това време,
студентите водят записки, които заедно с предоставените учебни материали на хартиен и/или електронен носител, и други литературни и интернет
източници, формират базата за усвояване на зна-
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ния по съответната дисциплина. За съжаление, независимо от съвременните технически средства,
като мултимедийни проектори, преносими
компютри, озвучителна техника и други, не всички
студенти, могат да възприемат материала в еднаква степен (например практиката се провежда в ограничено пространство, студентът е на последния
ред, има специални образователни нужди и т.н.).
Това налага, обмисляне на възможността за заснемане или записване на провежданото обучение,
с цел последваща възможност за достъп до него в
рамките на интранет, екстранет или интернет.
Предимствата са: възможности за преглед на публикувано съдържание при възникнали проблеми с
усвояването на учебния материал; многократно използване на учебни ресурси; съхраняване и усвояване на опита на водещи специалисти в различни
области; усъвършенстване на дистанционните методи на обучение; създаване на информационни
банки с най-добрите практики и други. Същевременно предоставянето на вече записано съдържание
по заявка на потребителя, позволява добавяне на
допълнителна интерактивност, след обработката на
записаните материали.
Предаването на живо, включително под формата на аудио или видео конференции, може да
окаже съществен елемент в научните изследвания.
В реално време, специалисти, които се намират
на големи разстояния, често дори на различни
континенти, могат да вземат участие в решаване
на спешни или специфични проблеми и задачи, независимо от натоварения им график [1]. Това може да намали и съществено разходите на организациите и стопанските субекти свързани със средства за транспорт, настаняване, командировъчни и
други.
Изборът за предоставяне на поточно съдържание в реално време или по заявка, трябва да стане след отчитане на критерии, като:
• Бюджет на организацията или стопански субект;
• Технически средства за реализация на подобен проект;
• Наличие на специалисти, способни да реализират проекта и да осигурят последващо техническо обслужване;
• Необходимостта от промяна в съдържанието на съответния поток;
• Необходимостта от допълнителна обработка на съответния поток (добавяне на интерактивност, субтитри, допълнителна информация и т.н.);
• Времето, необходимо за обработка на съответния поток.
В зависимост от конкретното предназначение,
критериите могат да варират, както по брой и те-
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жест, така и като съдържание (например въвеждане на нови критерии, съобразени със спецификата
на конкретната организация или стопански субект).
Пример за подобни критерии, могат да бъдат оценката на качеството на интернет връзката или възможностите за натоварване на техническото оборудване по отношение на обработени заявки, както
се посочва в [1].
Подходи за предоставяне на поточна медия
Както всяка друга услуга използваща модела
клиент-сървър и при предоставянето на поточна медия е необходимо инсталирането, конфигурирането и поддържането на сървър осигуряващ достъп
до предоставяното съдържание. Опитът, който са
натрупали организациите и стопанските субекти в
областта на предоставяне на съдържание в рамките на интранет, екстранет и интранет, позволява
два основни подхода за реализиране на поточна
медия. При първият подход, поточната медия, може да се предоставя от съществуващ web-сървър.
Предимствата на този подход, отчитат, че организацията или стопанският субект, вече разполага и
поддържа собствен сървър за предоставяне на ресурси и съдържание в мрежата или използва публични или частни сървъри на трети страни осигуряващи хостинг. В тази ситуация можем да говорим за псевдо поточна медия, защото този начин
малко се различава от най-ранните технологии за
файлов трансфер, като единствената разлика е, че
клиентът не изтегля цялото съдържание, а кешира
части от него, което позволява прослушването или
преглеждането да започне преди зареждането на
целия файл. Съществени проблеми ще се появят
от необходимостта за оптимизиране на поточната
медия за предаване при по-ниски скорости, както и
използването на специализирани формати за нейното предоставяне.
Използването на специализирани сървъри за
поточна медия, налагат допълнителни инвестиции
по отношение на софтуер, обучение на персонал
за поддръжка и наличие на висококвалифицирани
специалисти способни да инсталират, конфигурират и поддържат подобна специализирана услуга,
но същевременно предоставят редица съществени предимства, като: подобрено качество на преглежданите/ прослушваните видео или аудио ресурси; подобрено използване на честотната лента;
различни методи за доставка на поточната медия,
въз основа на използването на различни комбинации от протоколи. Друго съществено предимство е
възможността за извършване на multicast излъчване, предназначено за точно определена група от
хостове (особено важно при използване на поточната медия срещу заплащане). В допълнение много решения в областта на специализираните сър-

402

Радослав Милчев, Боянка Желязова

въри за поточна медия, предлагат инструменти за
управление на авторските права, както и функции
приближаващи клиента до традиционните устройства за възпроизвеждане (касетофони, CD/DVD/
MP3/MP4 плейъри, видеокасетофони, видеокамери).
При избор на подход за предоставяне на поточна медия, организацията и стопанските субекти,
трябва да се ръководят и от наличната мрежова инфраструктура и по-специално използваните мрежови устройства. От гледна точка на разнообразяването на трафика, много съвременни маршрутизатори, притежават възможност за изследване на
трафика и поставянето на различните пакети за обработка в опашки с различен приоритет. По този
начин, гарантирането на качеството на услугата
(QoS) свързана с осъществявания достъп до съответния тип съдържание, определя най-висок приоритет за пакетите, пренасящи поточна медия или
отнасящи се към приложения нуждаещи се от взаимодействие в реално време. Същевременно
пакетите, пренасящи електронна поща или webстраници имат най-нисък приоритет. Тези факти
определено показват, че изборът на специализиран сървър за поточни решения е по-доброто
решение. Анализът на TCP/IP протоколния стек,
по отношение на използваните протоколи на транспортно ниво (TCP и UDP), също оказва ефект върху крайния избор на решението. Протоколът UDP е
специално проектиран безвръзково ориентиран
протокол, способен да оптимизира мрежовото
натоварване, като се характеризира с малък хедър с ограничен кръг от контролна информация.
За разлика от TCP, той не се нуждае от допълнително препредаване на сегменти, но липсва и подобна необходимост, като от гледна точка на качество на картината/ звука, ефектът ще се отрази
в застиване или прескачане. В това отношение всички протоколи от приложния слой, използващи UDP
на транспортно ниво ще представляват интерес за
имплементиране.
Примерна техническа реализация на проект
Реализирането на проект в областта на използването на поточната медия за нуждите на обучението или бизнеса, налага отчитане на специфични характеристики на материално техническото и
програмното осигуряване, независимо от средата,
в която ще функционира (интранет, екстранет или
интернет) проектът. Основният фактор, който ще
определи мрежовата инфраструктура и използваните приложения и устройства, представлява оценката на предвижданото работно натоварван, включващо параметри, като: брой на поддържаните едновременно активни връзки; сложност и обем на
обработваните заявки; необходимост от трансфор-

мация на потоците; предоставянето на допълнителни услуги (уведомяване на потребителите) и т.н.
Решение базирано на използването на една физическа машина със стартирани услуги за поточна
медия, но без стартирани други мрежови услуги, е
подходящо за използване, от по-малки организации и стопански субекти, в рамките на корпоративния интранет. Подобно решение е подходящо и от
гледна точка на натоварването, сигурността и гарантирането на безотказно функциониране. Когато
прогнозните очаквания предвиждат голямо натоварване, от порядъка на хиляди или десетки хиляди
заявки за единица време, е необходимо да се пристъпи към балансиране на натоварването, посредством стартирането на сървъра за предоставяне на
съответните услуги, върху няколко отделни физически машини. Използваните, като сървъри компютърни системи, имат завишени хардуерни изисквания, именно поради спецификата на режима на
тяхната работа и отговорността за предоставянето
на непрекъснат достъп до стартираните върху тях
услуги. Част от тези изисквания, включват използването на няколко и по-бързи процесори, повече
памет, по-големи дискове, RAID, модулно изпълнение и т.н.
Важна стъпка от реализацията на подобен
проект, представлява изборът на операционна система на сървъра, защото тя осигурява необходимата среда за функциониране и взаимодействие
между различни компютърни приложения, имащи
отношение към предоставяните на потребителите
услуги. В това отношение, съществуват известни
различия, спрямо операционните системи за клиентските машини. Причините за съществуващите
различия, са свързани със спецификата на работа
на сървъра, налагащи много високи изисквания за
непрекъснат режим на работа, натоварване, надеждност, гъвкавост, мащабируемост, отказоустойчивост, сигурност, улеснения за архивиране и
конфигуриране и т.н.. На настоящия етап, организациите и стопанските субекти, имат възможност
да избират операционна система, позволяваща найпълното използване на хардуерните ресурси на
сървъра. Примери за подобни операционни системи са семейството на Microsoft Windows Server,
различните дистрибуции на Linux, FreeBSD, Solaris
и други. Изборът на операционна система, ще влияе пряко на осъществяването на успешен проект в
областта на предоставянето на поточна медия, защото ще определи какви сървърни приложения ще
бъдат използвани за конкретната реализация. Някои
от възможностите за предоставяне на висококачествени услуги в областта на услугите свързани с
поточна медия са:
• HELIX SERVER [3], представлява междуплат-
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формено решение за предоставяне на поточна медия с високо качество. Основните предимства на
това решение се изразяват в предоставянето на поточни ресурси в различни аудио и видео формат,
оптимизирано съотношение на инвестициите към
брой потребители на услугата, както и възможности за гъвкава политика по отношение на използването на нови формати. Наблюденията показват, че
решението се вписва достатъчно добре в хетерогенна среда и позволява намаляването на разходите свързани с използването на различни устройства.
• Подходящо решение за поточна медия, представлява и FLASH MEDIA INTERACTIVE SERVER 3
[4]. Предимството на подобно решение се изразява във възможността за съвместяване на предоставянето на поточна медия до широк кръг от потребители, с гъвкава и функционална среда за създаване и обработка на поточно съдържание. Интерес представляват и възможностите за управление
на сигурността на поточната медия по отношението на класификацията на потребители по отношение на предоставяния им достъп, излъчването на
съдържание в реално време, както и доставка на
съдържание до мобилни потребители използващи
умни телефони с Adobe съвместим софтуер.
Решението предоставя и възможности за ефективно използване на възможностите на мрежовата инфраструктура за доставка на съдържание, както и
оптимизиране на процеса в съответствие с възмож-
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ностите на клиента за работа с поточна медия.
• По отношение на избора на решение, могат
да се приложат решения с отворен код, като Darwin Streaming Server [6]. Този сървър за поточна
медия, представлява решение с отворен код, базирано на Apple QuickTime Streaming Server и използващо стандартизирани протоколи за доставка
на поточна медия. Решението може да се реализира на различни платформи, като позволява промяна на изходния код в зависимост от конкретните
нужди, но от друга страна предполага наличие на
добре подготвен екип в областта на информационните и комуникационни технологии, независимо от
големия кръг от независими изследователи и
разработчици, заети с поддръжката на проекта.
• Microsoft Windows Media Services 2008 [5],
се предоставя безплатно като част от сървърната
операционна система Windows. Решението е подходящо за потребители, използващи активно продуктите на Microsoft в рамките на своите интранет
и есктранет мрежи, както и за предоставен на услуги в интернет. Предемствата на подобно решение, трябва да се търсят във възможността за съвместяване на услуги по предоставяне на поточна
медия с други мрежови услуги, както и от широкия
кръг средства за развойна дейнст, предоставяна от
компанията. Това може да допринесе за създаване на качествено нови приложения, съчетаващи различни съществуващи технологии и подходи.

Фиг. 1. Изследвани схеми на предоставяне на поточна медия
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Резултати и изводи
За целите на изследването на възможностите
за използване на поточна медия за нуждите на образователния процес, бяха проведени експерименти, демонстриращи unicast и multicast излъчване
на образователен видео филм, с използването на
различни протоколи, както и излъчване на самостоятелен аудио поток. Независимо от възможностите, които предоставя HTTP, основно внимание беше отделено на протоколите, използващи UDP, като транспортен протокол. Това е важно, от гледна
точка на бъдещото развитие на мрежата на Лесотехнически университет, насочено към интегриране на услуги по пренос на глас, видео и данни, както и от концепциите за осигуряване на QoS, реализирано в съвременното мрежово оборудване. Направени бяха и изследвания, засягащи предаването

на видео потоци в реално време, като за вход беше
използвана информация, получавана от камера с
микрофон. На фиг.1 е показана схемата на реализираната опитна среда за изследване на възможностите за предоставяне на поточна медия, като
са тествани различни протоколи за доставяне на
съдържание.
Провеждането на multicast излъчване е реализирано в изолирана среда (компютърна лаборатория от Учебно-лабораторния комплекс, използвана
традиционно за упражнения в областта на информационните и комуникационни технологии), поддържаща скорост 100Mbps, като комуникацията се
извършва в режим full duplex. За целите на изследването беше използван учебен филм с дължина 3.36
мин, размер на изображението 540х432 пиксела
с аудио и видео канал.

Фиг. 2. Интерфейс на сървър и клиент за поточна медия, използвани при проведените тестове
На фиг. 2 са показани приложението сървър
и клиент в режим на работа при осигуряване на
услугата поточна медия. Изследваното решение е
базирано на използването на VLC – клиент/сървър
с отворен код [7], работещ с различни протоколи и

позволяващ различни методи на комуникация между сървъра и/ или клиентите. На фиг. 3 е показана
част от заснетото multicast излъчване на учебния
филм в рамките на учебната лаборатория на
Лесотехнически университет. На фиг. 4 е показа-

Изследване на възможностите за използване на ...

на ситуация при управление на аудио потоци, като
за основа е използван сървър за предоставяне на
поточно аудио Vibe Streamer, който се разпространява свободно. Това е само едно от големия брой
безплатни решения, които могат да бъдат използ-
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вани в областта на предоставянето на аудио потоци.
Допълнително беше реализирано и изследвано
софтуерното решение, разгледано в [2], за създаване на онлайн радиостанция, предоставяща учебни ресурси в реално време.

Фиг. 3. Засечена комуникация сървър/клиент при multicast

Фиг. 4. Сървър/ клиент за аудио съдържание
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Въз основа на направените изследвания и постигнатите резултатите в областта на предоставянето на поточна медия за нуждите на обучението и
бизнеса, могат да бъдат формулирани следните
изводи:
• Интегрирането на върхови информационни
и комуникационни технологии, традиционно свързани с предоставяне на поточна медия за нуждите
на съвременното високотехнологично обучение и
бизнеса, е възможно след внимателно проучване
на възможностите на наличната мрежова инфраструктура и полагане на основите за нейното обновяване, за да може да отговори на високите изисквания на технологията. Инвестициите в тази насока
от страна на образователните институции, ще позволят да се подобри качеството на обучение във
всички учебно-образователни степени, както и ниво специализанти.
• Възможно е изграждането на решения базирани на системи с отворен код, които при избор
на оптимален вариант за форматиране на потоците,
могат и на текущия етап да реализират заложените цели и задачи, но при сравнително ниско качество.
• Използването на поточна медия, позволява
да се подобрят и задълбочат знанията на специалисти от различни области, посредством достъп
до създадените ресурси, демонстриращи последните тенденции и актуалното съдържание на различни аспекти на теоретични изследвания и най-

добри практики.
• Подобни решения ще спомогнат за засилване на процесите, свързани с обмена на идеи и
сътрудничество с международни организации, образователни институции и други партньори, особено в случаите на обмен на аудио и видео информация в реално време.
• Създаване на информационно хранилище за
учебно-образователни ресурси от различни области на теорията и практиката, илюстриращ опита на
водещи специалисти и преподаватели по отношение на натрупания от тях образователен и тясноспециализиран опит, полезен за развитието на кадри в различни области, включително и в областта
на педагогиката.
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INVESTIGATION OF OPPORTUNITY TO USE STREAMING MEDIA FOR
EDUCATIONAL PURPOSES
Radoslav Miltchev, Boyanka Zhelyazova
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Improving network infrastructure, increasing bandwidth and development of end-user devices, allow speaking for
growing influence of streaming media in user’s everyday life. Using of VoIP, voice based chats, online radio and
television and other opportunities are only small part of everyday work and entertainment.
From the other side possibilities to carry voice and video with comparatively high quality in real time or on user
demand give new educational and business opportunities. The present paper investigate the possible ways to organize
access to these services, their application in educational process and future integration in the frames of educational
institutions like University of Forestry
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГОРСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ С ПОМОЩТА НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА Е-БИЗНЕС И
Е-МАРКЕТИНГ
Красин Стоянов
Лесотехнически университет – София
Съвременните форми за осъществяване на пазарната размяна от типа Бизнес-към-Бизнес (b2b), притежават
множество предимства. Точно тези предимства в много ситуации могат да се окажат проблеми, свързани с
развитието на малките и средни предприятия в даден отрасъл. Търсенето на възможности за отстраняването на
тези несъвършенства би подпомогнало предприятията от отрасли като дървообработващата промишленост в
България, да запазят конкурентоспособността си при Е-търговия (например b2b).
Целта на настоящият доклад е да се изясни функционирането на b2b, да се обобщят основните проблемни
области при използването му за е-Маркетинг и да се предложи решение за справяне с недостатъците му при
търговия с продукти на дървообработващата и мебелна промишленост.
Ключови думи: е-бизнес, е-маркетинг, управление, горска промишленост
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Електронна търговия
Терминът Електронна търговия има широко
приложение, като в него се включват виртуалното
разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и методите за разплащане. При електронната търговия няма предварителна уговорка между
страните – клиент и продавач. Тя се осъществява
през Интернет чрез използването на всички технологии или комбинация от тях, създадени за размяна на данни (EDI – electronic data interchange –
размяна на данни по електронен път или e-mail),
достъп до данни (чрез обществени бази данни или
електронни бюлетини) и запис на информация (чрез
използване на различни машини).
В Националната стратегия за Електронна
търговия, одобрена от Министерския съвет на
Република България през 2000 г., е формулирано
следното определение: “Електронната търговия е
непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни,
чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо
от сферата на дейност, отрасъла, държавата и пр.”
ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ
ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Е-търговията е сравнително лесна за прилагане, тъй като включва само три типа интеграция: вертикална интеграция на крайната (ориентирана към
потребителите) уеб-страница към съществуващите системи за транзакции; между бизнес интеграция на компанията с уеб-страници на клиенти, доставчици и посредници, каквато е на виртуалните пазари и интеграция на технологиите с частично изменените процеси по обслужване на поръчки, снабдяване и услуги за потребителите.
Във времето, в което живеем, всички компании трябва да имат стратегия за развитие на Е-търговия (аналогично правителствата трябва да подготвят стратегия за предоставяне на Е-обществени
услуги). Тук е мястото да поясним и понятието Еуслуги. Както подсказва името, Е-услуги е най-разширеното понятие, което включва Е-търговията и Ебизнеса. Спокойно може да се каже, че Е-услуга е
всяка услуга, която може да бъде предоставена по
електронен път.
Най-ясна представа за ситуацията може да се
получи чрез графичното представяне на долуописаната теория на (фигура 1).
РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА
ПРОМЕНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕРНЕТ

ВСИЧКИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ
ТРАНЗАКЦИИ
КОМУНИКАЦИИ

Е - Бизнес
Е - Търговия
Присъствие в интернет
Достъп до интернет
Поява на интернет

Фиг. 1.
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Електронен бизнес
Е-бизнесът е една от най-горещите теми на
нашето време. Той фундаментално променя
начина, по който ще се работи в бъдеще. Е-бизнесът означава свързване и оптимизиране на бизнес
процеси чрез широко използване на информационни и телекомуникационни технологии. Следователно електронният бизнес включва всички електронни процеси и процедури в света на бизнеса,
например: електронна търговия (Е-търговия), мобилна търговия (М-търговия), електронно снабдяване
(Е-снабдяване), електронно разплащане (Е-кеш),
електронно сътрудничество (Е-сътрудничество) и
т.н. Всичко това отваря нови хоризонти за бизнеса.
Като начало позволява да се излезе на нови пазари
по-бързо, преди или в момента, в който е станало
възможно масовото производство.
B2B или бизнес-към-бизнес е най-широко разпространеният тип Е-бизнес. Той обхваща взаимоотношенията между различните компании и съответно неговият обем е най-голям, а и разнообразието и сложността му–също. Той е атрактивен за
фирмите, тъй като оползотворява по най-добрия начин предимствата на електронните мрежи – спестява време, съкращава разходи и минимизира неудобствата от фактора “географско положение”.
В b2b се включва всичко–връзки между продавачи
и купувачи, производство и предлагане на услуги
Съвременните форми за осъществяване на
пазарната размяна от типа Бизнес-към-Бизнес
(b2b), притежават множество предимства. Точно
тези предимства в много ситуации могат да се окажат проблеми, свързани с развитието на малките
и средни предприятия в даден отрасъл. Търсенето
на възможности за отстраняването на тези несъвършенства би подпомогнало предприятията от отрасли като дървообработващата промишленост в
България, да запазят конкурентоспособността си
при Е- търговия ( например b2b ).
B2B в дървообработващата промишленост
Дървообработваща промишленост представ-

лява естествено продължение на дърводобива. Към
нея се отнасят производството на дъски, шперплат,
фурнир, паркет, дограма, мебели и др. Посочените
продукти изпълняват функцията на полуфабрикати в дървообработващите предприятия и на входни
материали за други дървообработващи или мебелни предприятия. Това определя b2b като средство,
улесняващо откриването на продукти от дървесина на даден локален пазар. Същевременно b2b е
евтино средство за осъществяване на е-Маркетинг,
което го прави много подходящо за малките и средни предприятия от дървообработващата промишленост в България.
Целта на настоящият доклад е да се изясни
функционирането на b2b, да се обобщят основните проблемни области при използването му за еМаркетинг и да се предложи решение за справяне
с недостатъците му при търговия с продукти на дървообработващата и мебелна промишленост.
Бизнесът чрез Интернет има огромен брой
форми и се отличава с най-разнообразни бизнес
приложения. Но безспорни фаворити са “Бизнескъм-Бизнес” (b2b) сайтовете.Те представляват
структурирани бази данни, включващи три основни
вида обяви: Продава, Купува и Инвестиционно предложение (или търсене на бизнес партньор). Всички
обяви се въвеждат и четат в реално време. Намирането им в базите данни става избирателно с търсачка, която помага да се открият по-бързо желаните
обяви. Когато разглеждате офертите в b2b базите
ще забележите, че почти всички са илюстрирани с
фирмени Уеб-сайтове. Това се налага, защото не
е предвидено бизнес публикациите да съдържат визуални и/или мултимедийни обекти. Обаче е възможно безплатно присъединяване на Ваш Уеб-сайт
към всяка обява. Най-напред, трябва да се отбележи,
че маркетингът и бизнесът с бизнеса, от една страна и с крайните потребители, от друга страна са
съвсем различни. Различията могат да се проследят лесно, анализирайки етапите в процеса на закупуване при b2b и b2c пазари (таблица 1):

Таблица 1.
Вземане на решения
Продължителност на вземане
на решения
Одобрение на покупката
Ценови съображения
Ценообразуване
Канали
Най-често срещаната употреба
на интернет
Лоялност

B2C
Индивидуално

Много хора

Кратка

Дълга

Няма
Ниски до средни

От няколко нива
Високи
Подлежи на договаряне,
обвързва се с договора
Дистрибутори, доставчици,
търговски представители
Събиране на информация и
оценка
Дългосрочна

По цени на дребно
Магазини,
дистрибутори
Сравняване на цени и
покупка
Краткосрочна

B2B

Проблеми при управлението на предприятията от ...

След посочените особености на б2б следва
да се отбележат и основните проблеми, които дървообработващите предприятия трябва да решат при
избор на тази алтернатива за е-Маркетинг:
• Търговията в б2б изисква специалисти и липсата на такива би довела до слаби или негативни
резултати;
• Дървообработващите предприятия може да
нямат разработена политика за б2б търговия, а това е от съществено значение за едно малко или
средно предприятие на се конкурира в б2б;
• Конкуренцията често е много силна, както
посочват някои автори: “При международната
търговия, още началната кореспонденция изяснява
стартовите позиции на контрагентите. В този смисъл едно акционерно дружество вдъхва много повече респект и сигурност за всеки потенциален
партньор, в сравнение с фирма на едноличен търговец или ООД.” 1
Ето защо, помислете си как точно достигате
до тези потенциални клиенти, за какво време, с каква успеваемост, с какъв процент на брак
(неуспехи). След което сравнете инструментариума си с този на успешните ви конкуренти. По този начин можете да стигнете до неочаквано добри
изводи за бъдещата ви дейност.
През 2006 г. е проведен анализ на силните и
слабите страни на отрасъла дървообработване2 .
Посочените слабости могат да бъдат решени посредством съществуващите силни страни.
Анализ на силните и слабите страни, ъзможностите и заплахите за горскопромишления отръсъл:
1. Силни страни

вини

• Традиция в дървообработването
• Ниски разходи за труд
• Потенциални бъдещи наличности на суро• Високообразовани специалисти
• Пазарен дял на вътрешните пазари
2. Слаби страни

то

• Лоша репутация по отношение на качество•
•
•
•
•

Липса на мрежа от горски пътища
Липса на средства/капитал
Ниска производителност
Слабо развити канали за пласмент
Неспазване на международните стандарти

ния
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• Липса на маркетингови и управленски уме-

• Слаби информационни потоци в горскопромишления отрасъл
• Ограничен достъп до суровини
• Липса на иновации
3. Възможности
• Чуждестранни инвестиции
• Близост до чуждите пазари
• Продуктова специализация
4. Заплахи
• Кредитни улеснения
• Международни стандарти
• Данъци
• Политическа нестабилност
• Новопоявяващи се конкурентни производители в други централноевропейски страни
Силните страни са подходящи за въвеждане
на б2б. Ако предприятията разполагат с високо образовани специалисти, то те могат да предприемат
обучение на подходящите от тях за търговия б2б.
По този начин, въвеждайки тази система за еМаркетинг дървообработващите предприятия създават предпоставки за решаване и на останалите
проблеми, както и справяне с някои от слабите
страни. Б2б ще реши проблемите с каналите за
пласмент и с качеството на информационните
потоци. По този начин въвеждането на една система за е-маркетинг би довела до редуцирането на
характерни за отрасъла слаби страни, като същевременно оставя пред предприятията един единствен проблем за решаване, свързан с б2б. Това е
проблемът с вероятна предубеденост от страна на
инвестиционните клиенти, запознавайки се с профила на фирмата в съответния интернет сайт.
Затова в настоящия доклад се препоръчва следното:
наемане на добър специалист, ако в предприятието не се открие подходящ и разработване на политика за търговия в б2б съвместно с външна маркетингова компания. По този начин малките и средни предприятия ще имат ефикасно средство в конкурентната борба. Ето тук се откроява специфичната особеност на дървообработването, а именно,
че за голяма част от продуктите на дървообработващите предприятия не съществува разлика дали
са произведени от малко, средно или голямо
предприятие.

1 http://novavizia.com
2 http://wood.bg/index.php?ind=info&item=laws&action=view&lawid=5
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Заключение
Може да се обобщи, че б2б може да сведе
слабите страни на едно малко или средно дърворезно предприятие до проблемите свързани със самата б2б система. Добрата пласментна политика

и диверсификация на пазара, достъпни за големите предприятия, благодарение на прилагането на
съвременни системи като б2б биха били по силите на всяко малко или средно дървообработващо
предприятие.
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Анализират се подходите за внедряването на ERP системите, факторите влияещи върху внедряването,
както и някои от типичните грешки допускани в процеса на внедряване.
Извеждат се факторите, които трябва да се отчитат при оценката и избора на ERP система.
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Българските фирми и ERP-системите
Информационните системите за фирмено управление от клас Enterprise Resource Planning (ERP)
са предназначени за оптимизация на планирането
и използването на всички ресурси на компанията.
Те обхващат в единна интегрирана среда функциите по продажбите, покупките, складовото стопанство, производството, проектите, дистрибуцията,
транспорта, финансите, връзките с клиенти, сервиза и пр. Всяка работеща компания по един или
друг, по-добър или по-лош начин управлява своите
ресурси и създава предпоставки за интеграция между бизнес процесите си доколкото им позволяват
опита, знанията и възможностите. Следователно,
принципна необходимост да се използват подходящи ERP решения съществува. Това обаче не означава, че успешен бизнес може да се прави само
чрез внедряването на подобна система. По-скоро
нуждата от използването й трябва да възникне по
естествен начин. Например, ако обемът и сложността на бизнеса нараснат така, че да станат необозрими и от там - неуправляеми. Или пък компанията е вече звено от по-голяма верига и се налага
планирането и тоталния контрол на движението на
материалите и стоките да обхващат мрежа от
производители, доставчици, складове и пр. В този
случай наличието на система за управление на доставките (която обичайно е елемент от ERP) при някой от ключовите играчи във веригата налага внедряването й в останалите.
Успешните компании започват от добрите бизнес идеи. Развивайки се рано или късно стигат до
извода, че вече е настъпил момента за преход от
интуитивния към обоснования и доказан в управленската практика бизнес-модел и съпровождащият го ERP инструментариум. Разбира се, някои са
готови, други “узряват”, трети са в начална фаза, а
четвърти са в пълно неведение за съществуването
на подобни неща.
С други думи множеството ръководители интуитивно усещат необходимостта от добра система за управление на бизнеса. И когато се говори

за “система”, се има предвид не “компютърна система” или “ERP-система”, а най-общо система за
управление, която работи добре. Това означава добри продукти, добър бизнес модел и добра организация на работата във всички функционални сфери.
Следователно, готовността за внедряване на ERPсистема възниква когато:
- компанията вече притежава добра бизнес
система за работа и е осъзнала необходимостта
от въвеждането на подходяща информационна технология за нейното осигуряване (каквато в крайна
сметка е ERP системата), или
- липсва добра система за работа; бизнес процесите са с хаотичен и неуправляем характер; автоматизирани са отделни функции (традиционните
за България –счетоводството и складовото стопанство) и за да не загине, компанията просто осъзнава необходимостта от реинженеринг на бизнеса
и свързаното с него въвеждането на интегрирана
информационна система за управлението му.
Времето на пробите и грешките в управлението изтича. ERP системите вече не са мода, те са
тенденция и необходимост.
Първото, което трябва да се знае при покупката на ERP системи е, че се купуват икономически знания, а не само софтуер. Или както казва
Оливър Уайт, става въпрос за философия, която
трябва да бъде приета от цялата фирма, в която
ще се осъществява внедряването.
За съжаление родните производствени фирми се изграждаха през последните 12 години единствено на принципа на пробата и грешката.
Причините за това са донякъде обясними. Старите
социалистически гиганти загинаха и отдавна загубиха пазарите, които имаха. Тези, които оцеляха,
бяха приватизирани успешно от чужди инвеститори,
които ги реорганизираха почти “мигновено”, но същността на тази промяна остана скрита за българските компании, работещи в същите браншове. В
по-голямата си част успешните в момента компании са такива, които са започнали съществуването
си от самото начало, без да се опират върху основата на някой социалистически монополист.
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Използвайки сравнение, родните компании се
явяват в ролята на новородени бебета, които са изоставени от своите родители и трябва сами да откриват чудесата на света около себе си. Съвсем логично е, че по пътя на своето прохождане те ще
правят много грешки и само по-находчивите ще се
поучат от тях. Само че законът за естествения подбор в природата действа в пълна сила през последните 12 години на българския пазар. Все пак положителният резултат от този процес е, че оцеляха
силните компании и макар че все още са в тинейджърска възраст, те имат реалния шанс да пораснат до нивото на големите “западни братя”.
Но възрастта, в която се намират компаниите
в момента, не случайно се нарича трудна. Това проличава именно когато става въпрос за инвестиции.
За да съществуваш, трябва да модернизираш производството също като големите западни фирми,
но защо да се модернизира и управлението, когато досега то е давало добри резултати? Времето
обаче на детските игри приключи и в световния пазар на “възрастните” западни фирми е необходимо да се промени и мисленето на “младите” български компании. Тази промяна е всъщност промяната в начина на управление и ERP системите
осъществяват тази промяна. Това означава да се
загърби многото безполезен опит, натрупан до момента от хората на висшето ръководство.
Това е и причината за конфликта, който се
наблюдава в момента в България при внедряването на ERP системите дори от световните лидери.
Производствените фирми осъзнават, че управленската система е инвестиция, а не разход. Много от
управителите са виждали такива системи при посещенията си в западни фирми от същия бранш и
знаят, че те са неизменна част от съвременния начин на работа на всяко предприятие. Те проявяват
все по-голям интерес към подобни продукти и са
наясно, че не са просто обикновена счетоводна
програма. Но все още не са готови да приемат новия начин на управление, налаган от философията
на системите. Проблемът е, че съществува интерес, без да се познава същността.
Фирмите, предлагащи ERP системи, трябва да
са подготвени за явното проявяване на този конфликт, породен най-вече от вътрешната борба у клиента дали да загърби 12-годишния си опит и да върви напред, или да продължи по-стария, добре познат начин. Ако се погледне назад във времето (за
съжаление с цели 50 години), историята в България
е повторение на случилото се в другите страни. Този
конфликт е бил в основата на първоначалното отхвърляне на ERP системите в САЩ и в Европа. Добрите постижения обаче на фирмите, приели идеята
на управленските системи и внедрили този тип

продукти, са доказали на останалите, че правилният път е този. Не случайно като една от причините
за бума на американската икономика през последните 30 години се посочва именно масовото внедряване в производството на ERP системи. Прогнозите на ARC Advisory Group сочат, че през следващите 5 години се очаква 5.8% ръст на продажбите
на ERP системи в световен мащаб.
ERP системите имат практическо приложение
и у нас. Пример за това са Индустриалтехник АД и
Националната електрическа компания. В Индустриалтехник АД е внедрена системата Fourth Shift,
която обхваща цялото производство и съпътстващите го процеси. Софтуерната система позволява
оптимизирането на складовите наличности и осигурява пълен контрол върху производствения процес и финансовите показатели, а в края на всеки
месец могат да бъдат предоставени данни за актуалното състояние на компанията. В НЕК използват
ERP системата SAP R/3. Чрез внедряване на модулите Финансово счетоводство, Контролинг, Материално стопанство, Продукция и дистрибуция,
Дълготрайни материални активи и Парични потоци
се дава възможност за организация и управление
на паричните средства и прогнозиране на ликвидността на компанията.
Как се изграждат системите в България?
Често отговора на този въпрос е – “Много
просто: Кажете ни как работите и ние ще вкараме
вашия начин на работа в компютъра.”
Този отговор за съжаление е погрешен и се
дължи на факта, че доставчиците на подобни системи преди всичко са заинтересувани да продадат
решението си. Все още рядко при българските разработки се спазва закона, изведен от Джо Орлики
(който е човекът, разработил MRP, послужило като
основа на MRPII, ERP и всички по-нататъшни разработки ), че когато сегашният начин на работа бъде използван за изграждане на управленска система, подобренията в работата след внедряването
й са несъществени.
Точно поради тази причина е разработен
метод, който най-общо формализира начина на работа и помага на фирмата-клиент да управлява производството си, без да се налага да “гаси пожари”.
Добре би било, всички във веригата производител – внедрител – клиент, да са запознати с трите елемента, които трябва да присъстват в MRP, а
след като са се научил да ги прилага, да преминат
към по-високия клас ERP и специализираните
разработки, предназначени за дискретно и процесно производство. Трите елемента са:
• MRP запис;
• ВОМ (сметка за материали);
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• Master scheduling (главен производствен
график).
Фирмите предлагащи ERP системи трябва да
проявят заинтересуваност за усвояване на необходимите знания от икономическата сфера, което би
помогнало да се избегнат голяма част от проблемите след внедряване на техните продукти. Представителите на този бранш трябва да са наясно, че
е време да престанат да подценяват клиентите си
и да ги третират като хора “случайно направили
пари”.
Във века на Интернет на нито един потребител не му липсва нужната информация и макар да
не са напълно наясно със същността на ERP
системите, българските предприемачи са напълно наясно, че те са повече от софтуер.
Наистина в България ERP системите навлизат с голямо закъснение. За да се внедрят тези
системи, е необходимо икономиката на една страна да работи нормално. Тоест да има производство,
продажби, доставки, нормален пазар. Втората много
важна предпоставка за успешното внедряване на
ERP системите е нивото на образование на мениджърите. Факт е, че нивото на българските мениджъри беше много ниско в първите години на преход. Разбира се, в условията на относително беззаконие, инфлация, финансови сътресения, в които тогава работеха българските предприемачи, те
не можеха да мислят за внедряването на ERP
системи. Сега правилата на свободната пазарна
икономика започнаха да действат и на нашия пазар.
Налице е и една ожесточена конкуренция, която в
условията на свития пазар естествено поставя нови изисквания и пред българските мениджъри. На
тях им е ясно, че ако не управляват своите фирми
ефективно, ще бъдат изтласкани от пазара, ако не
от вътрешната, то със сигурност от външната
конкуренция. Икономиката на България се интегрира все повече с европейската, все повече чужди
фирми започнаха да навлизат на нашия пазар. Тук
те идват с едно различно ноу-хау. И ако българските фирми не успеят да променят своя начин на
работа, ще изостанат сериозно, а в дългосрочен
аспект просто ще изчезнат. Наистина ERP системите идват у нас със закъснение. Но през последните години се забелязва тенденция на тяхното
нарастване.
Подходи за внедряване на ERP системите
Съществуват три подхода за внедряване на
ERP системите.
Първият – тотален: отхвърлят се старите компютърни системи и се внедрява навсякъде едновременно интегрираната система.
Вторият – модулен: въвежда се ERP само за
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част от бизнес процесите, напр. финансово счетоводни и човешките ресурси.
Третият – селективен: въвежда се ERP за тези
процеси, които са еднакви за всички звена.
От гледна точка на оптимизиране на бизнеспроцесите най-добър е първият подход, който обаче е свързан с най-големи разходи. Процесът на
внедряване на ERP е изкуство. То съдържа в себе
си редица компоненти. От една страна, налице е
базовата информационна технология, след това идва надстройката - самата ERP система, и не на последно място е дълбокото разбиране на бизнеса от
консултантите. Тоест съществува необходимост от
едно съчетание между знанията и уменията в различни области. Не случайно се говори и за бизнесреинженеринг - ако преди внедряването на системата компанията е работила по един начин, след
това тя започва да работи съвсем различно, с оптимизирани и много по-ефективни бизнес-процеси.
ERP е своеобразна реинвестиция.
Условно се разграничават два сценария за
внедряване на ERP.
Първият е за автоматизиране на бизнес-процесите такива, каквито са. Той предполага системата да се адаптира към бизнеса на компаниятаклиент. Това е възможно, ако тя по принцип има
добри бизнес-структури и процеси.
Вторият е за привнасяне на готово ноу-хау,
добри практики и реинженеринг на бизнес-процесите в компанията-клиент. В този случай се налага
обратното - напасване на бизнеса към самата система. Това е болезнен процес за самата компания
и за нейните служители, но от друга страна в големите, утвърдени ERP системи е заложено огромно
ноу-хау, базирано на най-добрите бизнес-практики
по света. Иначе казано, внедряването на такава система се явява “оздравителен” процес за компанията.
За разлика от стандартните софтуерни пакети,
които просто се инсталират на PC и не могат да се
променят, ERP системите следват една по-дълга и
отговорна процедура по анализ, внедряване,
настройки, оптимизации и обучение, които отнемат
време, енергия и средства, но гарантират, в случай на добре свършена работа, пълно адаптиране
на информационната система към конкретните особености на дейността и изискванията на фирматаклиент. Внедряването на ERP не е акт, а процес.
Важно е да се разбере, че в ERP системите
има вградени успешни бизнес-модели. Те отразяват добрата производствена и бизнес-практика.
“Добра практика” означава, че моделът е работещ.
Основна задача при внедряването на ERP е собственият бизнес-модел да се пречупи през логиката
на добрата практика. Това обаче съвсем не означава, че изграденият и работещ в компанията модел
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изцяло се ликвидира и се “влиза” в схемата на ERP.
Всъщност внедряването винаги е комбинация
от двата сценария. От една страна ERP-системата
предлага множество сценарии за работа, но е възможно да не предлага автоматизиране на някои от
съществуващите в компанията бизнес-процеси. От
друга страна, особено в българските условия днес,
е много рисково да се прехвърли директно съществуващата бизнес практика в новозакупената ERPсистема. За българските компании по-скоро трябва да се прилага вторият сценарии.
Изследванията показват, че над половината от
проектите по внедряване на ERP система у нас завършват с неуспех. Трябва да се уточни, че под
провал е възможно да се разбират няколко неща.
Като неуспех може да се разглежда прекаленото
проточване на проекта във времето. Ако проектът
излезе прекалено скъп и надхвърли предварително планирания бюджет, това също може да е причина той да се счита за не особено успешен. Найсигурно за провал може да се счита случаят, когато вложените средства, времето и инвестициите за
внедряване на ERP в крайна сметка не довеждат до
желания резултат и постигане на заложените първоначално задачи.
Причините за тези провали са няколко и честата им повторяемост е причина дистрибуторите и
внедрители да търсят строго определени методологии и правила за внедряване на ERP.
Фактори, водещи до провал на внедряването на ERP система
Факторите условно могат да се разделят на
две групи - от страна на клиента и от страна на
внедрителя.
Фактори от страна на внедрителя
• Предварителната подготовка за внедряването не е разбрана и/или изпълнена добре.
Най-важното за ефективността на една ERP
система е предпроектното проучване, което внедрителят извършва. Ако то не се направи добре, вложените пари никога няма да могат да се върнат
изцяло. Съвместно с консултантите на фирматапроизводител и мениджъри от самата компанияклиент трябва да се направи обстоен анализ на бизнес-структурата и протичащите процеси в нея. Да
се проследи системата на управление, с нейните
силни и слаби страни и чак тогава да се определя
каква конфигурация на ERP системата е необходима.
Един сериозен анализ може да трае няколко
месеца, а резултатът от него са стотици страници
с таблици, схеми и диаграми. Често в резултат на
проучването се констатира, че се налага да се прави цялостен реинженеринг на компанията, на нейна-

та организация и дейност.
Липсата на добро предпроектно проучване
крие риска впоследствие да се окаже, че ERP системата не може да се интегрира в бизнеса на
клиента. Подобна грешка се дължи изцяло на консултантския екип от компанията-внедрител или
външната консултантска компания, но в крайна
сметка последствията от такава грешка си остават
изцяло за потребителя. Недоглеждането в този случай превръща ERP системата в една много, много
скъпа финансово-счетоводна система.
Макар че няма сигурен начин подобни случаи
да бъдат избегнати, има индикации, които могат
да подскажат на потребителя кога процесът по
внедряването върви в неблагоприятна посока.
Консултантът трябва да мисли през призмата на
бизнеса, а не от гледната точка на ERP системата.
С други думи, ако клиентът слуша фрази от типа
на “системата това не го може”, това е сигурен
белег, че консултантът мисли от гледната точка на
внедрявания софтуер и е много вероятно поради
това да се стигне до провал.
• Внедряването се прави от неопитни консултанти или системни интегратори с много ограничени разбирания за това как трябва да се управлява и
работи едно производствено предприятие;
Големият и квалифициран консултантски екип
е другата предпоставка за успешното внедряване.
Ако компанията-доставчик на решението няма сериозен консултантски екип, вероятността да постигне успех намалява силно.
От страна на клиента факторите са доста
повече. Един от тях, може би най-сериозният е
липсата на достатъчен ресурс от страна на клиента.
Неизменно в процеса на внедряване на ERP
система участва екип от служители на самата компания-клиент. Това трябва да са мениджъри на високо ниво, които познават добре бизнес-процесите
в нея. Подобни хора обаче трудно могат да бъдат
отделени от същинската си работа в компанията,
за да помагат в процеса на внедряване. Затова трябва много внимателно да се прецени кои от тях и
доколко могат да се ангажират с това - даже да се
направи график кой кога може да работи по проекта за внедряване. Да се пренебрегне обаче нуждата от влагане на този ресурс в проекта е най-рискованото решение.
Този мениджърски екип, който ще вземе участие редом със специалистите от страна на компанията-внедрител, трябва да е едновременно и достатъчно голям, и много мотивиран. Съпричастността от страна на тези, които ще работят с ERP
системата, е задължителна. Екипът трябва да е вни-
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мателно подбран, защото влизането на неподходящи хора в него ще донесе същия резултат като
пренебрегването на нуждата от участие на компанията в проекта. Нужно е много правилно да се прецени кой точно от нейна страна ще влезе в проектния екип.
Погрешно е да се гледана ERP системата като на обикновен софтуер, който просто трябва да
се инсталира - схващане, което често кара мениджърите на компаниите-клиенти да се оттеглят от
процеса на внедряване и да оставят доставчика “да
си свърши работата”. Поради именно подобно отношение може да се каже, че има много продажби
на ERP софтуер, но далеч по-малко инсталации.
Мениджърите на компаниите-клиенти трябва
да решат категорично, че екип от техни служители
ще “жертва” част от работното си време, за да има
успех проектът. Също така от тях зависи да се преодолеят инерцията в работата и съпротивата от
страна на служителите. “Никой не е незаменим имало е случаи на уволнения при много силна съпротива от страна на някои служители,” казва
Божидар Крапчев от LLP Sofia. Той подчертава, че
подобна стъпка - макар и да изглежда твърде груба и радикална - се е оказала ключова за успеха на
проекта.
• ИТ персоналът се задълбава в технически
детайли и в резултат на това концентрацията по
време на работа не е върху това как да се помогне
на самия бизнес да стане по-производителен.
Една друга грешка, произхождаща от решенията на висшия мениджмънт и неангажираността
им, е идеята внедряването на ERP да се поверява в
ръцете на ИТ мениджъра на компанията. Това е
специалист, който безспорно е наясно с информационните технологии, със сървърите и мрежите;
но той едва ли разбира от бизнес и мениджмънт. А
участието от страна на екипа на компанията изисква включването на хора с мащабни познания както за бизнеса принципно, така и конкретно за
дейността на самата компания-клиент и особеностите й. ИТ специалистът може да помогне само
дотолкова, доколкото познава наличната ИТ база и
може да даде някои препоръки.
• ERP софтуерът се инсталира, като отразява набор от вече съществуващи и не особено ефективни бизнес-процеси;
• Организациите не са подготвени да възприемат т. нар. “best practice” техники, които са заложени вътре в самия софтуер;
• Отговорът на въпроса “как искаме да се управлява бизнесът ни и защо?” не се дава от главния мениджмънт;
• Закостенялото мениджърско мислене - е другият проблем, с който компаниите-внедрители се
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сблъскват в работата си и който може да обезсмисли внедряването на каквато и да е ERP система.
Консервативни разсъждения на мениджърите, които са категорично убедени, че едва ли не само те
знаят как се прави бизнес като техния, носят огромен риск от провал на внедряването. Такива мениджъри не допускат да им се предложи друг бизнес-модел, който би бил доста по-успешен и който
е базиран на т. нар. “best practices” в съответната
област, не позволяват никакво реконструиране на
корпоративните си структури.
Запознавайки се с възможностите на различни ERP системи, такива мениджъри обичайно стигат до изводи от типа на “ние и така си работим
добре, този софтуер за какво ни е” или “то аз самият не мога да си направя бизнес-план за една
година напред, та тая ли програмка ще може”.
• Големите функционални възможности - по
време на запознаване с ERP системата клиентът
може да се увлече и да поиска повече от нейните
възможности, отколкото са му реално необходими.
Виждайки широкия обхват на функционалност на
едно ERP решение, почти всеки мениджър може
да се изкуши да започне да иска “още и още” неща да бъдат включени в системата, която ще се
внедри в неговото предприятие. Това обаче би оскъпило значително проекта. Затова трябва внимателно и точно да се прецени какви възможности са
действително необходими на фирмата, какво точно се очаква да прави ERP решението.
Други често срещани фактори са:
• Липсата на екипна работа и добра организация в компанията-клиент са също рискови фактори при внедряването на решение за управление
на фирмените ресурси. Ако ги има, една добра
ERP система може чудесно да ги “подплати”, но
ако не са налице, никакъв софтуер не може да ги
създаде или замени;
• Пречки пред успешното внедряване могат да
се окажат липсата на правилни бизнес-процеси в
компанията, а в България, по мнение на мнозина
чуждестранни мениджъри - те не са налице. Изключение правят големите компании, работещи на базата на световни стандарти в своята област и изисквания за качество като тези на ISO сертификатите;
• Проблем при внедряването може да се окажат комуникациите. Ясно е, че ERP системата на
едно предприятие трябва да обхване всички негови
поделения, клонове, заводи, офиси. Но ако те са
географски отдалечени и нямат добра връзка помежду си, това може да попречи ERP системата
да заработи. Нещо повече - нужна е централизирана база данни, която да стане основа на ERP
системата, за чието съществуване отново комуникацията между поделенията е жизненоважна;
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• Може би единственият риск, който не е пряко свързан с недостатъци на компанията-внедрител или компанията-потребител, е постоянно променящата се околна среда. Динамиката на пазара
и измененията в структурата на бизнеса, които тя
налага, могат да доведат дотам, че внедрената система в един момент да се окаже неадекватна към
новите условия.
Някои от най-лошите практики при внедряване на ERP:
- Липса на подкрепа от страна на висшия мениджмънт;
- Непознаване на съществуващите бизнес-процеси във компанията;
- Проблеми при дефиниране на целите и обхвата на проекта;
- Неспазване на “добрите практики” и не използване на пълните функционални възможности
на системата;
- Работа само на външните консултанти а не
и на служителите на фирмата;
- Лоша документация на проекта, загуба на
натрупаните знания;
- Подценяване на комуникацията с крайните
потребители;
- Лошо документиране на доработките;
Вследствие на многото неуспешни инсталации и бавна възвръщаемост на инвестициите мнозина са убедени, че ERP системите са едно скъпо
и безсмислено упражнение. Има компании, които
са загърбили ERP и са преминали към други стратегии за подобряване на работата си - скъсявайки
производствения цикъл, разходи и т.н. В крайна
сметка обаче става ясно, че ERP може да обслужва много и важни цели като обработката на поръчки,
планиране на материалните нужди, издаване на
фактури и др.
Възвръщаемостта на инвестициите - нужен
е точен измерител
Един от най-спорните моменти, когато става
дума за ERP системите, е възвръщаемостта на инвестициите. Известно е, че това са доста скъпи
системи, чието внедряване също струва доста.
ИТ мениджърите на различни компании-производители и дистрибутори на ERP софтуер посочват различни срокове за приблизително възстановяване на инвестираните суми. Най-общо мненията могат да се разделят на две групи. Първите са
свързани с внедряването на системи от висок клас
или “стари” системи, като SAP, BAAN и други от
този ранг. За тях се посочват периоди от 5 до 7
години за възвръщане на първоначалната инвестиция. При системите от по-нисък клас този период е
по-кратък. За българските разработки в областта

на системите за фирмено управление най-често
се посочва срок от около една година.
Естествено, това са съвсем условни числа, тъй
като реализацията на една система до голяма степен зависи от клиента, от начина, по който той използва системата, от времето, което е преминало
в процес на внедряване.
Възвръщаемостта на инвестициите се реализира главно чрез “откриване на грешките” в
мениджмънта, планиране на бъдещите дейности,
прецизен финансов анализ и съкращаване на
разходите, а също и чрез реализиране на “не-пропуснати” ползи.
Много често се случва компаниите да се предоверят на ERP системата, които внедряват и за
жалост по-голямата част - около 90% - не могат да
се похвалят с едно успешно внедряване - поне не и
първия път.
Най-често срещаните постановки са:
1. ERP трябва да се внедрява заедно с протичането на процес по реинженеринг на бизнеспроцесите, като се уточнят очакванията за възвръщане на инвестицията посредством точен измерител;
2. Новите процеси и ERP системата трябва да
се внедрят бързо, така че да могат да се посрещнат очакванията за възвръщане на инвестицията.
Всъщност, при внедряването на ERP рядко се
подхожда по този начин, особено при първо внедряване. В резултат, множество проблеми изникват по
време и - което е по-лошо - след внедряването. Това
обичайно налага усилие за повторно внедряване или
най-малкото голямо донастройване на системата.
Безспорно, възвръщаемостта на инвестицията идва от подобрението на процесите, които ERP
поддържа, а не от самия нов софтуер. Каква е
разликата? Сам по себе си софтуерът, колкото и
да е добър, оказва слабо влияние върху подобряването на бизнес-производителността. Ако се следват същите бизнес-процеси, които са използвани
преди внедряването, може да очаквате и същите или дори по-лоши - резултати. Накратко, ERP софтуерът може да спомогне за използването на много по-добри практики, но не и ако самата организация не реши да предприеме промяна.
Основен проблем, когато става дума за възвръщаемостта на инвестициите, е липсата на точен
измерител - чрез какво и колко ще се измерва ефективността от внедреното ERP решение. Затова
компаниите, които внедрява ERP система, трябва
да проникнат в същината на понятието “възвръщаемост на инвестициите” в процеса на самото
планиране.
Много малко са организациите, които отделят необходимото време, за да обмислят как биха
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могли по-успешно да управляват своя бизнес. За
целта трябва да се започне с дефиниране на изискванията на фирмата-клиент към новия софтуер,
като се изследват текущите процеси, които управляват информационните и материални потоци в
компанията.
Оценка и подбора на ERP система
Оценката и подбора на ERP система е сложна задача. За правилния избор на ERP система трябва да се обърне внимание на следните фактори:
- Функционалността на системата, т.е. до колко тя е в състояние да отразява бизнес процесите
на компанията;
- Степента на интегрираност между отделните компоненти на ERP системата;
- Гъвкавост и мащабируемост на системата;
- Сложност, достъпност;
- Кратък период на внедряване;
- Технология, възможност за работа в клиент/
сървър среда, независимост на базата данни, защита на данните;
- Възможности за обновяване;
- Количество на необходимите доработки (допълнителни функции и приложения);
- Предоставяне на поддръжка на системата
след внедряването;
- Крайна стойност на проекта, включително
стойност на лицензи, обучение, внедряване,
поддръжка, доработки и необходим хардуер.
Успешното внедряване на ERP система изисква методика, насочена към фирмената стратегия,
хората и процесите, свързани с проекта. Това е
единственият начин рискът от разочарование да бъде избегнат. Преди да се стартира проект по внедряване на ERP, е необходимо мениджмънтът на
компаниите-клиенти трябва да си зададе някои
въпроси, търсещи отговор, който да може да покаже връзката с конкретните цели и задачи на компанията.
• Как ще помогне ERP системата за повишаване на потребителското задоволство от продукта/
услугата? По какъв начин? Колко и кога?
• Ще допринесе ли ERP системата за увеличаването на пазарния ни дял? С колко? В какъв срок?
• Ще намали ли ERP решението оперативните ни разходи? С колко? По какъв начин и в какъв
срок?
• Ще спомогне ли ERP за увеличаване на
приходите? Колко и в какъв срок?
• Ще помогне ли ERP за намаляване на инвентарните ни разходи? Как, колко и кога?
• Ще помогне ли ERP системата за съкращаване на времето на цикъла от поръчката до
доставката? Как ще помогне? Доколко и за колко
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време?
• Ще ни помогне ли ERP да сме в крак с конкуренцията и да я изпреварим? Как точно? Кога?
• Ще ни помогне ли да намалим материалните си разходи посредством по-добро управление
на доставките? Как и доколко?
• Имаме ли ясен измерител за подобряването на ефективността на бизнеса ни?
• Какви са мерните единици, с които ще измерваме подобрението на производителността?
• Как искаме да ръководим бизнеса си?
• Кои са проблемите във фирмата, които се
нуждаят от разрешаване?
• Кои са отделните процеси и дейности, включени в проекта по внедряване на ERP и какви са
крайните срокове за завършването им?
Предизвикателството при внедряване на ERP
система е огромно не само към мениджърите, а и
към всеки служител на компанията. Става въпрос
за голяма инвестиция, затова е необходимо да се
знае какъв е икономическият ефект от внедряването на една такава система? За да се направи инвестиция в размер на няколко десетки или дори стотици хиляди долара, наистина е необходимо тя да
се обоснове много добре. Има статистически
данни, според които наличните складови запаси например намаляват с 15-40%, а ефективността нараства до 60%.
За мениджмънта на една компания ползите
от внедряването на ERP системата са в много
аспекти. Намаляват се грешките многократно, намаляват се материалните запаси, а оттам и замразеният капитал, оптимизират се финансовите потоци, не се пропускат например вземания от клиенти. Като цяло се повишава имиджът на компанията.
Тя работи надеждно, изпълнява навреме и качествено своите ангажименти към клиентите. Не на последно място тя се сертифицира много по-лесно по
ISO 9000 - 9001.
ERP системите оказват влияние върху цялостното формиране на фирмената стратегия. Те дават възможност да се прецени коя маркетингова
политика е по-добра, с кои продукти може да се
постигне по-голяма ефективност. Това е голямата
полза за мениджърите - те могат да планират и
управляват много по-ефективно и да побеждават
конкурентите си.
Заключение
Внедряването на интегрирана система за управление не е еднократно действие и не приключва
със закупуването на специализирания софтуер, а
по същество започва с него. Това е един продължителен процес, който преминава през няколко фази като проучване на бизнес процесите на пред-
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приятието, изготвяне и тестване на пилотен модел
на работа, обучение на потребителите, прехвърляне на данни в новата система.
Процесът на внедряване на ERP е изкуство,
което се владее от не много компании. То съдържа в себе си редица компоненти. От една страна,
налице е базовата информационна технология, след
това идва надстройката - самата ERP система, и
не на последно място е дълбокото разбиране на
бизнеса от консултантите. Тоест има необходимост от съчетание между знанията и уменията в
различни области. Не случайно се говори и за бизнес реинженеринг. Тоест, ако преди внедряването
на системата фирмата е работила по един начин,
след това тя започва да работи съвсем различно, с
оптимизирани и много по-ефективни бизнес-процеси.
ERP системите са мощни компютърни инструменти и фирмите, като се насочват към тях могат да спечелят голяма преднина пред конкуренцията. За съжаление обаче, наблюденията сочат,
че много проекти по внедряване на ERP се оказват
неефективни и неспособни да постигнат очакваните резултати.
Тъй като цената на една ERP система е висока,

от изключителна важност за компанията-клиент е
проектът да се окаже успешен и тя да започне да
черпи ползи от него колкото може по-бързо. Но кои
са факторите, които правят едно ERP внедряване
успешно?
• Добре определена структура на организацията на проекта, която обхваща всички подробности, свързани с планирането, изпълнението и механизма на следене на проекта;
• Акцентиране върху бизнес преобразуванията, а не върху автоматизирането на процесите;
• Подход, който води до подходящо обединяване на хора, процеси и технология, чрез ефективно управление.
В основата на успешното внедряване на ERP
система лежи предварителната работа по планиране и проучване.Това е етапът на определяне на
конкурентна бизнес-стратегия, анализ и оптимизиране на настоящите бизнес-процеси, детайлно формулиране на изискванията към новата система и
определяне на бъдещите цели на компаниятаклиент, за да може новата система да отговори на
очакванията и да подобри и ускори различните бизнес дейностите.
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Нужен ли е на университетската общност етичен кодекс, който да насърчава и подтиква към етично поведение?
Дали приемането на такъв кодекс би подсилило представите за честност, хуманност, достойнство, отговорност
и уважение? Има ли отрицателно въздействие върху общността неумело направеният етичен код?
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І
Проблемът за мисията и задачите на университета е част от по-общия проблем за разбирането
и определянето на европейската културна
идентичност. Реализацията на икономическата интеграция поставя все по-остро въпроса за същността на културното единство. Днес ясно се осъзнава,
че източникът на енергия трябва да се търси в духовния фактор – фактора култура, който неизбежно става все по-значим за европейската интеграция.
Макар и бурно дискутирано, общото европейско културно пространство съществува. То обаче се
проявява в разнообразието от традиции, идеали и
стремежи, дълбоко свързани, но нерядко противоречиви. Затова изглежда като една невъзможна задача да се обхване цялото това многообразие в застинало понятие. И все пак трябва да съществува
смислова цялост, която обозначаваме с географското име „Европа”. Именно общността на ценностите в многообразието от традиции, идеи и стремежи “ни събират в един общ контекст и ни правят
европейци”1 .
Доколкото Европа и европейската култура са
не толкова факт, колкото постоянен процес и
задача, европейското културно пространство следва да се разбира като отворено пространство. Това
означава, че въпросите: “Какво е Европа” и “Какво
е европейска култура” трябва да бъдат поставяни
отново и отново, без да се очаква, че някога ще се
намерят окончателни отговори. Но всяка насоченост
към бъдещето съдържа в себе си цел и ценности,
и изглежда обръщането към тях може да ни приближи към разбирането на европейското единство.
Европа вижда себе си именно като общност
на ценности, като духовно единство. Нещо много
повече от политически конструкт, тя е комплекс от

институции, идеи, нагласи и очаквания, чувства, история и перспективи, които образуват ядрото на духовната цялост, наречена “култура”.
Доколкото ценностите са в основата на общата европейска идентичност, европейските институции следва да се нагодят така, че да съхранят и
направят ефективни европейските ценности, традиции и идеи. Базирана на единство в многообразието, разбрана като отворено и постоянно преформулирано духовно пространство, европейската култура позволява Европа да се превърне в единно гражданско общество.
ІІ
През 1930 г. Ортега-и-Гасет пише, че “Университетът като такъв трябва да се намеси в съвременността и големите теми на деня от собственото си гледище – културно, професионално и научно”2 . Така университетът не е и не би трябвало да
бъде просто институция, отредена за обучение на
студенти, а напротив – средоточие на духовна
власт, значим жизнен център, който да противостои “чрез просветление на безумието, чрез прозорливост и разум – на безотговорността и откровената глупост”. С други думи университетът се нуждае от постоянна връзка с обществения живот в две
посоки: да отговаря на изискванията и нуждите на
съвремието и да бъде авторитетна институция, причастна и способна да влияе върху жизнените
проблеми.
Разбира се, основната задача на университета е, прилагайки най-целесъобразните и действени
интелектуални методи, да въоръжава с професионални знания и да подготвя специалисти: инженери,
архитекти, учители, лекари. Тази цел обуславя
сложните взаимовръзки между постиженията в на-

1 През 2002 г. по инициатива на Романо Проди е създадена група за анализ на духовните и културни
измерения на Европа, към Института за изследване на човека. Обобщеният доклад на групата е публикуван в
IWM Newsletter, 4/2004.
2 Ортега-и-Гасет, Х. Мисията на Университета. Есета, Т. ІІ, С., Университетско издателство “Св. Климент
Охридски”, 1993, с. 95.
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уката и комплекса от подбрани учебни дисциплини,
пригодени съобразно възможностите на обучаемите и нуждите на живота.
Но ролята на университета не се изчерпва с
това. Той е носител и на важна морална мисия –
не просто да предаде професионални знания, но
да формира добри специалисти, а не “варвари с
големи познания за едно нещо”. Университетът е
призван да просвещава човека, да го култивира.
Освен професионалните знания студентът трябва
да усвоява култура, да притежава съвкупност от
убеждения за света и хората, и за ценностната йерархия на нещата и действията. Бъдещият професионалист трябва да си изгради способност за интелектуално тълкуване на света и на възможното
свое поведение в него.
Усвояването на култура може да бъде стимулирано по два начина:
- като се изучават хуманитарни учебни дисциплини;
- чрез непосредственото въздействие на академичната среда.
В първия случай в процеса на обучение студентът си изгражда представи за заобикалящия го
свят и хората, както и за самия себе си, формира
способността да тълкува и осмисля общочовешките ценности.
Във втория случай етичните идеали, принципи
и стандарти могат да подхранват чувството за
свобода, достойнство и отговорност. Нещо повече
– студентът не е само и просто пасивен възприемател. Приемането на най-значимите човешки ценности предполага активна позиция, участие в тяхното осмисляне и прилагане.
ІІІ
Тук идва ред на въпроса за същността и ролята на етичните кодекси и по-специално на професионалните етични кодекси. Защото – от една
страна – университетът е професионална среда,
доколкото предаването на знания е една от найстарите професии. Освен това именно в академичната среда се изграждат и първите представи и
убеждения на младите хора относно тяхната бъдеща работа като специалисти.
Професионалните етични кодекси представляват систематизация на изискванията за морално
поведение, които всеки член на дадена професионална общност желае да бъдат спазвани както от
колегите му, така и от него самия.
Въпросът дали е необходимо и полезно създаването на етичен кодекс е широко дискутиран.

Това е така, защото, както казва един от най-ярките критици на идеята за писани етични правила, етиката е по същината си отворена и критична интелектуална дейност, етическата рефлексия е склонна да проблематизира както принципите, така и приложенията си3 . Действително, моралът е един от
най-древните регулатори на човешките взаимоотношения, но моралната регулация се осъществява
безинституционално. Не е възможно някой да стане морален по силата на дадена “отгоре” заповед,
наредба или правилник – моралността е дълбоко
вътрешно свързана с автономността на индивида
и произтича от неговия доброволен разумен избор.
Самата дума “кодекс” идва от латински и първоначално е означавала дървена дъска, по-късно
навосъчена дъска за писане. Значението на авторитетна систематизация идва от времето на император Юстиниан (482 – 565), който кодифицира
римското право в Corpus Juris Civilis (Корпус на
гражданското право) – едно от най-важните му постижения във вътрешнополитически план.
Още по-назад в историята намираме клетвата,
свързана с професията на лекаря – Хипократовата
клетва. Около 100 г. сл. Хр. гръцкият лекар Скрибоний определя “медицинската професия” в термините на Хипократовата клетва. Така в медицината
терминът “професия” се идентифицира със занятие, чиито членове имат специални задължения
спрямо онези, за които се грижат (самата дума
професия означава човек, който е обвързан с
клетва).
През Ренесанса благоговението пред лекарската професия е свързано преоткриване на достоверни латински и гръцки версии на “Хипократовия
корпус”. Академичните медицински институции започват да изучават Хипократовите морални наставления – клетвата идентифицира лекарската професия като основана на доверие и отговорност към
пациентите. Възобновява се практиката новопостъпилите в университета да полагат клетва. Така за
първи път медицината като “свободна професия”
придобива значението на занятие, изискващо грамотност, а оттам обучение, и се идентифицира с
идеята за поемане на морално задължение надхвърлящо задълженията на обикновения джентълмен.
От Ренесанса през Просвещението идеалите
за чест дават живот на Хипократовата клетва, полагана не само от лекарите в Европа, но и в Новия
свят.
Приема се, макар и не без възражения, че първият писан етичен кодекс е предложен от Томас

3 Ladd, John. The Quest for a Code of Professional Ethics: An Intellectual and Moral Confusion. In: Ethics in
Forestry, Timber Press, Portland, Oregon, 1994, p. 113.
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Пърсивал (1740 - 1804) – практикуващ лекар, лидер на Манчестърското философско общество, активист срещу робството и автор на морални притчи за деца. През 1792 се стига до остър конфликт
в болницата, в която работи Пърсивал. Това съвпада с избухнала епидемия. Безнадеждно болните пациенти е трябвало да напуснат болницата. Пърсивал
е помолен да оглави комитет за написването на
правила с цел да се избегнат такива кризи в бъдеще.
През 1794 г. той публикува “Медицинска юриспруденция или Етичен кодекс и институция приспособена за лекарската професия и хирургията”.
Девет години по-късно преработен вариант е издаден под названието “Медицинска етика”
Това, което е важно в дадения случай, е наличието на система от правила и смяната на езика –
докато клетвата е в първо лице ед. ч., кодексът на
Пърсивал е от името на общността – така се преминава от субективния носител при клетвата, към
колективната отговорност на професионалната
общност. В съдържателен план има значение това,
че стандартите на поведение са формулирани като задължения, свързани със сърцевината на лекарската професия – колективната отговорност в
грижата за пациентите. Утвърждавайки типичните
за тази професия отговорности, Пърсивал заедно
с това защитава моралните права и независимост
на лекарската професия, особено що се отнася до
взаимоотношенията с административната управа.
Така лекарската професия получава морални критерии за регулиране не само на поведението вътре в професионалната общност, но и на взаимоотношенията с работодателите, болничната администрация, мениджърите и управителния съвет. Примерът показва, че написването на кодекс е предизвикано от назряла криза, произтичаща от несъгласуваността между етичните разбирания на отделните индивиди.
Разширяването и усложняването на професионалните общности довежда до нови изисквания за
стандартизиране. Общите стандарти се оказват значими за модерните професии, доколкото са предназначени (1) да регулират междуличностните отношения вътре в професионалната общност; (2) да
акцентират върху етичните качества и с това (3) да
окуражават и мотивират индивидуалната морална
нагласа, (4) да формулират най-ценните за професията качества и (5) да повлияват независимостта на професията от външни по отношение на нея
интереси.
Иновацията на Пърсивал резонира в Америка,
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където Бостънското Медицинско Общество приема
такъв кодекс през 1808 г. През 1847 новосформираната Американска Медицинска Асоциация също приема Пърсиваловия кодекс, който е първият
етичен кодекс, приет от национална професионална общност и първият именуван “Етичен кодекс”.
От началото на ХХ век етичните кодекси са
доминиращ регулатор на професионалното поведение в САЩ. В наши дни кодекси притежава огромно мнозинство организации, асоциации, фирми и корпорации. Приема се, че етичните кодекси
са отличителен белег за професионална принадлежност. Професионалният кодекс прогласява в авторитетна форма етичните стандарти, желани и
очаквани от всички членове на общността. Принципите и нормите кодифицирани съобразно поддържаните от професионалната общност ценности обвързват с отговорности и конституират практика, в
която всеки участва доброволно и очаква от останалите членове на професията да ги признават и
реализират.
Поради спецификата на моралната регулация,
етичните норми се различават от законовите и технологичните правила, по това, че се приемат
доброволно, в резултат от свободен избор. В този
смисъл професионалните етични кодекси са насочени не към санкциониране, а към мотивиране на
етичното поведение. Те могат, освен това, да дават насока за вземане на решения в проблемни ситуации. И – нещо много важно – обсъждането на
етичните казуси, както и осмислянето на собствените убеждения, може да засили чувството за собствено достойнство. Рефлексията върху етичните
ценности и действия подпомага процеса на самоосъзнаване и постигане на идентичност.
ІV
Но макар и модна, практиката да се създават
писани етични кодекси носи и негативни черти.
Затова искам да се спра на някои важни моменти в
аргументацията на спорещите страни.
Както вече беше споменато, споровете около
ролята на етичните кодекси се простират в широкия диапазон от пълната убеденост в необходимостта от съществуването им до категоричното им отричане като ненужни и дори вредни.
Тезата за ползата от писани етични стандарти е поддържана от множество автори. Според
Дейвид Фланаган например, етичните кодекси (1)
подкрепят професионалното достойнство, (2) предпазват потребителите на дадена стока или услуга

4 Flanagan, David. Legal Considerations of Professional Ethics. In: Ethics in Forestry, Timber Press, Portland,
Oregon, 1994, pp. 65 – 72. Вж. също Michael Davis. Thinking Like an Engineer. Center for the Study of Ethics in the
Professions at Illinois Institute of Technology. http://ethics.iit.edu/publication/md_te.html
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от неетично поведение от страна на професионалистите и (3) служат като ръководни принципи, подпомагащи членовете на дадена професия при вземане на решения в проблемни ситуации4 .
Аргументация срещу положителната роля на
етичните кодекси предлага Хайнц Люгенбийл. Като
приема, че етичният кодекс е свидетелство за ангажираността и отговорността на дадена общност
от специалисти спрямо обществото, Люгенбийл с
основание смята, че разработването на такъв кодекс е показателно за професионализирането на
такъв колектив. Но доколкото етичните принципи
нерядко съдържат вътрешни противоречия, то в
крайна сметка, според автора, писаните правила
по-скоро създават етични проблеми, отколкото да
предлагат решения. Подобно на други автори той
твърди, че прилагането на етичните изисквания може да засегне моралната автономия на индивидите5 . Действително можем да се съгласим с автора,
че неразбирането на пожелателния характер на
етичния кодекс може да доведе до морални
колизии, в случай че писаните принципи и правила
се превърнат в поредния спуснат “отгоре” правилник, който ограничава свободния избор и служи за
оправдание да бъдат притискани работещите в дадена професионална сфера. В такива случаи найдобрият вариант е “документът” да бъде забравен
или да бъде обект на шеги.
Тези недостатъци, според преобладаващото
число автори, могат да бъдат превъзмогнати: професионалистите не винаги се консултират с етичните кодекси, но това не означава, че не знаят тяхното съдържание или не ги следват.
Според мен вероятността кодексите да съдържат вътрешни противоречия и непоследователност
изисква да се положат усилия те да не бъдат разбирани като рецептурници, а като изразяване и споделяне на етични съображения, които да насочват
мисленето. С други думи задачата на кодекса е не
да предлага решение за всяка ситуация, а да бъде
общата рамка, очертаваща зоната на етичното. Ако
съставянето на кодекса почива на сериозни и разумни основания, то тогава не би имало риск от
нарушаване на автономията на личността.
По-подробно разглеждане изискват съображенията на Джон Лед. Като съзира реалната опасност от превръщане на “етичния” кодекс в нещо
коренно различно – в разновидност на законово
изискване, Джон Лед предупреждава за възможността етиката да стане “хетерономна”6 , докато
според собствената си природа етичното е саморе-

гулация, а не външно по отношение на индивида
задължение. Така под понятието “етично” – отбелязва авторът – се разбират друг вид правила, каквито са различни клубни правила, етикет и т. н.
Цитираният автор е прав като смята, че макар етическите оценъчни съждения да са приложими към
писаните правила, етиката не може да бъде отъждествявана с никое от тях.
Тази позицията е силно критикувана от страна на привържениците на идеята за необходимостта от етични кодекси, но нейната полезност се заключава в предупреждението какво етичният кодекс
не може и не бива да бъде.
Макар и често не особено последователни,
критиките на Джон Лед засягат и други възможности за неправилно тълкуване на задачите и ролята на кодексите.
Относно самото понятие “професионална етика” авторът смята, че такава не съществува: професионалистите не са освободени от валидните за
всички задължения и отговорности; те нямат специален морален статус, който да им позволява
действия, забранени за всички останали. Следва
обаче да се отбележи, че отличителна черта на професията е притежаването на знания и специализиран тренинг, което дава сила и власт. В такъв случай дали наистина, по силата на специалния си професионален статус, професионалистите не са
длъжни да поемат и повече отговорности? Нещо
повече – именно притежаващият знания и способности лекар или инженер често е изправен пред
морални дилеми и не би могъл да взема правилни
решения без необходимата свобода на избор.
Според цитирания автор, така нареченият етичен кодекс създава условия за злоупотреба: като
подчертава пред обществото “имиджа” на дадена
професия, кодексът внушава, че членовете и едва
ли не автоматично поставят интересите на клиентите пред своя собствен интерес. Т. е. това може
да бъде некоректна реклама. Авторът в голяма степен е прав, особено когато се сблъскваме с некоректно разработени кодекси, чиято основна задача
е да заблуждават, да прикриват неетични и безотговорни постъпки, да формират чувство за самодоволство. Струва ми се обаче, че тук ориентацията
по-скоро би трябвало да бъде не да се отхвърля
необходимостта от осмисляне и формализиране
на валидните за дадена общност етични стандарти.
Написването на етичен кодекс е сериозна и трудна
задача, която предполага предварително изследване на нагласите, очакванията и разбиранията на про-

5 Luegenbiehl, Heinz. Ethical Autonomy and Engineering in a Cross-Cultural Context. In: Techne: Research in
Philosophy and Technology. SPT/v8n1/luegenbiehl.html
6 Според Кантовата терминология
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фесионалната общност за етично поведение. Моралността не може да бъде наложена отвън, но може да бъде стимулирана: важен момент от работата по кодифицирането на етичните стандарти е
провеждането на семинари и обсъждания относно
етичните проблеми. В процеса на тази работа следва
да се отчитат и възможните негативни ефекти.
Джон Лед подхожда към анализа на етичните
въпроси, свързани с професията, като ги разделя
на микро- и макро-етични7 . Микро-етичните се отнасят до взаимоотношенията между индивидите.
Много от тях включват елементарните схващания
за честност, добродетел, хуманност, деликатност,
уважение и отговорност и следователно не е нужно те да са отделени в специално ръководство.
Макро-етичните проблеми в професията са далеч
по-спорни. Те са свързани с въпросите за социалната отговорност на професионалната общност и
с нейната социална роля. Като общност професионалистите могат да имат голяма власт, а властта
поражда отговорности: лекарите имат огромно влияние върху качеството на здравеопазването, юристите могат силно да повлияят правенето и прилагането на законите.
Според Лед кодексите за професионална етика нямат какво да допринесат нито в микроетичната, нито в макро-етичната сфера, ако само
бъдат написани. Тези съображения на автора също третират реални и доста често срещани в практиката проблеми. Системата от ценности и убеждения от морален характер съществува като един
от най-мощните регулатори на човешкото общежитие без да бъде “написана”. А наличието на “етичен” кодекс може да бъде само реклама и да служи за поддържане на монопола на дадена
професия. От друга страна обаче, не толкова съществуването в писмен вид определя разликата
между етичното като вътрешна форма на регулация и различните външни регулатори, каквито са
например юридическите закони, към които по традиция отнасяме и самото понятие “кодекс”. Полагането на Хипократовата клетва не е зависело от
това, дали тя има писмен вид. Юридическите закони също не винаги са били “писани”. Например в
средновековна Исландия конституцията е била “неписана” – населението е било неграмотно, затова
е запазило текста в стихове. В случай на нужда
един бард е пеел стиховете, а всеки спор относно
постановките на конституцията е можел да бъде
разрешен чрез изпяването на съответния стих.
Действеният и полезен етичен кодекс дейст-
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вително не трябва да бъде поръчан на някого за
написване, а на работещите в дадената сфера съответно да бъде съобщено да се запознаят с него.
Ефективната и полезна за членовете на професията “книга” изисква етичните принципи да бъдат
формулирани въз основа на реалната жизнена
практика в конкретната професионална среда, но
непременно и с оглед на общочовешките ценности.
Обсъжданият тук автор има предвид практиките,
когато кодексът се използва за отклоняване на вниманието от макро-етичните към микро-етичните
проблеми на професионалните общности. Реален
и важен етичен проблем възниква например при
сблъсъка на изискването за лоялност към дадена
организация с моралното изискване за честност:
такива са дискусиите около т. нар. whistle-blowing
(в политиката, във връзка с ефектите от дейността
на големите предприятия или във връзка с екологичните проблеми).
Неправилно наложеният, формален етичен
кодекс, допълващ процедурните правила и превърнат в институция за допълнително потискане, може действително да доведе до “тирания на институцията” или до “тирания на мнозинството”. Такъв
кодекс може да стане средство за отхвърляне и
подчиняване на инакомислещите, на различните,
да доведе до дискриминация и потъпкване на личната свобода. Тук вече не става дума за етични
принципи, а за нещо, което е изключително вредно
не само за индивида, но и за професионалната
общност, защото води до обезличаване и блокира
творческия потенциал на нейните членове. Морално
отговорен за своя избор и постъпки обаче може да
бъде само свободният индивид. Или казано с думите на Кант: “С идеята за свободата пък e неразривно свързано понятието за автономия, а с него
всеобщият принцип на нравствеността, който в идеята лежи в основата на всички постъпки на разумни същества също така, както природният закон
лежи в основата на всички явления”8 . Именно когато “се мислим като свободни, ние се пренасяме в
интелигибления свят като негови членове и познаваме автономията на волята заедно със следствието и, моралността...”9
Какво може да направи един колектив от професионалисти за да подпомогне разбирането и усета за етично отношение? Като преподавател аз вярвам в силата на просвещението: дискутирането на
етичните принципи, изследването на етичните
проблеми, на нагласите и очакванията на професионалната общност, поставянето на темата за от-

7 Ladd, John. Op. cit. p. 115.
8 Кант, И. Основи на метафизиката на нравите. С., Наука и изкуство, 1974, с. 119.
9 Пак там.

424

Надя Делчева

говорността, но и за свободния избор, търпимостта,
уважението към личността, поощряването на инициативата могат да освободят неочаквана творчес-

ка енергия. В този случай онова, което е добро за
отделния индивид, е добро и за общността.
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ABSTRACT
The main topic of the paper is whether a code of ethics is needed to inspire the members of University community
to be more ethical in their conduct. Whether adopting a code would strengthen notions of honesty, humanity, decency,
virtue, responsibility and respect? Are there some unfavorable effects of superficially made codes of ethics on the
community? These problems are considered in the article.
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Докладът представя модела на открито/отворено, дистанционно и електронно обучение през целия живот в
страните от ЕС. В контекста на Лисабонската стратегия и други важни документи на ЕК и Комисията на европейските общности са разгледани важни проблеми по неговото развитие и усъвършенстване.
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Key words: Open, distance, electronic and lifelong learning, Educational resources, Principles of learning, Asynchronous regime of learning

Почти е неизвестен фактът, че началото на
това обучение е в далечната 1840 г. Тогава във
Великобритания Isaac Pitman основава първия в света задочен колеж (Correspondence Colleges) за работещи с цел повишаване на образователния и професионалния им ценз. Значително по-късно през
1938 г. се учредява Международен съвет за задочно образование (ICCE). Година по-късно във
Франция е поставено началото на национален център за дистанционно обучение (CNED). От 1948 г.
започват да функционират първите частни училища по право в Норвегия, а през 1969 г. във Великобритания отваря врати Open University. Той е последван от Националния университет за дистанционно обучение в Испания, както и други подобни
университети в Германия, Австралия, Израел, Венецуела, Япония, Тайланд, Дания, Швеция, Италия,
Холандия и Индия. През 1987 г. Европейският парламент приема решение за изпълнение на Програмата “Еразъм” и за основаване на открити университети в общността. Тогава се създават Европейската асоциация за дистанционно образование
(EADTU) и Федерацията на университетите за дистанционно обучение (FIED). От 1988 г. започва изпълнение на Европейска програма за обучение на
завършили висше образование (EuroPACE). През
1989 г. се приема съвместна програма между
Европейската агенция за космонавтика (European
Space Agency) и Европейската асоциация на потребителите на сателити по програми за образование и обучение (EuroSTEP) чрез сателита OLYMPUS
[1]. От 1990 г. започва активна дейност специална
комисия, която приема програма за дистанционно
образование и обучение в страните от европейската общност. Следва разработването на обемист пакет от документи. По-късно през 1999 г. министрите на образованието в ЕС приемат известната
Декларация от Болоня за повишаване на интелектуалния потенциал, способен да се справя с
“…културните, социалните, научните и технологич-

ните промени. Сега в Европа знанието е изцяло възприето като незаменим посредник на социалното
и човешкото развитие и като необходим компонент,
който ще укрепи и обогати европейското общество,
способно заедно да посрещне предизвикателствата на новото хилядолетие”[2]. В Декларацията от
Болоня се очертава “важната роля на образованието и образователното сътрудничество за развитието на устойчиви, мирни и демократични общества
[3].
През 2000 г. е приета Лисабонската стратегия за заетост и растеж, по-късно ревизирана (2005)
и финансово обезпечена със Седма рамкова програма (2006) [4]. В тази стратегия се изтъква изключителната роля на фактора знание за превръщане на европейската икономика до 2010 г. в найразвита и конкурентоспособна - в глобален мащаб,
разчитаща на високо квалифицирана работна сила,
чиято заетост се съпътства от обучение през целия живот. В негова подкрепа са редица документи
и двугодишни доклади, включително формулираните основи на Работната Програма за обучение
през целия живот (LLP) за периода между 2008 и
2010 г. [5]
Очевиден е достатъчно дългият исторически
път – от 19 век с първоначалния задочен колеж във
Великобритания до съвременното открито, дистанционно и електронно обучение през целия живот.
Стъпка по стъпка то се развива, идентифицира,
анализира, концептуализира и прагматизира, допринасяйки за усъвършенстване на европейската образователна и социално-икономическа панорама.
Все по-ясно се очертават присъщите му черти и
процеси на всеобщност, достъпност и постоянно
развитие на човешкия фактор в отговор на стремежа към прогрес, заетост и социално сближаване в
ЕС. В продължителен период са решавани редица
проблеми по сегашния облик на обучението, неговите цели, роля и потенциал. Между тях важно място заемат проблемите за: съобразяване на педаго-
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гическите подходи с възрастта и заетостта на обучаваните; разработването и приложението на концепции по насоките на ефикасното самостоятелно
обучение; програмирането на подходящо за усвояване съдържание; събирането, обработването,
съхранението и предоставянето на образователни
услуги и ресурси. Тези, както и други проблеми на
развитието и утвърждаването на открито, дистанционно и електронно обучение, накратко ODEL [6]
в ЕС са предмет на по-нататъшното изложение.
***
Известно е, че традиционното образование е
съсредоточено върху процеси на въздействие от
страна на по-възрастните поколения върху следващите ги с цел системно усвояване на натрупани
знания, опит и умения, които са необходими за пълноценен живот и заетост. Основната цел и мотивация е развитието на физически, интелектуални и
нравствени качества, на способности за справяне
с ежедневния живот и трудовата дейност. Традиционното образование е присъщо на условия, при
които периодите на промени в науката и нейното
реално приложение са значително по-дълги от продължителността на човешкия живот. Или придобитите знания в ранните години на хората са достатъчни за целия живот и трудовата им активност. Но
във времето образованието изостава и се изправя
пред редица предизвикателства, включително необходимостта от постоянно, доживотно обучение.
Тази реалност съпътства съвременните поколения,
чиято зрелост е в резултат на непрекъснато усвояване на знания, умения и опит през целия живот.
Или днешното образование е в нов формат, при
който възрастта отпада като единствен и детерминиращ го фактор. На преден план излизат и други
фактори като: ускорения технологичен прогрес,
изискващ съответна подготовка и квалификация; императива за активно участие на динамичния трудов
пазар; конкурентоспособността и индивидуалната
инициатива за обучение и професионално развитие на човешкия фактор. Съобразяването с тези
фактори, осигурява основите на непрекъснат икономически растеж и устойчива заетост.
Оттук са мотивите на новата концепция за: открито и достъпно обучение през целия живот; отговорно поведение за самостоятелно ориентиране,
инициативност и самореализация; съчетаване на
обучението със заетостта; устойчиво психическо,
професионално и интелектуално развитие на
индивида, като активно действаща и самоусъвършенстваща се личност [7]. В отговор на тази концепция са новите педагогически форми и методи
на обучение, специално предназначени за възрастни и същевременно работещи хора. Тя налага ка-

чествено нов модел на обучение, при който участниците в него са способни на самостоятелни решения и действия за непрекъснато повишаване на
образователния и професионалния статус в съответствие със заобикалящата ги среда - начин на
живот и активна трудова заетост. Това са автономни учащи, дълбоко осъзнали необходимостта да
се образоват. Способни самостоятелно да оценяват и избират алтернативи на обучение като време,
срок, режим, научно направление, програми, методология и методика. На тази основа е целенасоченият личен и свободен избор на активно участие
в обучението през целия живот, което осигурява висока професионална квалификация и заетост. По
този начин понятията за обучение - самостоятелно,
задочно, открито, дистанционно, електронно, доживотно и самообучение, често се използват като
синоними. Всички те притежават общи черти: (1)
физическо разграничаване между преподаватели
и обучавани, а оттам - асинхронен режим на обучение; (2) индивидуален подход на усвояване на
знания; (3) отсъствие на постоянно и пряко наблюдение, респ. контрол върху процеса на обучение;
(4) самостоятелна подготовка, чиято продължителност, темпо, начало и приключване се определят от обучавания. Същевременно са налице и нюанси по хронологията на процеса по обучение и на
предприеманите действия по неговото усъвършенстване: от самостоятелно и на разстояние –
дистанционно обучение към електронно (чрез мрежата, която формира неограничен капацитет за
реализация) и открито/отворено обучение (за свободен прием и достъпни образователни ресурси).
С други думи, словосъчетанието “открито, дистанционно и електронно обучение”- ODEL се използва
за коректно и изчерпателно отразяване на присъщия му асинхронен режим (различен от традиционно синхронния – “лице в лице”). Такъв, който е
съчетан с: (1) трудовата заетост; (2) начина на
живот; (3) индивидуалните ангажименти; (4) възможностите и желанието за повишаване на образователния статус и професионалната квалификация; (5) преодоляване на географската отдалеченост между обучавания и образователната институция. В този смисъл ODEL се превръща в модел на
обучение, благоприятстващ предпочитанията и личния избор за разпределение и оползотворяване на
разполагаемото свободно време. На тази основа е
концептуалното съдържание на модела ODEL, като алтернатива на традиционното образование и в
съответствие с възможностите, респ. потребностите на неговите участници, които са в центъра на
постоянно внимание [8]. При това моделът ODEL
предоставя правото на личен избор на скоростта и
срока на обучение, извън правилата и принудата

Европейският модел на открито дистанционно и ...

на традиционния режим. Или този модел разширява свободата на избор на обучение и при запазване
на самостоятелността на начина на живот и
заетостта. Същевременно създават благоприятни
условия за непрекъснато повишаване на образователния и професионалния ценз, на конкурентоспособността на човешкия фактор за активно участие
на динамичния трудов пазар.
***
Концептуалното съдържание на модела на
ODEL е въз основа на принципа на програмиране.
Той е резултат на продължително развитие и утвърждаване. Първоначалната необходимост от него се появява в промишлеността, която се нуждае
от инструментариум за: формулиране на цели;
поставяне, идентификация и оценки на задачи; разработване на анализи – предварителни и последващи; планиране и отчитане на дейности; събиране и обработка на данни, и пр. [9] Впоследствие
този принцип се прилага в обучението, като се интегрира с принципите на психологията на поведение, формулирани от В. F. Skinner в книгата му
“Технология на обучението” [10]. Съвременният
модел на ODEL също се основава на принципа на
програмиране, съчетан с принципите на поведение
(чрез които се стимулира и подкрепя индивидуалният учебен процес) и със заетостта.
Следователно това е модел, чрез който се осъществява програмирано обучение в среда, в която
индивидът е насърчен едновременно да работи и
учи. Такъв модел, който съвместява програмирано и стимулирано обучение със заетост, осигурява – по-висока степен на образование, квалификация, конкурентоспособност и активно участие на
трудовия пазар. Предварителното програмиране на
обучението създава основата на: (1) предвиждане,
анализ и оценка на поведението на обучавания и
на потенциала му за едновременно справяне със
заетостта и учебната програма; (2) участие, при
което предварително е известно, че се изпълняват
конкретни задачи при всяка стъпка, а при необходимост – незабавна подкрепа от страна на преподавателя; (3) своевременна оценка/мнение спрямо отговори на поставяни въпроси и задачи (правилни ли
са или не); (4) личен избор на темпото на усвояване на учебния материал; (5) планиране на малки
стъпки при изпълнение на учебни планове чрез програми известни като линейни; (6) периодичен преглед и контрол на тяхната валидност и актуалност.
По-нататък N. A. CROWDER доразвива линейните
програми в разклонени. В тях присъстват по-големи стъпки на обучението като цели, по-богато и
изчерпателно учебно съдържание, повече на брой
и значително разширени по обем тестове за про-
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верка на придобитите знания. При правилни отговори се преминава към следващата тема или дял
от изучаваната дисциплина. При непълни или грешни отговори, обучаваният се връща към основната,
линейната програма за усвояване на пропуснатите/неусвоените по нея знания, след което може да
продължи по разклонената програма [11].
През 90-те години с внедряването на Интернет
мрежата програмистите доразвиват дистанционното обучение и поставят началото на електронните
образователни технологии. По този начин от метод
и процес на самообучение то се развива в модел с
програмни продукти – учебници, ръководства за
упражнения, филми за онагледяване на експерименти, симулации и пр. Във времето дистанционното обучение в мрежата и използваните от него
програмни продукти непрекъснато се усъвършенстват във връзка със: съдържанието на учебните
дисциплини, което е програмирано, визуализирано
и ранжирано по степен на сложност и усвояване;
избора на индивидуално темпо на усвояване, съобразено с трудовата заетост и начина на живот на
обучавания; възможностите за самоконтрол и
контрол; разрастващата се Интернет мрежа и потенциала й за преки контакти с преподаватели; достъпа до електронни библиотеки за ползване на образователни ресурси.
Следователно чрез принципите на (1) програмирането, (2) психологията на поведение на
обучаваните, (3) мрежата и ICTS се конкретизира
облика на ODEL като съвременен модел и образователна платформа с ясно формулирани цели,
роля, съдържание и подходи на реализация. Чрез
принципа на програмиране се определят целите,
степента на изчерпателност и структуриране на съдържанието по раздели, глави, теми и под-теми,
ранжирани в съответствие със спецификата, логиката и последователността на изучаваните дисциплини. Този принципи се отнася и за предоставените образователни ресурси за упражнения и самоконтрол на усвояването им (в подходящи единици и по степен на сложност като съдържание, обем,
задачи, симулативни модели за експерименти, изготвяне на проекти и др.,). Чрез принципите на
психологията, респ. на технологията на обучение
се създава комфорт, сигурност и стимулиране на
участниците в ODEL, своевременна помощ и подкрепа от страна на преподавателя. Чрез принципа
на мрежата и ICTS [12] се преодоляват всякакви
бариери относно свободния прием, предоставянето на образователни ресурси, консултациите с преподаватели и контролът върху усвояваните знания
чрез онлайн- тестове, изпити, контакти и общуване
по електронната поща, SKYPE и GSM телефони.
Чрез така посочените принципи се осигуряват
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благоприятни условия за организация, управление,
функциониране и непрекъснато усъвършенстване
на модела ODEL. В тази насока е необходимостта
от мащабни инвестиции за: осигуряване на компютри; включване и поддържане на Интернет-мрежа; организиране на електронни библиотеки; наемане на IT-специалисти, подпомагащи педагогическата дейност; събиране, съхраняване, актуализиране и предоставяне на образователни ресурси. От
страна на обучаваните се изискват надеждни
компютри, елементарна компютърна грамотност
и умения за участие в Интернет мрежата.
От така направеното изложение е очевиден
фактът, че моделът на дистанционното и електронното обучение като концептуално програмирано
съдържание, цели и ефекти, предоставя неограничени възможности за учене през целия живот, съпътстващо заетостта до пенсионна възраст. В тази насока след приемането на Лисабонската стратегия (2000) през 2001 г. Комисията на европейските общности публикува обширно “Комюнике за
обучение през целия живот” (Lifelong Learning – LL)
[13]. То е обстоен отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства относно: икономическите
и социалните промени в ЕС за преход към общество, основано на знанието; перспективата за свободно общуване, движение, заетост и социално
сближаване. Именно тези предизвикателства налагат нов радикален подход, вкл. модел на открито,
дистанционно и електронно обучение през целия
живот – ODELL [14]. На него се разчита за осигуряване на знания, необходими за непрекъснато адаптиране и справяне на човешкия фактор с динамиката на заобикалящата го среда. Това Комюнике е
обширен документ, който се състои от пет части и
две приложения. В тях се характеризират предназначението и съдържанието на доживотното обучение въз основа на събрани и обработени мнения
на повече от 12 хил. участници. Изтъква се необходимостта от обвързани и изчерпателни стратегии относно приоритетите и оценяването му, инвестициите във време и пари, придобиването на основни компетенции и използването на нова по характер и съдържание научно-обоснована педагогика. Очертан е и бъдещият дневен ред, включващ
рамката на това обучение, постиженията, индикаторите за тяхното измерване, стимулите и по-нататъшните стъпки за действие.
През 2000 г. направените изследвания сочат,
че само 8% от всички трудоспособни европейци
(между 25 и 64 години) са участвали в ODELL [15],
което е крайно недостатъчно спрямо реалните потребности от висококвалифицирана и конкурентоспособна работна сила. Това е сигнал, че държавите от ЕС, макар и в различна степен, възприемат

фундаментално нов модел на обучение през целия
живот. Докато традиционният се фокусира върху
институционалните аспекти, новият е върху съчетаването на личния и колективния стремеж на човешкия фактор за активно участие в изграждането
на по-съвършено и по-справедливо общество.
Именно ODELL е най-подходящият модел, като отговор на нарастващите потребности от знания за
повишаване на образователния и професионалния
ценз, за конкурентоспособността на активното население успешно да участва в динамичния пазар
на труда. Всъщност това е и основният мотив за
непрекъснатото му развитие и усъвършенстване.
През м. ноември 2007 г. е публикувано ново
Съобщение на Комисията на Европейските общности за “Предоставяне на обучение през целия живот
за знание, творчество и иновации” [16].
То е във връзка с разработването на съвместен доклад за по-нататъшен напредък през 2008 г.
[17]. Същевременно са отбелязани редица тревожни констатации, че засега: това обучение изостава
като “проблемна област” поради недостатъчно високото качеството на стратегиите и тяхното изпълнение на институционално обвързване, координиране и партньорство с всички заинтересовани лица.
На тази основа е препоръката за “голямо внимание и непрекъснати усилия за превръщане на набелязаните цели в положителни резултати”. Изтъква
се и необходимостта от прилагане на адекватни
механизми за осигуряване на достатъчни по величина инвестиции [18]. Другата проблемна област е
във връзка с участието на възрастните в обучението през целия живот. Тук констатацията е, че все
още са недостатъчни предприеманите мерки за повишаване на необходимите професионални умения,
гъвкавостта и сигурността за участие на пазара на
труда. Така например до 2005 г. е налице безусловен напредък на участие в ODELL - 12,5 % от
европейското население (на възраст между 25 до
64 години). Но през 2006 г. това участие спада до
9,6 % и е под равнището за 2005 г. [19] Обезпокоителен е и фактът, че в него са се включили шест
пъти повече участници с висока степен на образование в сравнение с тези с ниска квалификация.
Или незадоволително е участието на групи от населението с ниски изходни равнища на образование, професионален опит и умения [20]. Третата
проблемна област е професионалното образование и обучение - VET (Vocational Education and
Training). Спрямо него е констатацията за незадоволителни качествени параметри, а оттам и недостатъчна привлекателност в контекста на приетата
Декларация в Копенхаген [21] (с изключение на провежданото VET в Австрия, Германия, Дания, Финландия, Ирландия, Швеция и Норвегия). Основната
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причина е недостатъчно развитият модел на VET.
Все още по него предстои решаването на редица
важни проблеми за: необходимата база знания; устойчивото финансиране; повишаването на професионалните умения и опита; съдействието по преодоляване на незадоволителната квалификация, задълбочаващата се социално-икономическа
неравнопоставеност; качеството на преподаването
и др. [22].
През м. ноември 2007 г. е публикувана
Официална покана за предложения по разработването на Програма „Учене през целия живот” (от
2008 до 2010 г.) - в две части. В първата са изложени стратегическите приоритети и основните теми за проекти. Във втората част са посочени финансовите и административните условия, приложими към всички дейности, включени в тази програма [23]. Формулирани са общата цел и най-важният приоритет на Програмата за: изпълнение на
Лисабонската стратегия за превръщане на европейската икономика в най-конкурентоспособна в глобален мащаб, за устойчив растеж, повече и по-качествени работни места, по-голямо социално
сближаване, гарантиращо опазване на околната
среда за бъдещите поколения. В тази посока са
посочени следните приоритети за усъвършенстване на: учебната среда; педагогическото новаторство; ICT-инструментите и методите, подходящи за
мрежата и за всякакво съдържание на ODELL [24].
Също така отново е напомнен призивът, че “никога не е твърде късно за учене”, визиращ сегашното му незадоволително състояние [25].
***
За пълноценното функциониране на модела
ODELL се изисква и цялостно пренастройване на
досегашните основни дейности по създаване,
преработване, съхраняване и предоставяне/разпространяване на открити/отворени за ползване
знания. При традиционния модел на образование
преподавателят е и изследовател. Едновременно се
занимава с педагогическа и научно-изследователска дейност. За професионалното му израстване
допринасят публикуваните от него научни трудове
във вид на печатни издания - книги, статии, доклади,
учебни пособия. Те, наред с други публикации са
източник на знания, достъпни и за обучение. Тази
трайно установена форма на отпечатано научно
творчество предоставя свободното му ползване. Но
при съвременните условия на разширяващата се
мрежа и ICTS, все повече печатните издания се третира като отживяла времето си форма на предоставяне на знания. Особено след 90-те години се налага трайна тенденция на тяхното представяне в
електронен формат, от една страна. От друга е
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интензивната научно-дисциплинарна фрагментация.
От трета страна е междудисциплинарната интеграция. В отговор на всичко това се формират екипи,
които заменят индивидуалния линеен процес на научно-изследователската дейност с нов колективен.
Той е в съответствие с принципите на мрежата и
на експоненциалния растеж. В този колективен процес (за разлика от индивидуалния линеен процес)
участват и се конкурират две основни групи. Към
първата са научно-изследователски екипи от сферата на публично финансирани организации – държавни университети и научни институти. Към втората група са научно-изследователските колективи към частните компании, които изцяло ги финансират. Техните постижения се формират като продукти, предназначени за собствени нужди, както и
за пазарна реализация. Това са така нар. “търгуеми блага”, респ. търговско защитени артикули.
Те са израз на новоткрити знания, превърнати в
програмни продукти, достъпни за ползване след
осъществени сделки на покупко-продажба и при
стриктно спазвани условия и изисквания за тяхното използване [26]. Или частният бизнес, финансира R&D, чиито резултати предлага като търговски
артикули, подобни на другите, въпреки че са нематериални. Като всички останали продукти, предназначени за пазара и тези са носители на конкретна
полезност и стойност. Първата е създадена и предназначена за точно определени потребности, респ.
потребители. А стойността отразява всички извършени разходи - основа на тяхната цена. Тя включва
извършените разходи и печалбата, част от която
се инвестира в по-нататъшната R&D. Следователно
знанието се предлага като продукт с цена, която
осигурява възвръщаемост на направените разходи и печалба, стимулираща R&D. При това е налице тенденция на съкращаване на срока на потребление на научните, а оттам и на всички останали
продукти. Тя е в резултат на принципа на експоненциалния растеж, т.е. на нарастващата способност за относително бързо откриване, преработване, съхраняване и предоставяне на нови знания (за
сметка на предишни знания, продукти и услуги) с
цел постигане на конкурентно преимущество в различни сфери, вкл. в образователната. Важен е и
фактът, че авторите на подобни продукти правят
избор кога, как, за кого и доколко да ги предлагат –
на части или в завършен вид. Както и да ограничават нерегламентирания достъп до тях чрез нормите на правото на интелектуалната собственост.
Тази практика все повече се прилага и от държавно финансирани университети и научни институти,
предоставящи образователни услуги и ресурси.
Оттук е противоречието между неограничените възможности за развитие/разпространение на знания
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чрез мрежата, от една страна. От друга са ограничените финансови възможности на образователните
институции за закупуване на научни продукти. Или
налице е тенденция на ограничаване на достъпа до
нови знания и информация, като източници за разработване и актуализиране на образователните услуги и ресурси. По този повод Stefan Collini найточно отразява всеобщото разочарование, че: “До
голяма степен пропаднаха надеждите и обещанията, че мрежата може да е достъпен и пълноценен източник на знания” [27]. Независимо, че тя
предоставя огромни масиви от знания, за съжаление те са вече минали и широко известни. Преобладаващ е пазарният принцип с подчертано присъствие на принципа на експоненциалния растеж в
науката. Съобразяването с тях е възможност/
невъзможност за придобиване и ползване на нови
знания във вид на продукти - във и чрез мрежата.
Включително на такива, които са необходими за
ефикасното провеждане на ODELL. В тази насока
най-ограничен е достъпът до нови знания по проблеми на икономиката на знанието, електронния бизнес и прогнозите за поведение на различните пазари – парични, стокови, фондови. Известно е, че в
тези области интензивно работят научни колективи
и консултантски фирми, чиито изследвания,
анализи, доклади и прогнози са достъпни само срещу високо заплащане. Именно то е бариерата за
информираност на преподаватели и обучавани,
респ. недостатъкът, от който страда съвременното ODELL (както и цялото традиционно образование). Засега е налице неблагоприятната за него ситуация на противостоящи принципи и интереси, с
акцент върху пазарна ориентация [27]. Все по-тревожен е фактът на задълбочаващото се противоречие между така посочените три принципа, между изискванията за актуализация на образователните ресурси и свръх защитените (недостъпни за
ползване) нови и бързо развиващи се знания - сериозна заплаха за усъвършенстването и утвърждаването на ODELL. Именно тя се превръща в реална опасност, налагаща специално внимание, бързи и радикални решения.
Другата проблемна област е за репродуцирането на подходящи за ODELL ресурси. За уменията по събиране, обработване, ранжиране и сравняване на минали и настоящи знания като база, годна за оценка, идентификация и анализи в съответствие с принципите и логиката на изучаваните дисциплини. Според предназначението си моделът
ODELL предоставя/разширява възможностите за
най-ефикасен подход за тяхното представяне и усвояване. И тук е активната намеса на нов тип специалисти – IT експерти, програмисти, дизайнери и
приложни математици. Тяхната роля е във връзка

с използване на ICTS, репродуциране и визуализиране на учебния материал в електронен формат чрез и в мрежата. Както и със създаване на подходяща организация и управление на сътрудничество между екипи от преподаватели и IT–
специалисти. На тази основа се решава първостепенният въпрос за мрежата – Интранет и Интернет,
инструментариума и изискванията за работа със
стандартен софтуер. Може да се твърди, че значителна част от преподавателите притежават завидна компютърна грамотност. Прилага се и вече натрупаният опит по ODELL в страните от ОИСР (САЩ,
Великобритания, Швеция, Холандия и др.). Разработват се и съвместни международни проекти за
сътрудничество между образователните институции за интеграция по това обучение чрез: приемане на нови стратегии и учебни платформи; свободно предоставяне и размяна на образователни ресурси, вкл. на преподаватели и обучавани; провеждане в мрежата на периодични семинари и конференции за обмяна на опит и пр. Такива и други подобни проекти съдействат за усъвършенстване на
модела ODELL, за международно сътрудничество,
допринасящо за повишаване на неговата ефективност - в национален и общоевропейски мащаб [28].
Същевременно проектите по този модел на обучение провокират интереса и привличат активното
участие на IT–практици, предоставящи полезни
идеи, мнения, оценки и анализи за неговото
усъвършенстване.
Както бе посочено за ODELL са изключително
важни и проблемите по събиране, обработване,
съхранение, предоставяне и управление на образователни ресурси. Те са основен предмет на
дейност на библиотеките. И тук съществуват редица трудности относно тяхната дигитализация [29].
Понастоящем като примери за добре развити и функциониращи електронни библиотеки са тези в редица университети на САЩ, Австралия и Япония,
а в Европа са в Tilburg University в Холандия и De
Monfort University във Великобритания и др. [31].
Независимо от натрупания опит в библиотечното
дело, все още съществува голям и значително неоползотворен потенциал. Той е по отношение на
новите източници и ефикасни системи на картографиране, класифициране, съхраняване и управление на масиви от отворени и достъпни за ползване
научни трудове и образователни ресурси. Същевременно недостатъчно е интегрирането между библиотечните работници, преподавателите и IT- специалистите при обработването, подържането и предоставянето на необходими за ODELL образователни услуги и ресурси. Все още е нерешен и проблемът за цитиране на автори на статии, доклади и
книги, предоставени за ползване в мрежата. Понас-
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тоящем всяка традиционно отпечатана публикация
допринася за научното им израстване, което все
още не е така за тези в електронен формат чрез и
в мрежата.
Очевиден факт е, че ODELL, подлежи на понататъшно развитие и усъвършенстване. На изключителна прецизност спрямо неговото предназначение, съдържание, развитие и приложение в съответствие с: многообразните потребности и кореспондиращите с тях качествено нови учебни планове,
програми и образователни ресурси; педагогическата и IT-методология и методика; очакваните
ефекти. В тази насока моделът ODELL придобива
три важни значения – политическо, икономическо
и образователно. Политическото е това, което съвпада с идеята за всеобщо реформиране и усъвършенстване на образователната система с цел поддържане на конкурентоспособността на работната
сила, активната й заетост и мобилност, нарастващите доходи и социалното сближаване. Или става
въпрос за нов и динамичен модел на образование
в ЕС какъвто е ODELL, който трябва да присъства в
дневния ред на националните правителства [32].
Икономическото значение на ODELL се основава
върху идеята за развитие и утвърждаване на нов
по характер и предназначение сектор за електронен бизнес. Неговият основен предмет на дейност
са научно-образователните услуги и продукти.
Главната роля е на автори – учени, преподаватели
и IT-специалисти като “производители и доставчици” на тези продукти и услуги чрез активно участие на образователния пазар, задоволяващ потребностите и ефикасното функциониране на ODELL
[33]. Като всички останали пазари и този предполага формиране на добавена стойност и печалба
от реализация на образователни продукти и услуги
- в национален и международен мащаб. Това е дългосрочна и устойчива тенденция, налагаща политика за балансиране на интересите на всички участниците в този пазар. За благоприятни условия, стимулиращи тяхната активност, насочена към усъвършенстване на ODELL. Образователното значение на този модел се основава върху преследваната цел за формиране на подходяща среда за обучение, съпътстващо трудовата заетост. На съобразени с нея педагогически подходи, учебни планове, програми и ресурси за реализация на асинхронен режим на обучение през целия живот. На
режим, който осигурява непрекъснато повишаване
на образователния и професионалния статус на човешкия фактор, на неговата конкурентоспособност
и активно участие в трудовия пазар, мобилност и
нарастваща заетост в съответствие с целите на
Лисабонската стратегия за изграждане на икономика на знанието [34].
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Така представените значения на ODELL като
модел на обучение през целия живот предстои да
се изпълват със съответно съдържание - в теоретичен и приложен план. Да придобиват собствен
облик, място, роля и значимост. Да са основа на
реална оценка и прогнози за бъдещи промени –
институционални, организационни, структурни и
управленски. Същевременно самото образование
е с консервативен характер и внедряването на
ODELL е сложен, труден и продължителен процес.
Този модел предполага цялостна реформа на образователната система, нови педагогически подходи и средства за развитие и утвърждаване на асинхронен режим на обучение, въздействие и контрол.
Режим, който е в пряка зависимост от предпочитанията, свободното време, индивидуалното темпо на
усвояване на учебния материал и заетостта на
обучаваните.
Очевиден факт е, че повече не бива да се допускат досегашните изолирани и палиативни реформи за съвместяване на синхронния с асинхронния
режим, т.е. допускане на смесено обучение (само
по една дисциплина, специалност, група обучавани или пък само чрез предоставяне на образователни ресурси в електронен вид) [35]. Това е порочна практика, която със сигурност може да предизвика застой и обезсмисляне на целите и ролята
на ODELL. Още по-малко може да се счита, че с
наличието на ICT s и учебни материали, еднакви с
тези при синхронния режим са достатъчни за ефикасното функциониране на ODELL. Неправилно е и
становището, че това обучение е само и единствено алтернативен образователен инструмент, предназначен съвместно да се прилага с традиционните инструменти [36]. По този начин само се увеличава опасността не само за ограничено тълкуване
на ODELL, но и за неговия застой. От друга страна
е откровеното признание на представители на образователните институции, че внедряването и поддържането на подобен модел е една от най-неприятните за изпълнение задачи. Основни причини са
консервативният характер на традиционното образование и натрупаният потенциал за присъщия му
синхронен режим на обучение “лице в лице”. Освен
това, се изискват първоначални огромни инвестиции за внедряване на ODELL. Недостатъчно преодолени са и редица трудности по разработването
и приложението на дългосрочна стратегия, пренастройването на педагогическата дейност и създаването на образователни ресурси. Значителни са и
трудностите по съчетаване на принципите на програмиране и на поведение с принципа на мрежата
при създаване на новата организация и управлението на модела ODELL. Поне засега е очевидно, че в
тази насока има много какво да се желае, вкл. пре-
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одоляване на съпротивата на преподавателите срещу този модел [37]. Тя произхожда от липсата на
компютърна грамотност и недостатъчен опит за активно участие в ODELL. Същевременно, като педагогическа новост това обучение изисква големи
усилия, отклоняващи вниманието от пряката научна дейност. В повечето случаи предизвиква и свръх
натоварване с неприсъщи за преподавателите функции и задачи, а оттам и до дискомфорт на работната среда. Въпреки всичко, основите на ODELL са
поставени. Все повече и по-задълбочени са теоретико-методологическите и приложните изследвания,
вкл. чрез експерименти, чиито обработени и систематизирани резултати съдействат за пълноценна
реализация на модела ODELL.
Очевиден е и фактът, че нарастващият капацитета на мрежата, рефлектира върху неговото развитие и утвърждаване. Постоянното й разширяване осигурява неограничени възможности за съвместяване на обучението и заетостта, извън границите, нормите и стандартите на традиционния
модел. Мрежата е основа и за коренна променя на
връзките и взаимодействието на участниците в модела ODELL – преподаватели и обучавани. При това се развива чрез хоризонтално организирана дейност. Именно в този й вид тя се превръща в източник на неограничени възможности за обучение;
адекватни ресурси; потенциал за систематичен подход за справяне с нарастващото търсене на образователни услуги. Нещо повече, чрез хоризонтално организираното обучение в мрежата изцяло се
преодоляват съществуващите тесни граници и недостатъчният капацитет на традиционния модел на
образование.
***
Независимо от трудностите, моделът ODELL
е с ясна и дългосрочна цел. В тази насока са и
бъдещите усилия на страните от ЕС за непрекъснатото му развитие и усъвършенстване. За готовността на човешкия фактор да се обучава през целия живот и активно да участва при изпълнението
на Лисабонската стратегия, чрез която Европа има
уникалната възможност да се превърне в динамична, творческа и отворена към иновации икономика
с устойчив растеж и заетост, социално сближаване и участие в моделирането на глобализацията
според европейските ценности.
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ЕUROPEAN’S MODEL OF OPEN, DISTANCE, ELECTRONIC AND
LIFELONG LEARNING – ODELL
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ABSTRACT

The report represents a model of ODELL (Open, distance, electronic and lifelong learning) of European Union. In
the context of the Lisbon Strategy and other important documents of the European Commission and Commission of
European Community are examined important problems connected with development and elaboration of this kind of
learning.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕВАЕМОСТТА В
ОСНОВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СКИ ПРИ СТУДЕНТИ
Йорданка Златарова
Лесотехнически университет – София
Осъществен е сравнителен педагогически експеримент за установяване влиянието на съвременната карвинг-екипировка върху усвояването на основната ски-техника от студенти. Установено е‚ че възрастовия период
19 – 20 години е подходящ за осъществяване на начално обучение по ски.
Успеваемостта в края на курса при мъжете е с 32‚35% по-висока в сравнение с тази на жените‚ постигната
през 2008 година. Провеждането на учебната практика по ски със съвременна карвинг-екипировка повишава
успеваемостта на студентите със 72‚25%.
Ключови думи: успеваемост‚ основно обучение по ски‚ карвинг-екипировка
Key words: attainment, basic training in skiing, carving equipment

От качеството на организацията и провеждането на заниманията със студентите зависи нивото на тяхната подготвеност и здраве‚ а така също и
отношението им към физическата култура след завършване на Висшето училище.
Вниманието в дейността на катедрите по физическо възпитание днес се насочва към търсене
на нетрадиционни форми за организиране на заниманията [4]. Една такава възможност за двигателна активност непосредствено след зимната изпитна сесия може да бъде организиран курс за начално обучение по ски. Въвеждането на нетрадиционни спортове в учебната дейност нарушава стереотипа в провеждането на заниманията и повишава
емоционалната обвързаност на студентите към нов
вид двигателна дейност [3]. Така може да се отговори на повишената критичност в оценката на студентите по отношение на предоставяните възможности за подобряване на физическата им дееспособност. Една от основните задачи на спортните
педагози е формиране на устойчив спортен интерес чрез нови подходи при организиране на физическото възпитание.
Целта на нашето изследване беше експериментално да се провери ефективността на поетапното подновяване на ски-екипировката‚ използвана
в обучението по ски със студентите от ЛТУ.
Задачи на изследването:
1. Проучване на изпитните протоколи за периода 2006 – 2008 година.
2. Сравнителен анализ на успеваемостта на
студентите след приключване на обучението по ски.
Методика на изследването:
Осъществен беше сравнителен педагогически експеримент за установяване влиянието на съвременната ски-екипировка върху усвояването на основните елементи от техниката на ски-спорта.
С помощта на алтернативния анализ беше установен делът на студентите‚ успешно покрили из-

питния норматив за завършен клас “А” при обучението по ски. Като норматив за технически умения
бе използвано слаломно трасе от 150 метра с подредени 6 – 8 контролни врати. Обучението и тестирането през 2006‚ 2007 и 2008 година се осъществи на една и съща писта‚ така‚ че беше постигната относителна стандартност при трасирането. Процентът на незавършилите състезатели е обективен критерий за нивото на трасиранe [1‚2]. Като
реален показател за успеваемостта при обучението по ски се приема броят на завършилите състезатели.
Обект на изследване са студенти от І-ви курс
на факултетите “Горско стопанство”‚ “Стопанско
управление”‚ “Ветеринарна медицина” и “Агрономство”‚ преминали задължителен курс на обучение по ски през 2006‚ 2007 и 2008 г. През 2006 г.
обучението се проведе със стара ски-екипировка‚
след което започна нейната подмяна. През 2007 г.
съотношението стара – нова вече беше 70:30‚ за
да се промени през 2008 г. на 20% стара и 80%
нова ски-екипировка (тип “Карвинг”).
Резултати от изследването и анализ:
В таблица 1 са представени данните относно
броят на изследваните студенти по пол‚ по години
и факултети‚ както и успеваемостта‚ постигната в
края на обучението.
От представените данни можем да обобщим‚
че е налице тенденция на нарастване делът на успешно покрилите изпитния норматив през 2007 г.
и 2008 г. както при мъжете‚ така също и при
жените. Не се наблюдават съществени различия в
успеваемостта на студентките от различните
специалности. Установена е разлика от почти 7%
в полза на студентките от факултета по
Ветеринарна медицина спрямо тези от Горското
стопанство през 2008 г.
Провеждането на началното обучение с 80%
подновени карвинг-ски дава своето положително от-
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Таблица 1. Данни за стойностите на изследваните показатели‚ служещи за определяне
на успеваемостта

Агрономство и Стопанско
управление

жени

мъже

успеваемост, %

завършили

завършили

стартирали

завършили

успеваемост, %

година
стартирали

пол

Участници,
брой

Участници, брой
успеваемост, %

Участници, брой

Ветеринарна медицина

стартирали

Горско стопанство

2006

33

9

27,27

35

11

31,43

28

9

32,14

2007

37

11

29,73

31

10

32,26

23

8

34,78

2008

38

18

47,37

33

16

48,48

24

13

54,17

2006

37

13

35,14

36

14

38,89

32

12

37,50

2007

41

24

58,53

33

15

45,45

30

17

56,67

2008

41

27

65,85

34

22

64,71

25

17

68,00

ражение и при мъжете. При студентите от факултет “ГС” делът на успешно преодолелите слаломното трасе за изследвания период нараства от
35‚14% през 2006 г. до 65‚85% през 2008 г. За
факултетите “Агрономство” и “Стопанско управление” съответно от 38‚89% на 64‚71%. Прави впечатление значителният ръст на успеваемостта при
студентите от факултет “Ветеринарна медицина”

– 68‚00% от участниците в ски-курса са покрили
изпитния норматив през 2008 г.‚ докато през
2006 г. те са едва 37‚50%.
На фигура 1 е представен относителният дял
на успешно покрилите изискванията за зачитане на
учебната практика по ски общо по години за всички
факултети.

70

66,19

успеваемост, %

60

58,1

53,55
50
40
30

37,18
33,73
30,28

50,01
42,82
32,1

общо
мъже
жени

20
10
0
2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
година

Фиг. 1. Относителен дял на студентите‚ успешно покрили изпитния норматив по ски
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Данните от изследването ни дават основание
да приемем‚ че 19 – 20-годишните мъже усвояват
по-добре основните елементи на ски-техниката в
сравнение с девойките на същата възраст. Разликата в успеваемостта на мъжете и жените нараства.
През 2006 г. тя е 6‚9%‚ за 2007 г. – 21‚45% и за
2008 г. – 16‚18% в полза на мъжете.
От направения анализ можем да обобщим‚ че
в резултат на използването на новите “карвинг” модели ски делът на студентите (мъже и жени)‚ усвоили основната ски-техника е нараснал от 33‚73%
(2006 г.) до 58‚10% (2008 г.) или е постигнат прираст от 72‚25%.
Изводи:
1. Усвояването на ски-техниката във възрастта 19 – 20 години е успешно при спазване на основните изисквания на методиката за начално
обучение.
2. Успеваемостта на студентите се повишава значително при използване на по-къси карвинг-

ски за ускоряване на обучителния процес.
Препоръка:
Специалистите от катедра “Физическо възпитание и спорт” на ЛТУ да разработят нова учебна
програма по ски‚ която да съответства на изискванията на методиката за обучение на карвингтехниката.
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVING STUDENTS’ ATTAINMENT IN BASIC
TRAINING IN SKIING
Yordanka Zlatareva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
This is the description of a comparative pedagogical experiment to find out the impact of modern carving equipment on mastering the basic ski techniques by students.
It has been observed that the age between 19 and 20 is appropriate for having initial training in skiing.
Attainment with male students at the end of the course is by 32.35% higher than that of female students for the
year 2008.
Having practical training in skiing with modern carving equipment raises students’ attainment by 72.25%.
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КОНКУРЕНТНИЯТ ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН – ПРЕДПОСТАВКА ЗА
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА
Нели Станева
Лесотехнически университет – София
Инженерният дизайн е един от процесите свързван с целия продуктов производствен бизнес, от получаването на поръчката или идеята за изделието до експлоатацията на изделието и всички етапи между тях. Този процес
изисква въвеждане на данни от такива области като изисквания на клиента, материали, капитал, енергия, изисквания за време, както и човешки познания и умения. От особено важно значение за конкурентния инженерен
дизайн и производството на дадено изделие са графичното познание и 3-D моделирането. С използването на
моделния подход всеки от мултидисциплинарната група, съставена от конструктори, технолози, маркетингови
специалисти и мениджъри и която решава цялостно проблемите по създаване на едно изделие, има достъп до
текущия дизайн чрез компютърния терминал. Този обмен на данни е съществено важен за успеха на процеса на
инженерния дизайн и производството. Всичко това обосновава необходимостта от задълбочени познания и умения на студентите от специалностите “Дървообработване и производство на мебели” и “Инженерен дизайн” в
ЛТУ-София в областта на инженерната графика и 3-D моделирането и налага актуализиране на учебните програми по инженерна графика.
Ключови думи: конкурентен инженерен дизайн, инженерна графика, 3-D моделиране, обучение
Key words: concurrent engineering design, engineering graphics, 3D modeling, teaching

1. Инженерен дизайн
Индустриалното производство в зората 21 век
се характеризира с повишени изисквания за качество, намален жизнен цикъл на изделията, глобализация, устойчив растеж и повишена иновативност на
изделието. В тази светлина в цял свят в последните
години се прилага нова модерна инженерно-мениджърска концепция, известна като конкурентен инженеринг, за прилагането на която и в България са
налице необходимите условия [1, 2].
Конкурентният инженеринг е един нелинеен
групов подход на проектиране и производство, който обединява входните елементи, процесите и изходните елементи, необходими за производството
на едно изделие. Хората и процесите са обединени от самото начало. Основна характеристика на
метода е мултидисциплинарната група, която се
състои от конструктори и технолози, техници, маркетинг и финансови специалисти, плановици и
мениджъри, които работят заедно за решаване на
даден проблем и производството на дадено изделие.
Конкурентното използване на ресурса време, представлява един значителен потенциал за увеличаване на реализираните в изделието иновации и за побърза реализация на новото изделие. Много фирми са установили, че практиките на конкурентния
инженеринг резултират в изделия с по-високо качество, по-доволни клиенти, по-малко производствени проблеми, и един по-къс цикъл между инициирането на дизайна и крайния продукт.
В светлината на конкурентния инженеринг производственият бизнес включва всички входни данни,
процеси и изходи, необходими за производството
на едно изделие - фиг.1. Един от основните проце-

си на такъв бизнес е инженерният дизайн или проектирането /конструирането.
Дизайнът е процесът на пораждане на идеи
мислено и предаване на тези идеи под форма, която е лесно разбираема, като средството за комуникация е графиката [3].
Инженерният дизайн е процесът на създаване на един елемент, система, или процес за задоволяване на определени потребности. Проектирането на изделия е последователност от итерационни действия по вземане на преки решения, в резултат на което се създава детайлизирано описание
на проектирания обект. В процеса на проектиране
чрез оптимизация на решенията се достигат определени показатели, осигуряващи надеждност и конкурентоспособност на създадения продукт.
1.1. Традиционен инженерен дизайн
Традиционният инженерен дизайн е линеен
подход на проектиране, разделен на няколко
стъпки. Конструкторите обикновено следват следните стъпки [3]:
Идентифициране на проблема - запознаване
с потребителските нужди и изисквания;
Идентифициране на критерии и ограничения
за решаване на проблема;
Създаване и избиране на решения чрез синтез;
Избор на подход за проектиране;
Изграждане на модел или прототип;
Усъвършенстване на конструкцията;
Документиране на избраната конструкция.
Процесът на проектиране преминава през всяка стъпка по последователен начин и е итеративен
- ако се срещнат проблеми, процесът може да се
върне на предходната стъпка. Много индустрии из-
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Фиг.1. Бизнес процес
ползват традиционният подход на инженерния
дизайн, напоследък обаче е развит един нов подход,
който съчетава някои черти на традиционния с един
групов подход, който включва всички сегменти на
даден бизнес [4].
1.2. Конкурентен инженерен дизайн (КИД).
Инженерният дизайн е един от процесите,
свързван обикновено с целия продуктов бизнес, от
получаването на поръчката или идеята за изделието до експлоатацията на изделието и всички етапи между тях (фиг.1). Процесът на проектиране
изисква въвеждане на данни от такива области като потребности и изисквания на клиента, материали, капитал, енергия, изисквания за време, както
човешки познания и умения - фиг. 1.
Производственият процес прилага крайните резултати на процеса на проектиране за произвеждането на едно изделие. В миналото, креативният процес на проектиране до известна степен е бил отделен от производствения процес. С появяването на
компютърното моделиране модерният подход на
инженерният дизайн обединява заедно двата
процеса. Фиг.2 представя конкурентният подход към
инженерният дизайн, основан на 3-D моделирането.
Трите пресичащи се кръгове представляват конкурентната природа на този подход на проектиране.
Например, в идейната фаза, конструкторът си взаимодейства с обслужващите техници за осигуря-

ване на това, че продуктът ще бъде лесно обслужван от техниците или консуматорите. Този тип взаимодействие резултира в един по-добър продукт
за клиентите. Трите кръга още представляват трите дейности, които са основната част на процеса
на КИД: създаване на идеята, усъвършенстване и
осъществяване. Тези три дейности по-нататък са
разделени на по-малки сегменти, както е показано
чрез надписите около трите кръга - фиг.2.
Централната област на фиг.2 представлява 3D компютърният модел и отразява централното значение на 3-D моделирането и графичното познание в инженерния дизайн и производството. С използването на моделния подход всеки от групата
може да има достъп до текущия дизайн чрез компютърния терминал и този обмен на данни е особено важен за успеха на процеса на проектиране.
Конкурентният инженерен модел показва как всички области в една инициатива - създаване на идеята,
усъвършенстване и осъществяване са свързани и
CAD база данните е общото звено от информация
между тях. Чрез споделяне на информация, често
под форма на база данни, всички области на инициативата е възможно да работят едновременно до
усъвършенстването на продукта. Например, един
предварителен 3-D модел може да бъде създаден
от инженер-конструктора рано във фазата на създаването на идеята. Един машинен инженер може
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Фиг. 2. Конкурентен инженерен дизайн
да използва същият 3-D модел, за да анализира
термичните му свойства. Информацията, събрана
от този предварителен анализ се използва от
конструктора, който може да направи всички необходими промени във фазата на създаването на
идеята, минимизирайки скъпите промени по-късно в процеса на конструиране.
2. CAD и 3-D моделиране
С увеличаващото присъствие на CAD-устройствата, 2D техническите чертежи, изработени на
ръка могат да се правят с помощта на компютър и
така в значителна степен се съкращава времето
за изготвяне на проекта. 3-D моделиращите системи създават модели на изделието, което се проектира и тези системи предлагат значително повече
възможности, отколкото един 2D CAD чертеж. Още
повече, 3D моделиращият софтуер е наличен във
все по-мощни компютри.
CAD – компютърно обезпеченото конструиране е една млада технология, която започва през
втората половина на двадесетия век като помощно
средство в инженерните дейности. През 1962 г. се
появяват първите интерактивни системи за компютърна графика ICG (Interactive Computergraphik –
System) за двудименсионни обекти и само една година по-късно R.E.Jonson разширявя възможностите
на системата SKETCHPAD за тридименсионни

обекти [5]. С помощта на тази система става възможно перспективното представяне (3D представяне) на обектите върху равнината. При компютърното геометрично моделиране се прилагат:
- 2D- линейни и 3D-линейни модели, които се
основават на следните основни елементи: точки,
линии и кръгови форми;
- 3D- равнинни модели, които освен елементите в 2D и 3D-линейните модели включват и
повърхнини;
- 3D-обемни модели, които освен елементите
в горните два модела включват и обемни елементи.
Понастоящем CAD системите се прилагат като основен инструмент във всички области на промишлеността. Те са в основата за повишаване на
производителността, гъвкавостта и качеството, и др.
Прогресът в тази област е внушителен и намира
приложение във всички водещи фирми.
Не трябва да се забравя обаче, че основна и
водеща роля в процеса на конструиране има конструкторът. Чрез неговата мисловна дейност се генерират новите разработки или реконструкции. CAD
системите са помощни средства в работата на
конструктора, за ускоряване на работата по създаване на нови изделия и инженерния им анализ. Въз
основа на предварителните проучвания, идейния
проект и практическия опит, конструкторът е изградил в съзнанието си приблизителна форма на
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конструкционния елемент. Според възможностите
на използваната CAD система той трябва да си състави стратегия за реализиране на 3-D модела като
се преценят възможностите за разделяне на конструкционния елемент на прости 3D-елементи, които се реализират максимално просто и след това
с помощта на булевите операции /обединение, изваждане и сечение/ да се изгради по-сложния конструкционен елемент.
3. Актуализиране на обучението по инженерна графика
Много индустрии са възприели подхода на конкурентния инженерен дизайн през последните 15
год. Една от причините за преориентацията от подхода на линейния дизайн към подхода на КИД е
наличността на софтуер за CAD (Pro/Engineering,
AutoCAD, CATIA, SolidWorks, др.). Тези програми
поставят 3D база-данните в центъра на процеса на
дизайн. Програмите по инженерна графика на университетско ниво обаче, използват този тип софтуер само в последните няколко години. Една пречка
за този тип промяна е цената на хардуера и софтуера. Друго, и вероятно по-важно извинение, е традицията. Ядрото на учебните програми не е променяно от повече от 50 години.
В последните 50 години учебните програми
по инженерна графика са фокусирани главно върху практиките по документиране. Ударение е поставено върху правилният избор и разположение на
изгледите, разрезите и сеченията, стандартите за
техниките на оразмеряване, дескриптивната геометрия, и способността за визуализиране на обектите когато чертежите са с много изображения. В
последните 15 г. софтуерните програми за 3D-моделиране осигуряват новите средства, с които се
работи и също така един различен поглед върху
инженерния дизайн. Новата генерация софтуер, и
по-специално основаното на ограничения CAD, прехвърля ударението от документирането към геометрията и целта на проектирането. И сега курсовете
по инженерна графика включват теми като технически шрифт, правилно използване на инструментите, геометрично конструиране, чертежи с много
изображения, разрези, сечения, оразмеряване. Тези
теми сега трябва да се съчетават с новите средства на 3D-моделирането, за да подготвят студентите за съвременния пазар. Въпреки че има разногласия относно това какво трябва да включват, много преподаватели по инженерна графика напоследък правят усилия да преработват техните програми, за да включат 3D моделирането. С този тип
софтуер идват някои интересни предизвикателства:
Какви теми не са необходими вече или важни в едно CAD обкръжение? Какви теми трябва да се за-

сегнат в такова обкръжение? Какъв тип дейности
ще позволят на студентите да използват пълната
мощ на софтуера?
Студентите трябва да могат да направят повече от това да създадат статични модели и чертежи, извлечени от моделите. С текущия тип инструменти и наличен софтуер, индустрията търси
индивиди, които могат да преместват данните по
време на процеса на проектиране, да сътрудничат
он-лайн с клиенти, доставчици, и сътрудници, идентифицирайки проблемите с 3D геометрията, да използват пълноценно системите за конструиране на
сложни сглобени единици и да бъдат достатъчно
гъвкави да създават дизайна, да го развиват и усъвършенстват.
В тази светлина сме направили крачка напред в това отношение с предложения в [6] подход
за прилагане на 3D моделирането в среда на
AutoCAD за разработване на две от курсовите задачи по инженерна графика на студентите от специалност “Инженерен дизайн”, ЛТУ-София, а
именно: “Построяване на аксонометрична проекция по зададени 2 правоъгълни проекции на детайл”
и “Разработване на технически документ на детайл
в 3 проекции по зададени две”.
Много допълнителни задачи могат да се развият, за да позволят на студентите да усвоят използването в пълна степен възможностите на CAD
софтуера. Чрез внимателно планиране преподавателите трябва да развият и други курсови задачи,
свързани с промяна на конструкцията с цел да се
демонстрира важността на геометричните отношения като например симетрия, перпендикулярност,
тангенциалност или други, както и курсови задачи
за упражняване на начините за прекъсване или редефиниране на ограничения. Такива задачи ще позволят на студентите да придобият реална представа за силата на основаните на ограниченията
моделиери.
Заключения
Конкурентният инженерен дизайн е нелинеен
подход на проектиране, основан на 3-D моделирането. С използването на този подход всеки от
мултидисциплинарната група, съставена от конструктори, технолози, маркетингови специалисти и
мениджъри, и която решава цялостно проблемите
по създаване на едно изделие, има достъп до текущия дизайн чрез компютърния терминал и този
обмен на данни е съществено важен за успеха на
процеса на инженерния дизайн и производството.
CAD - компютърно обезпеченото конструиране поставя 3D база-данните в центъра на процеса
на конкурентния инженерен дизайн. В това
обкръжение, 3D моделът е движещата сила зад ця-

Конкурентният инженерен дизайн – предпоставка за ...

лата инженерна информация. Много важно е нашите студенти да знаят как да използват това средство и то да го използват коректно.
Елементът инженерен дизайн в учебните програми трябва задължително да включва развитие на
креативността на студентите, развитие и използване на теориите и методологията на модерния дизайн, формулиране на проблемите на проектиране,
обсъждане на алтернативни решения.
В светлината на конкурентния инженерен дизайн учебните програми по инженерна графика за
специалностите “Инженерен дизайн” и “ДПМ” трябва да се актуализират с новите средства на 3Dмоделирането, за да подготвят студентите за съвременния пазар. Необходимо е да се разработят
нови курсови задачи, които да позволят на студентите да придобият реална представа за силата на
3-D моделиерите.
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THE CONCCURENT ENGINEERING DESIGN – PREREQUISITE FOR
ACTUALIZATION OF ENGINEERING GRAPHICS TEACHING
Nelly Staneva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The Engineering design is one of the processes, associated with the entire business, from receipt of the order or
product idea, to maintenance of the product, and all stages in between. This process requires input from such areas as
customer needs, materials, capital, energy, time requirements, and human knowledge and skills. The graphics knowledge and 3-D modeling are of importance for the concurrent design and product production. With the use of a modeling
approach, everyone on the multisubjected team consisted of designers, technologists, marketing personnel and managers, who work together to solve the problems of creating a new product, can have access to the current design through
a computer terminal. This exchange of data is of great importance for the success of the engineering design process and
production. All this substantiates the necessity of students extended knowledge and skills from “Woodworking and
Furniture Production” and “Engineering Design” in University of Forestry-Sofia in the field of the engineering graphics
and 3-D modeling. Such, an actualization of engineering graphics cirriculum is necessary.
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ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СГЛОБЕНА ЕДИНИЦА В СВЕТЛИНАТА НА
КОНКУРЕНТНИЯ ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН
Нели Станева, Исмаил Авале
Лесотехнически университет – София
Конкурентният инженерен дизайн е нелинеен подход на проектиране, основан на 3D моделирането. 3D
моделът е движещата сила зад цялата инженерна информация. Много важно е студентите да знаят как да използват 3D моделиерите и то да ги използват коректно.
Генерирани са 3D модел на двигателно винтово съединение, приложено в табуретка и 3D модел на конструкцията на табуретката в среда на AutoCAD. Подходът може да се приложи в обучението по “Машинознание”
и “Машинни елементи”.
Ключови думи: 3D модел, AutoCAD, двигателно винтово съединение, табуретка
Key words: 3D model, AutoCAD, rotating screwed joint, stool

1. Въведение
Производството на двадесет и първи век се
характеризира с парадигмата за доставяне на все
по-голямо разнообразие и количество на висококачествени продукти в контекста на засилваща се глобална конкуренция. За реализиране на тази парадигма е необходимо комбинираното усилиe на различни отдели при рязко съкращаване времето на
цикъла проектиране – производство. Ето защо
компаниите, независимо от големината си, преминават към компютъризирана среда на конструиране, поддържаща модели, технологии и документация в едно интегрално цяло. Този нов нелинеен
подход на конструиране, основан на 3D моделирането, е известен като конкурентен инженерен
дизайн. 3D база-данните са в центъра на процеса
на конкурентния инженерен дизайн и 3D моделът
е движещата сила зад цялата инженерна информация. Съвременните CAD системи позволяват техническите документи да се изработват само с използване на 3D изображения [1]. 3D моделът позволява по-добро изясняване на конструкцията, лесно получаване на ортогонални проекции, разрези,
сечения. Предимство е и възможността за анализ
на напреженията и деформациите, многокритериална оптимизация, както и симулации на работата
на предавки.
Чрез споделяне на 3D база-данните, всички
от мултидисциплинарната група, съставена от
конструктори, технолози, маркетингови специалисти и мениджъри е възможно да работят едновременно до усъвършенстването на продукта и този
обмен на данни е съществено важен за успеха на
процеса на конструиране и производство. В тази
светлина съвременните работодатели изискват от
конструкторите владеене на 3D моделирането.
Всичко това налага актуализация на обучението по
машинознание и машинни елементи r преосмисляне на изпълнението на курсовите задачи по тези

дисциплини. Във всички университети вече има
предложения за използване на 3D моделирането
при разработването на курсови задачи [1-4].
Понастоящем съществуват много софтуерни
продукти, подходящи за нуждите на документирането и всички те повишават изследователските възможности в процеса на конструиране и оптимизация на изделието. Най-разпространената софтуерна програма обаче остава AutoCAD.
Цел на разработката е предлагане на подход
за документиране на сглобена единица в светлината на конкурентния инженерен дизайн, а именно:
създаване 3D модел на двигателно винтово
съединение, приложено в конструкцията на табуретка и 3D модел на конструкцията на табуретката
в среда на AutoCAD
2. Подходи за създаване на 3D геометричен
модел на сглобена единица
Съществуват много подходи за създаване на
3D геометричен модел на сглобена единица [5].
Факторите, които влияят върху избора на конкретния подход, зависят от вида на процеса на конструиране, сложността на сглобената единица, методите за конструиране (генеративно конструиране, вариантно или приспособяващо) и инженерната практика в организацията. Основните подходи са следните:
- първоначално построяване на двумерен план
на сглобената единица и след това изграждане на
тримерните модели на детайлите;
- сглобената единица се създава от налични
тримерни модели на детайли;
- първоначално създаване на тримерни модели на детайлите и след това създаване на модела
на сглобената единица;
- дефинира се обвивката на сглобената единица и след това пространството на сглобената единица се разпределя между детайлите.
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Разгледаните подходи са обобщeни в две стратегии, които се наричат конструиране „отгоре-надолу” и конструиране „отдолу-нагоре”. При конструиране „отгоре-надолу” първо се създава общо
описание на сглобената единица, без да се навлиза в подробности за нейните компоненти. В последствие геометричната форма на всеки компонент
се изяснява с всички подробности. При конструиране „отдолу-нагоре” редът е обратен – първо се изясняват всички подробности за елементите, които в
последствие се свързват в модела на сглобената
единица. Отначало се създават геометричните модели на детайлите, които в последствие се свързват в модела на сглобената единица посредством
задаване на геометрични ограничения за взаимната им ориентация. При създаване на сглобената
единица винаги може да възникнат проблеми поради несъответствието на геометричните параметри на сглобяваните детайли, които могат да се
решат, ако се поставят подходящи ограничения върху размерите на детайлите.
Този подход е за предпочитане, ако предварително са известни моделите на детайлите – използват се готови компоненти или геометрията се
създава въз основа на съществуващи детайли.
Създаването на модел на сглобена единица
по подхода „отдолу-нагоре” може да се разглежда
като традиционен при създаване на компютърен
модел на механично изделие.
3. 3D модел на сглобена единица – двигателно винтово съединение в конструкцията на табуретка
В разглежданият случай предварително е построен двумерния план на сглобената единица и геометричното описание на детайлите е известно, тъй
като съществува идеен проект на двигателното винтово съединение – задание за разработване и скица на конструкцията на табуретката. Поради това
за разработването на модела на табуретката се из-
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ползва подхода „отдолу-нагоре”: първоначално създаване на тримерни модели на детайлите и след
това създаване на модела на сглобената единица.
В конкретния случай, всички детайли от конструкцията на табуретката са 3D моделирани поотделно, без използване на библиотеки, след като са
направени необходимите якостни изчисления на
двигателното винтово съединение и са отчетени
всички изисквания /утилитарни, технико-икономически и естетически/ относно конструкцията на
табуретката.
3D геометричните модели на детайлите на табуретката са генерирани посредством модулът за
твърдотелно моделиране (CSG - Constructive Solid
Geometry) на системата AutoCAD 2007. Твърдотелните модели на отделните детайли от конструкцията са създадени чрез изтегляне или завъртане
на 2D обекти и комбиниране на елементарни обеми в комплексни тела чрез булевите операции:
обединение, изваждане и/или сечение.
Акцентът е изчисляването и конструирането
на двигателно винтово съединение с приложение в
конструкцията на табуретка. Първоначално са изчислени вътрешният диаметър на двигателната резба от якостно условие на натиск, след което са избирани стандартните параметри на трапецовидната резба за елементите на двигателното винтово
съединение – двигателен винт и двигателна гайка.
Генериран е 3D геометричен модел на винтова повърхност със стандартен трапецовиден профил с
помощта на операторите Helix и Sweep по средния
диаметър, стъпката и дължината на резбата –
фиг.1. Въвежда се цилиндрична сърцевина вътре
във винтовата повърхност, които се обединяват с
Union и се получава резбата на двигателния винт –
фиг.1. В последствие много бързо, без да се повтарят горните операции, се създава и модела на
двигателната гайка с вътрешна трапецовидна резба като от цилиндър с външен диаметър на гайка-

Фиг. 1. Геометричен модел на винтова повърхност и двигателно винтово съединение
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та чрез булевата операция “Subtract” се изрязва
модела на двигателния винт.
За композиране на сглобена единица се разграничават два основни начина: ориентиране по абсолютни координати и ориентиране на детайлите
посредством налагане на геометрични ограничения.
Взаимното ориентиране на детайлите един спрямо
друг в модела на сглобена единица чрез системата AutoCAD става по абсолютни координати – геометричните модели на детайлите се създават в
предварително дефинирани координатни системи.
В модела на сглобената единица координатните системи на детайлите стават инцидентни на координатната система на сглобената единица.
Детайлите на табуретката са взаимно ориентирани по абсолютни координати или се преместват в рамките на модела на сглобената единица,
докато заемат необходимата ориентация. Необходимите координатни трансформации (транслация и

ротация) се съхраняват в модела на сглобената
единица. При композирането на конструкцията се
спазва последователността на нейното сглобяване.
Тъй като двигателното винтово съединение вече е
генерирано, към неговите детайли /двигателния
винт и двигателната гайка/ взаимно се ориентират
и обединяват детайлите, които се свързват чрез неразглобяеми съединения – заваръчни съединения:
краката спрямо двигателната гайка и опората спрямо двигателния винт. След това последователно
към тях се ориентират другите детайли: седалката
към опората с винтове за дървесина, ограничителната шайба към двигателния винт и ботушите към
краката. Предимство на метода е бързината, с която се създава моделът на сглобената единица.
Полученият 3D модел на сглобената единица
– табуретка с двигателно винтово съединение е показан на фиг. 2.

Фиг. 2. 3D модел на табуретка
Триизмерното излагане позволява да се обогати предлаганата информация за сглобената единица. То позволява с лекота да се представи допълнително измерение и наблюдение от различни
перспективи. Визуализацията на твърдотелния модел на сглобената единица става чрез преобразуването му в друг подходящ модел – граничен модел,
който е намерил по-широко приложение, както за
визуализация, така и за решаване на други задачи.
Твърдотелният модел може бъде оцветен в светлосенки, в резултат на което се получава напълно

реалистично изображение на конструкцията.
Системата AutoCAD позволява да се покаже
и последователността на процеса на сглобяване/
разглобяване на табуретката, представено на фиг.3,
на която се отличават неразглобяемите заваръчни
съединения.
Чрез Section на системата AutoCAD могат да
се генерират сечения на сглобената единица чрез
указване на секуща равнина, като например полученото сечение на табуретката, представено на
фиг.4.
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Фиг.3. Интерактивно представяне на процеса сглобяване/разглобяване

Фиг. 4. Геометричен модел на сглобената единица в разрез
При правилно генериран твърдотелен модел
в последствие чрез модула за чертежи на системата AutoCAD могат да се генерират автоматично 2D изгледи, разрези, полуразрези, частични разрези и частични изгледи както на сглобената

единица, така и на отделните елементи.
Заключения
Предложен е подход за документиране на сглобена единица в светлината на конкурентния инже-
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нерен дизайн, а именно подход за генериране на
3-D модел на двигателно винтово съединение, приложено в табуретка и 3-D модел на конструкцията
на табуретката в среда на AutoCAD. Подходът може да се приложи в обучението по “Машинознание”
и “Машинни елементи”.
Визуалната информация от 3D модела стимулира създаването на траен мисловен образ у обучаващия се и паралелното му използване със съществуващите ръководства на хартиен носител обогатяват и задълбочават придобитите знания.
Като се имат пред вид повишените изисквания към графичните познания на инженерите в светлината на конкурентния инженерен дизайн, е препоръчително използването на 3D моделирането в
разработването на курсовите задачи по “Машинознание” и “Машинни елементи”, както и по други дисциплини от областта – “Инженерен дизайн”,
Техническо документиране”.
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DOCUMENTAION OF AN ASSEMBLY UNIT IN THE CONTEXT OF THE
CONCURRENT ENGINEERING DESIGN
Nelly Staneva, Ismail Avale
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ABSTRACT
The concurrent engineering design is a nonlinear approach of design based on the 3D modeling. The 3D model
is the actuated force behind all the engineering information. It is very important for the students to know haw to use the
3D modeling correctly.
A 3D model of a rotating screwed joint and a 3D model of the construction of a stool are generated with
AutoCAD. The approach can be used in teaching Machine Knowledge and Machine elements.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МАРКЕТИНГ
Боряна Делийска Диана Иванова
Лесотехнически университет - София
Образователният маркетинг все повече се утвърждава като един от най-важните компоненти на образователната система. В статията се изследва същността и особеностите на образователния маркетинг като вид социален
маркетинг, въз основа на което се концептуализират основните понятия в областта. Извлечена е съществената
терминология, като е създадена йерархична структура (таксономия) от основните концепции в областта.
Определени са релациите между концепциите и слотовете, които ги характеризират. Проектиран е web-базиран
тезаурус на терминологията, чието съдържание е публикувано в Интернет. Резултатите от изследването са предназначени за развитието на предметна онтология в областта.
Ключови думи: образователен маркет, тезаурус, концептуализация, таксономия
Key words: educational marketing, thesaurus, conception, taxonomy

1. Въведение
В последните 20 години образователният маркетинг се превърна в основна компонента на образователния мениджмънт (включващ проектиране и
планиране; мониторинг, оценяване, акредитация,
повишаване на качеството, трудово-правни
взаимоотношения, ресурсно и информационно осигуряване в образованието). Този тип маркетинг съдържа съвкупност от дейности за подбор на потенциални обучаеми (ученици, студенти, курсисти) в
учебните заведения – училища , университети и
центрове. В последното десетилетие се осъществява в силно конкурентна среда от непрекъснато
увеличаващия се брой учебни заведения с разнообразни форми на обучение.
Изграждане на обществено мнение за значимостта на една образователна организация, както
и създаването на имидж, който е благоприятен за
нея, е цел на образователния маркетинг.
Основни задачи на образователния маркетинг
са:
• реализиране на пазарно-ориентирана стратегия за непрекъснато разкриване на пазарни ниши,
включващи нови специалности, дисциплини, атрактивни учебни програми и форми на обучение [1].
Разработва се стратегически маркетингов план, отчитащ регионалните особености;
• сегментиране на пазара, идентифициране на
потенциалните целеви групи обучаеми – ниво,
интереси, привличащи и отблъскващи фактори;
• развитие и усъвършенстване на системата
за прием на кандидатстудентски документи, включително автоматизиране на класирането;
• подобряване на съотношението качество-цена на образователната услуга, което означава оптимизиране на отношението между предлаганите
цени за обучение и поддържане на конкурентноспособност;
• подготвяне и разпространение на изпревар-

ваща информация, както и на и действена целогодишна реклама на предлагания продукт с цел привличане на качествени обучаеми. Създават се търговски артикули, писма, вестници, блогове, компакт
дискове, брошури, видеоклипове и др. Провеждат
се дискусии и семинари, [7];
• разработване на план за комуникация с
медиите, включително: оценка на ефективността
на рекламите; участие във всички студентски борси,
панаири, изложения, мрежи, Интернет; постоянно
поддържане на връзки с обществеността, брокерите и средствата за масово осведомяване на регионално, национално и международно ниво;
• установяване на незабавна връзка с потенциалните клиенти, при което особено важна е иконографията на тези материали в Интернет [6]. Това
е свързано с непрекъснато актуализиране на web
страницата на учебното заведение, както и с атрактивния й дизайн;
• привличане на професионалисти в рекламната кампания и създаване на финансови стимули
за преподавателите, участващи в нея;
• разработване на система за проследяване
на професионалната реализация на завършилите
ученици и студенти и на оценката от страна на потребителите за професионалната им подготовка.
Поддържане на контакти и утвърждаване на практиката за периодични срещи с тях;
• създаване на сдружение на възпитаниците
на учебното заведение, което да осигурява активна
подкрепа и неговото рекламиране. Издаване на ежегоден алманах на випускниците;
Изучаването на теорията, методите и практиката на образователния маркетинг е необходимо
условие за постигането на успехи от прилагането
му. Важна роля в това отношение играе изясняването и стандартизирането (концептуализацията) на
основните обобщаващи понятия в тази област и
връзките между тях. Тези дейности водят до съз-
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даването на йерархична структура на понятията
(концепции или класове), наречена таксономия.
Изграждането на таксономия на концепциите в дадена област на знанието е важен етап в създаването на предметната й онтология.
Изобщо, предметните онтологии представляват формални модели на определени области или
пространства от знания (в някоя наука, общност,
приложение и т.н.) и съдържат понятията и релациите между тях в тези области [8].
В конкретния случай, цел на изследването е
концептуализацията на образователния маркетинг
в помощ на оценката на маркетинговия програмен
микс (продукт, място, цена и промоция) за постигане на по-добри резултати. Тази концептуализация се използва и за контрол на ефективността на
организационната структура на учебната институция с оглед посрещане на нуждите на все по-конкурентния пазар.
По-нататък статията е структурирана по следния начин. В т.2 се формулира методика за
концептуализация. В т.3 е описан модел на таксономия на образователния маркетинг, а в т.4 са направени изводи и насоки за бъдеща работа.

2.1. Построяване на глосарий на термините
в областта
Най-напред се построява глосарий, включващ
най-важните термини (наричани още концепции или
класове) в предметната област, и техните описания (дефиниции) на естествен език. Те се извличат
от текстови корпуси ръчно или автоматично.
Глосарият се съхранява в база данни. Схемата на
базата данни е съобразена със следващото развитие на глосария в контролиран речник и тезаурус
[2].

2.3. Изграждане на таксономия
Таксономията е набор от термини в контролиран речник, организирани в йерархична структура.
Всеки термин е в една или повече релации от тип
родител/дете (старши/младши) с другите термини.
Другояче казано, таксономията е класификационно дърво на концепциите (Concept Classification
Tree), която се построява, когато глосарият на термините достигне “съществен” обем. Като правило
в нея се използват йерархични релации от типа
is_subclass-of/has-subclass, is_superclass_of/has-superclass, is-a/has-a, is-part-of/has-part.
Всяка таксономия, съгласно разглежданата
методика, в крайна сметка определя съответната
онтология. За показване на различни гледни точки
в една таксономия, в метода OntoSpec [3] се въвежда понятието семантични оси (SA). Една семантична ос групира подкласовете съгласно семантичните разстояния между тях или т.нар разлики (differentia) – характеристики, позволяващи различаване на подконцепции на дадена концепция.
За изграждане на таксономия от концепции
(наричани още класове) се прилагат три подхода
[5]:
• подход отгоре-надолу (top-down): най-напред
се изграждат концепциите от най-високо ниво, след
което последователно – концепциите
(подкласовете) от следващите нива;
• подход отдолу-нагоре (bottom-up): първо се
изграждат концепциите от най-ниското ниво, след
което се обобщават нагоре;
• смесен подход (middle-out): първо се създават най-важните концепции, след което те се
обобщават и специализират (разбиват на подкласове). Този подход се използва най-често.
Речник, който съдържа таксономия, включително и други релации между термините, се нарича тезаурус. Съгласно стандарта ANSI/NISO
Z39.19-2005, тезаурусът е контролиран речник,
подреден в познат порядък и структуриран, така че
различните релации между термините се изобразяват ясно и се обозначават чрез стандартни
идентификатори.

2.2. Изграждане на контролиран речник
На този етап термините се уточняват и сверяват от експерти с избран стандарт в областта, като
крайният резултат е контролиран речник.
Контролираният речник се съхранява в същата база данни и представлява набор от препоръчани
(стандартизирани) термини, необходими за прецизна обработка на информацията. Тази обработка
включва категоризиране, анотиране, стилово оформление и др. Контролираните речници са основа
на таксономиите [4].

3. Модел на таксономия на образователен
маркетинг
Предвид изложения горе метод за
концептуализация, най-напред се подбира съществената терминология в областта. За основа се използва схемата на базата данни и част от съдържанието на речника по маркетинг [9], публикуван и
в онлайн вариант на адрес http://www.e-forestinformatics.org/Dictionaries/marketing/index_bg.html.
Създаден е двуезичен българо-английски и англо-български контролиран речник по образовате-

2. Методика за концептуализация на образователния маркетинг
Концептуализацията на която и да е предметна област се състои в извличането и структурирането на предметните знания в тази област във вид
на явен модел. Последователно се изпълняват следните стъпки:

Концептуализация на образователния маркетинг

лен маркетинг, съдържащ повече от 200 най-разпространени термини в областта. Екран от базата
данни на този речник е показан на фиг.1.
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По-нататък се изгражда схема на таксономията, извадка от горните нива на която е показана
на фиг. 2.

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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Тази схема се регистрира в контролирания
речник. Допълвайки концепциите със слотове, свързани с асоциативни релации и релации за
еквивалентност, речникът се превръща в тезаурус.
Например, слотове на концепцията Educational unit
(образователна единица) са image (имидж), public
opinion (обществено мнение), stereotype
(стереотип), prestige (престиж), social adjustment
(социална нагласа) и т.н. Слотовете имат стойности,чиито ограничения се изразяват с т.нар. фасети,
които сe означават с текст (“слаб”, “добър”,
“отличен”) или число (2, 4, 6).
4. Изводи и насоки за бъдеща работа
Образователните институции работят в сложна, разширяваща се и бързо променяща се конкурентна среда. Наблюдават се тенденции за отслабване на връзките между тях и общественността, а
вследствие на Болонския процес се засилва тяхната автономия, позволяваща им по-гъвкава реакция
на промените. При тези условия, както и поради
нарастващата прозрачност и мобилност на учебния процес, конкуренцията между най-добрите учебни заведения нараства многократно.
Всички тези процеси обуславят ориентиране
и адаптиране на образованието към обучаемия.
Тези изводи са предпоставка за бъдещата работа по темата, с оглед създаване на предметна
онтология на образователния маркетинг. Тя ще се
основава на разширяване, уточняване и стандартизиране на концепциите. За целта ще се разработи
система от показатели за изчисляване на рейтинг
на учебните институции.
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CONCEPTUALIZATION OF EDUCATIONAL MARKETING
Boriana Deliiska, Diana Ivanova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The market of educational service gradually becomes one of the most crucial constituents that contribute to the
successful development of the educational system as a whole. In the article the nature and characteristics of educational
marketing as kind of social marketing are inverstigated. The essential terminology is derived and hierarchical structure
(taxonomy) of the main concepts (classes) in this area is created. The concept relations and slots are defined. A webbased thesaurus of the terminology is designed and published in Internet. The results or the researh will be used for
building domain ontology of educational marketing.
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АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВАТА И МАТЕРИАЛНАТА ИЗДРЪЖКА ПРИ
ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
(ЕКР) В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА В
БЪЛГАРИЯ
Лиляна Вълчева, Лесотехнически университет - София
Александър Николов, СУ “Свети Климент Охридски”
Болонската декларация на европейските министри на образованието (19.06. 1999), основана на твърдението,
че “една Европа на знанието сега е широко призната като незаменим фактор за социалното и човешкото развитие и за неотменим компонент за консолидиране и обогатяване на европейското гражданско общество....” даде
началото на Болонския процес, чиято крайна цел беше определена като европейско пространство за висше
образование. Един от основните мотиви, посочени в Декларацията е, че :” Важността на образованието и образователното сътрудничество в развитието и укрепването на стабилни, мирни и демократични общества е всеобщо признато като най-важен елемент, още повече с оглед на ситуацията в Югоизточна Европа.”
Но според един анализ на Световната банка, България трябва да увеличи производителността на труда за да
достигне равнището на Европейския съюз. За да отговори на това предизвикателство, нашата страна трябва
незабавно да ускори реформите в четири ключови области, между които и преодоляването на дефицита на
знания и умения.
Ключови думи: европейска квалификационна рамка, висше образование
Key words: EQF, higer education

Адаптивната работна сила с високоразвити
умения е от решаваща важност за ефективното въвеждане и адаптация на новите технологии и става
все по-значима с достъпа на България до авангардните технологии. Фактът, че в ерата на глобализацията, знанието става все повече и повече основен двигател на растежа силно подчертава важността на придобиване на съответните умения от страна
на българската работна сила.
За да преодолее липсата на умения и знания
България се нуждае от отлично основно и средно
образование, практически приложимо образование
и обучение, добро качество на висшето образование и възможности за учене през целия живот.
България е сред държавите с най-ниски нива
на прием в институциите за висше образование със
само 26,9 %. За това има две основни причини: 1.
Броят на завършващите средно образование е сравнително нисък, особено сред малцинствените групи и 2. Алтернативният сектор на висшето образование (политехническо и др.) почти не съществува
в България. Само 3,1 % от студентите в страната
са записани в алтернативни ВУ. В страни като
Великобритания, Канада, Австралия и др. този процент достига до 40.
Развитието на България в краткосрочен и дългосрочен план е пряко свързано с членството й в
ЕС и основната му насока- стабилното и ускорено
икономическо и социално развитие, на базата на
знанието, която ще осигури по-висок и устойчив икономически растеж, все повече ефективни работни
места и по-добри социални взаимовръзки.
Основните компоненти на икономиката на зна-

нието биха могли да се опишат като:
- Създаване на ново знание като резултат от
научни изследвания, провеждани от университети,
научни организации и звена от сферата на бизнеса.
- Предаване на знанието чрез различни образователни степени и най-вече чрез университетите
и други институции на висшето образование, които
осигуряват учене през целия живот.
- Широко разпространение на знанието чрез
информационни и комуникационни технологии и
средства, посредством модерни образователни
аудиовизуални и мултимедийни продукти.
- Реализация на знанието чрез иновации и инвестиции във всички области на индустрията, услугите, управлението и обществените дейности, които създават принадена стойност, ръст на БВП, обществено богатство и човешко благоденствие.
- Създаването на нови работни места трябва
да се основава на въвеждането на т.нар. златен
триъгълник на знанието: първо- създаване на ново
знание, необходимо за икономиката чрез знанието;
второ- подготовка на персонал и разпространение
на това знание; трето- въвеждане на това иновативно знание в практиката.
Когато поставим знанието в основата на икономиката и обществото, можем да забележим възникването на нов тип управление - управление на
знанието. Неговото ограничаване само до употребата и развитието на информационните и комуникационните технологии ще предизвика изтичане на
огромен интелектуален капитал. Управлението на
знанието в своята същност е управление на производството на знанието и употребата му за създа-

452

Лиляна Вълчева, Александър Николов

ване на материални, финансови и интелектуални
активи. Тук можем да отбележим поне три важни
цели на това управление:
- Преобразуване на феномена “изтичане на
мозъци” в добре поддържана система на “циркулиране на мозъци”;
- Развитие на хоризонтални иновативни мрежи,
ускоряващи процеса на реализация на знанието;
- Ефективна защита на интелектуалните
продукти.
Въвеждане на ЕКР КАТО възможно решение:
Основни аспекти
1. ЕСТК (Европейска система за трансфер
на кредити)
Въвеждането на системата на натрупване и
трансфер на кредитите във ВУЗ в България е пряко
свързано в идеята за хармонизация на националните системи за висше образование в Европейското
образователно пространство. То трябва да осигури
пълната интеграция на българската система на висшето образование във възникващото Европейско
пространство на висшето образование.
Тази идея започва със Сорбонската декларация (1998) и е ясно определена в съвместната декларация на европейските министри на образованието от Болоня (1999), която поставя европейските
стандарти във висшето образование за следващите десетилетия.
Това бе началото на съвместните действия на
правителствата и на националните академични
институции, чиято цел е обединението на ресурсите на науката и разпространението на знанието на
европейските страни в унифицирана стратегическа рамка.
Болонската декларация на министрите постави акцент върху основните приоритети и постави
конкретни задачи и срокове за постигането на набелязаните цели. В стратегическата рамка на съвместните усилия могат да бъдат очертани няколко
направления, сред които въвеждането на система
от образователни кредити, подобни на Европейската
система за трансфер на кредитите.
Очевидно е, че някои приоритети са взаимосвързани. Това е така, защото системата за трансфер на кредитите от една страна стимулира и осигурява основа за мобилността на студентите, преподавателите и учените, а от друга страна тя е средство за осигуряване и увеличаване на качеството
на висшето образование. Това е резултат от
обстоятелството, че тази система в последните години включва не само обикновен трансфер на
кредити, а също и механизми за тяхното натрупване и признаване. Това е добра основа за всякакъв вид сътрудничество между академичните инс-

титуции чрез употребата на ефективни и всеобщо
приложими механизми за натрупване, включително изработване на академични учебни планове и
интеграция на образователни и квалификационни
програми.
Оценка: Кредитната система е основана предимно на два ефективно взаимосвързани аспекта
на образователния процес: кредитите - като начин
за оценка на количеството работа, извършено от
студентите и оценките- като традиционен измерител за натрупани знания и умения. Тяхната взаимовръзка от друга страна е нужното условие за признаването на образователните условия. Така, двете
форми на оценка са не само взаимозаменяеми,
но също така и взаимно свързани и допълващи се.
В европейската практика кредитната система вече
не се разглежда само като обикновено средство за
постигане на целите на образователната програма.
Ако днес образованието се разглежда най-вече като натрупване на знания и умения и резултатите
се измерват чрез количеството на знания и разбиране на студента, в близкото бъдеще резултатът
от образованието ще се измерва чрез постигната
компетентност и квалификация.
Кредитната система ще играе значителна роля в създаването на националната и европейската
квалификационна рамка на ученето през целия
живот.
2. Бизнесът
Неоспорим факт е, че академичната общност,
бизнесът и държавата са трите върха на един
триъгълник, който осигурява развитието на науката и висшето образование. Представители на работодателските организации и либерално мислещи икономисти изразяват крайно негативно отношение към дейността на университетите и отсъствието на научни продукти, приложими в техните бизнес дейности. Съществуват значителни проблеми
в сферата на висшето образование и науката. Те
не са на нужното ниво. Но като цяло тяхното ниво
не е под нивото на бизнеса в страната. В България
има дейности, които изпитват недостиг от висококвалифициран персонал.
Такъв недостиг може да се забележи дори в
най-развитите страни на света. Но никъде университетите не са обвинявани за тази ситуация. Можем
ли да обвиним университетите и за недостига на
необразовани работници? Ако обвиненията от страна на бизнеса отговарят на истината, как може да
се обясни фактът, че стотици хиляди българи с български дипломи за висше образование можаха да
си намерят работа извън страната, в Европа и в
останалата част от света? Почти 90% от завършилите си намират работа почти незабавно. А и съществуването на безработица не винаги е свърза-
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но с липсата на работни места.
Бизнесът изразява сериозни претенции, но без
да погледне критично на собствения си “принос”
за настоящето положение. Бизнесът навсякъде по
света е основен генератор на БВП, предназначен
за наука. В България обаче е точно обратното - неговият принос е само 0,1%.
Броят на хората, които се занимават с изследвания и дейности по развитието в сферата на
бизнеса е десет пъти по-нисък отколкото в другите
европейски страни.
Над 92 % от фирмите са малки и средни
предприятия. Основната част от тях не са членове
на представителните работодателски организации,
техните работници не са членове на синдикатите и
нямат никаква връзка с науката. Приблизително
75 % от малките и средните предприятия нямат
разходи за иновации и само 6,6% инвестират в собствени проучвателни дейности.
Само 9 % от фирмите са склонни на партньорство с държавата и с обществените научни
институции. Напълно очаквано е, че повече от половината от фирмите не възнамеряват да кандидатстват с проекти за структурните фондове на ЕС,
според последното проучване, поръчано от
Министерство на финансите. С други думи голямото мнозинство от бизнеса се самоизключва от
новите технологии и иновации. Причината за това
може да се открие в политиката на държавата, вътрешната организация на бизнеса и качествените характеристики на бизнесмените.
Приносът на бизнеса за науката и висшето
образование би могъл да бъде оценен чрез следните критерии:
- създадени клъстъри с участието на университети и научни организации;
- създаване на иновационни фирми, лаборатории и екипи за проекти от структурните фондове
на ЕС заедно с научни организации и университети;
- стипендии, предлагани на студенти и
докторанти, тяхното ангажиране за бъдеща работа,
още по време на обучението им във ВУ;
- студенти, приети за практическо обучение и
теми, предложени за дипломни работи и докторски дисертации.
Заключение:
Законът за висшето образование до голяма
степен отговаря на основните насоки на европейското законодателство и в него няма значителни
несъответствия. Разпределението на ресурсите във
висшето образование и подготовката на проекти за
част от приетите студенти и докторанти не е уговорена с партньорите: работодатели, синдикати и
бизнес. Това е в прерогативите на Дирекция “Студенти и специализанти”, но критериите за опреде-
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лянето на броя на студентите и докторантите съобразно професионалните области не са определени
с нормативен акт.
На практика, малцина български студентиучастници в европейските програми като “Еразъм”
при завръщането си в българските висши училища
(ВУ) получават признание за срока на обучение и
придобитата квалификация в Европа.
Няма и унифициран подход към финансирането на висшето образование, който да доведе до
добре определена и справедлива обосновка на размера на субсидиите за образование на студентите
в отделните курсове в държавните ВУ.
Формулата за поддържане на висшето
образование, представена в съществуващата нормативна база, като норматив на единица обучаван
студент не е свързана с ръста на БВП, инфлацията и увеличаването на приходите, научната дейност
или пък с въпросите на пазарно ориентираната подготовка на студентите:
- Няма действаща система на публично оценяване на ВУ и връзка с бизнеса;
- Няма ясна Стратегия за развитието на висшето образование и акцентите, представени в МОН
са свързани с важни въпроси, но като цяло са концентрирани основно до взаимовръзките между университетите и държавните институции, основно в
посока към увеличаване на влиянието на държавните институции. Само няколко дни след оповестяването им, някои от тези позиции започнаха да се
променят, защото академичната общност не беше
запозната с тях и критицизмът й беше резонен.
Основните акценти на Стратегията са много отдалечени от изискванията и европейските измерения
на университетите като центрове на знанието, като центрове за развитие на научни дейности и
знание, държащи ключа към икономиката и обществото на знанието;
- Нормативното и финансовото подсигуряване за науката и висшето образование изостава значително от нуждите им;
- Съществува изкуствено деление на знание,
наука, нови технологии и иновации, които са поле
на действие за различни институции, а също така
разногласия и липса на координация, без участието на академии, университети и научни организации;
- Няма консенсус по отношение на визията и
на действията на политическите сили и правителството относно ролята, мястото, възможностите и
употребата на науката и висшето образование в
икономическия и социалния прогрес.
Препоръки:
1. МОН трябва да организира широка дискусия с партньорите ректори, синдикати и студентс-
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ки съвети - за стратегия за развитието на висшето
образование.
2. МОН, след споразумението с партньорите,
да регулира конкретни, ясни и приложими критерии за определянето на част от приетите студенти
и докторанти във ВУ, взаимосвързани със ситуацията на пазара на труда и възможностите на бюджета и бизнеса да субсидира висшето образование.
3. Преосмисляне на формулата за определяне на субсидиите за образование на студентите,
след изработване на методологически добре обоснован и унифициран подход.
4. Народното събрание, което допринесе значително с решенията си за формирането на настоящата раздута и неефективна структура на ВУ,
трябва да предприеме нужните законодателни мерки за нейното рационализиране.
5. Определяне на понятията - университет, висше училище, колеж - след изработването на съответни стандарти, включително качествени компоненти - бройка на студентите, покрити научни
области, съществуване и количество на научна
дейност, договори с бизнеса, териториален обхват
на обслужване и др.
6. Изработване на ясна визия за постоянно
обучение през целия живот, в което са въвлечени
не само университетите, но и други образователни
институции, научни организации и фондации.
7. Съхраняване и развитие на ВУ като научни,
образователни и културни центрове на регионите.
8. Изработване на методология за определяне на нуждите на пазара на труда в краткосрочна и
дългосрочна перспектива, необходима за изясняване на посоката за обучението през целия живот.

9. Изработване на държавна политика и мерки за стимулирането на преквалификация на хора
от всички възрасти.
Основен момент е създаването на професионално ориентирани регионални колежи. Техните
учебни програми трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията и ориентацията в дадения
регион. Те могат да копират подобни структури в
други страни от ЕС и да дават достъп на млади
хора с различни знания и умения, след завършването на гимназиалната образователна степен. Този
образователен сектор би могъл да формира прехода между професионалното средно образование
и висшите образователни нива и също между двете квалификационни нива на висшето образование.
Ако бъдат развити пазарно ориентирани
колежи, това ще допринесе за по-стриктно изработване на национална квалификационна рамка. Тя
ще признае квалификациите, придобити в различните нива и степени на образование и обучение.
Освен това, тя ще осигури възможности за мобилност и учене през целия живот.
И накрая трябва да наблегнем и на следното.
Според данните на ЕВРОСТАТ БВП на глава от
населението на българската икономика има ръст
от 45 % за периода 2000-2006 г. Ръстът на реалните приходи на населението за същия период е
само 17 %. Синдикатите призовават и настояват
за нова методология на изчисление на държавната
субсидия за разходите за издръжката на един
студент. Тя трябва да включи три компонента: ръст
на БВП на глава от населението, инфлационни нива и политика на доходите. Това трябва да се договори и споразумее със социалните партньори ректори, синдикати и бизнес.

FINANCIAL AND MATERIAL SUBSISTENCE ASPECTS OF THE
IMPLEMENTATION OF EQF IN THE SYSTEM OF THE HIGHER EDUCATION AND SCIENCE IN BULGARIA
Lillyana Vallcheva, University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Alexandar Nikolov, Sofia University “St Kliment Ohridski”, Bulgaria

ABSTRACT
The Bologna Declaration of the European ministers of education (19.06.1999), based on the notion of” A
Europe of Knowledge is now widely recognized as an irreplaceable factor for social and human growth and as an
indispensable component to consolidate and enrich the European citizenship..” gave start of the Bologna process,
which final objective was defined as European space of higher education.
One of the main motives, indicated in the Declaration is that “The importance of education and educational cooperation in the development and strengthening of
stable, peaceful and democratic societies is universally acknowledged as paramount, the more so in view of the
situation in South East Europe.”
According to an analysis of the World Bank, however, Bulgaria has to increase the productivity of labor in order
to reach the levels of the European Union. In order to answer to this challenge, our country has to accelerate immediately the reforms in four key areas, among them the overcome of the deficit of knowledge and skills.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНКА НА
ТОКСИЧНОСТТА НА ДЪРВЕСНИ ПЛОЧИ
Лиляна Вълчева
Лесотехнически университет - София
В условията на непрекъснато увеличаване степента на замърсяване на околната и работната среда все поактуални са въпросите свързани с опазване здравето на хората и намаляване на вредностите във въздуха. Всеобщ
е стремежа към производство на екологосъобразни материали, като особено внимание се обръща на елементите
изграждащи обществената и битовата среда, сред които основен дял имат мебелите, които са произведени от
дървесни плочи.
Проведени са експериментални изследвания със специално произведени дървесни плочи за оценка на токсичността им по два световно известни и стандартизирани метода. Получените резултати за наличието на свободен формалдехид, определен по изискванията на БДС EN 120 и сравнителния анализ с германския WKI-метод, са
от съществено значение за оценката на токсичността на дървесните плочи. Изследваните степени на токсичност
по метода на перфоратора са база за сравнение и проверка на ефективността от прилагането на WKI-метода при
определянето на емисията на свободен формалдехид в плочите, слепени с модифицирана карбамидформалдехидна смола. От получените данни са направени изводи и препоръки, които имат научен и практически принос.
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hydrophobic-hardening system, free formaldehyde, modification, emission class E1.

Състояние на проблема
Формалдехидното отделяне е изключително
сложен проблем по няколко причини. Първо, формалдехида може да съществува в няколко химически форми, които се намират в динамично
равновесие, чувствително към много фактори.
Например парциалното налягане на формалдехида във въздуха над плочата зависи едновременно
от абсолютната влажност на въздуха и от тази на
самата плоча, а не директно от концентрацията на
чистия формалдехид в плочата. Второ, върху отделянето на формалдехида оказва влияние не само
отношението на карбамида към формалдехида, но
и другите химически вещества в смолата, дървесните частици, температурата и времето на пресуване в процеса на производство на плочите и условията на употреба на крайния продукт. Освен това,
формалдехида реагира под някаква форма с
дървесината, но тези процеси не са изследвани
достатъчно.
Формалдехидът се отделя в процеса на експлоатация на дървесните плочи особено в условията на променлива температура и висока влажност.
Ето защо условията, при които се експлоатират плочите се разглеждат като фактори, които имат съществено влияние върху формалдехидните емисии.
Влагата изменя проницаемостта на плочите и води
до увеличаване на формалдехидното отдаване. От
друга страна тя се явява агресивна среда, довеждаща до процеса на деструкция с отделяне на формалдехид и появата на по-високи концентрации на
вредни вещества с повишаване на относителната
влажност на въздуха. Еднократно увеличение на от-

носителната влажност на въздуха води до начален
етап на рязко увеличаване на концентрацията на
формалдехид във въздуха. Под влияние на влагата
в плочата се засилват процесите на хидролитична
диструкция с отделяне на свободен формалдехид,
а активната хидролиза при равни други условия е
обусловена от свойствата на свързващото
вещество. В този случай свободния формалдехид
в полимерния материал трябва да се отъждествява
не само с мономерния остатък, но и с отделения в
резултат на хидролитичната деструкция [3, 4].
Интензивността на отделяне на вредни вещества от плочите зависи от начина, по който се поглъща топлината от околната среда. Погълнатата топлина под формата на лъчи (например слънчеви)
увеличава 1.5 ё 2.2 пъти емисиите в сравнение с
конвективната. Четири дневен престой на плочите
при температура 56 оС увеличава концентрациите
на формалдехид във въздуха 25 пъти [3, 5].
Методи за определяне на съдържанието на
свободен формалдехид в плочите
Създаването на методи за анализ и количествено определяне на свободния формалдехид в плочите и емисиите му от мебелите е задача, която
все още стои пред учените. В литературата са описани различни методи, но само един е стандартизиран за България. Според принципа на определянето се различават методи на екстракция и методи
на газово увличане [2, 5, 6].
При материалните коефициенти трябва да се
прави разлика между стойностите, които възпроизвеждат съдържанието на свободен и лабилно
свързан формалдехид, и такива, които показват от-
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даването от плочата на газообразен формалдехид
при определени условия.
Методът на перфоратора (БДС EN120) – е основен и един от методите на екстракция. Изследват
се пробни образци с размери 25 х 25 х d mm, където d е дебелината на плочите. Основният принцип се състои в екстрахиране на свободния формалдехид от плочите с толуол и след това разделяне на парите чрез прекарването им през стълб с
дестилирана вода, в която формалдехида се
абсорбира, а толуола изплува над водния слой.
Съдържанието на формалдехид в разтвора се определя йодометрично. Резултатът се изразява в проценти или mg формалдехид на 100 g абсолютно
суха проба.
Методът на перфоратора дава възможност да
се осъществи контрол върху съдържанието на свободен формалдехид в плочите по време на
производството. Трябва да се има предвид, че при
йодометричното определяне се обхващат и други
вещества, екстрахирани от дървесината. Поради
това, определената стойност по метода на перфоратора се състои почти винаги от две компоненти.
Първо от контролна стойност, която не показва формалдехидното (HCHO) отделяне и второ стойността, която отразява HCHO отделяне [1, 7].
Този метод намира приложение при изследване на факторите, влияещи върху формалдехидното съдържание (свойствата на карбамидформалдехидното лепило, вида на втвърдителя, влагосъдържанието на килима от дървесни частици, технологичния режим на пресуване и др.). Недостатък
на метода е неприложимостта му при изследване
на повърхностно облагородени плочи поради частичната разтворимост на покривните материали в
толуол [2, 6].
Методи на газово увличане са: WKI- метод,
метод на Мол, метод на Щьогер, газоаналитичен
метод и др. С тяхна помощ се определя концентрацията на формалдехид в проба, взета от въздуха над сурови или повърхностно обработени плочи
[6].
Метод WKI, известен още като методът на
бутилката, е подходящ за определяне на формалдехидното отдаване от плочи с покритие и на такива без покритие, при които за свързващо вещество
е използвана формалдехидна смола. Същият е разработен от проф. Рофаел през 1975 г. в Германия
и носи името на института, в който е създаден.
Съдържанието на свободен формалдехид, определено по този метод, се изразява посредством крива,
показваща емисионните дялове на изпитаните плочи
при определени условия в зависимост от продължителността на въздействие. За определяне на формалдехидното отдаване се използват проби от дървесни плочи, поставени над дестилирана вода в про-

дължение на 24 h при постоянна температура. След
това разтворът се охлажда и се определя формалдехида, абсорбиран в дестилираната вода. Определеното количество се отнася към масата на плочата в абсолютно сухо състояние [5].
Тъй като съотношението на кантовете спрямо основни повърхнини при тази опитна постановка е по-голямо, отколкото при плочите с голям
формат, резултатите получени с проби, взети от
облицовани плочи, не могат направо да се пренесат в практиката. Ако отделените количества формалдехид се нанесат в зависимост от времето ще
се получи крива, която характеризира отнасянето
на плочите в зависимост от формалдехидното
отдаване.
Получените с помощта на WKI - метода
стойности за формалдехидното отдаване не са зависими от влажността на плочата. По време на опита малките пробни тела поемат влага и достигат
равновесие с влажността на околната среда (100%
относителна влажност). Разликите между йодо- и
фотометрично получените WKI-стойности в общи
линии са ограничени, тъй като екстракцията протича не с толуол, а директно през газфазата.
Предимство на този метод е малкия разход
на време и труд, както и в достъпната апаратура
[5].
С горепосочените методи се определя съдържанието на формалдехид в дървесните плочи и емисиите му от тях. За определяне концентрацията на
формалдехид във въздуха на работната среда са
стандартизирани следните три метода: колориметричен, полярографски и линейно- колориметричен
[8].
Колориметричния метод се прилага за концентрации на формалдехид от 0.5 до 25 mg/m3.
Методът се основава на поглъщането на формалдехида от дестилираната вода и последващо колориметрично определяне. Измерването на оптическата плътност на пробите се извършва фотометрично със зелен светлинен филтър, но се допуска
и визуално отчитане на резултатите.
Полярографският (арбитражен) метод се прилага за концентрации на формалдехид от 0.5 до
50 mg/m3. Същността на метода се основава на
катодната редукция на формалдехида до метилов
алкохол. Методът се отличава с изключително високата си точност и не се влияе от присъствието
на други алдехиди, феноли, кетони и естери.
Вземането на проби се осъществява по аналогичен начин като колориметричния метод.
При бързия линейно - колориметричен метод
се измерват концентрации от 0.5 до 20 mg/m3.
Методът се отличава с относителна грешка
± 15 %. Основава се на промяната на цвета на
индикаторния прах и на линейното нарастване на

Сравнителен анализ на методи за изпитване и оценка на ...

дължината на оцветения стълб с повишаване концентрацията на формалдехида. Определянето на
резултатите става визуално при дневна светлина,
директно по дължината на оцветения индикаторен
слой съгласно напечатаната върху тръбичката
скала.
В резултат на усилията на обществеността за
опазване на околната среда и здравето на хората в
много страни емисията на формалдехид от дървесните плочи е сведена до съответните норми.
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След публикуване на нормативите за безопасност
при производството и използването на плочите в
Европейския съюз е определена горна граница на
насищане 0.1 ppm (части HCHO на 1 мил. части
въздух), което е еквивалентно на 0.12 mg/m3 [8].
Като общоевропейска норма за класификация
на дървесните плочи в зависимост от формалдехидното отдаване е приет БДС EN 120, съгласно
който те се разделят в три класа (табл. 1).

Таблица 1. Класификация на плочите по БДС EN 120
Клас
Е1
Е2
Е3

Емисионни стойности
HCHO, ppm
0.1 (0.12 mg/ m3 )
0.1 ÷ 1.0 (0.12 ÷ 1.2 mg/ m3)
1.0 ÷ 2.3 (1.2 ÷ 2.6 mg/ m3)

За лабораторно изследване на съдържанието
на свободния формалдехид в плочите широко са
усвоени и двата метода, но поради липса на точни
корелационни зависимости в практиката се прилага основно перфораторния метод, с последващо
йодометрично определяне на формалдехида.
Метод на работа
Производство на дървесни плочи със специално предназначение
Плочите от дървесни частици (ПДЧ), плочите
със средна плътност (МДФ), плочите с ориентирани дървесни частици (OSB-плочи) и ламинираните
плочи (ЛПДЧ), произведени на основата на модифицирана карбамидформалдехидна смола (КФС),
удовлетворяват изискванията на българските и международните стандарти, а опитните образци имат
съдържание на свободен формалдехид в границите на емисионен клас Е1/Е2 – от 4 до 14 mg/100g
абсолютно суха плоча. Приложението на хидрофобно-втвърдителен състав в качеството на модификатор на КФС е ефикасно с цел намаляване токсичността на плочите и подобряване на техните физико-механични показатели. Оптималните стойности за факторите – концентрация и процентно участие на лепилната композиция спрямо абсолютно
сухата дървесна суровина (от смесени дървесни
видове – бук, дъб, бреза, топола, трепетлика, върба,
липа, бял бор и смърч), получени след решаване
на оптимизационната задача, са най-целесъобразни от икономична гледна точка.
Плътността на дървесните плочи е 750 kg/m3
(± 30 kg/m3 ), а крайната им влажност варира от 7
до 9 %.
Екологична оценка при определяне на формалдехидното съдържание в плочите
Определянето на съдържанието на формалдехид (РHCHO) се извърши по перфораторния и по

Перфораторни стойности
HCHO, mg/ 100g абс. суха плоча
под 10
10 ÷ 30
30 ÷ 60

WKI метода.
За всеки опит са необходими минимум по три
пробни тела, но за експерименталното изследване
бяха използвани по осем броя образци от 15-те проведени опита за всеки вид дървесни плочи. Паралелно с това се правят и контролни изследвания, които
се ползват за сравнителния анализ.
Преди поставянето на пробите на 1,5 cm над
повърхността на дестилирана вода, съдържаща се
в стъклено шише, с помощта на електронна везна
се измерва тяхната маса и влажност. Телата се
фиксират с плоската си страна над водата и шишетата се затварят херметически. Така получените проби престояват в сушилен шкаф при температура 40 оС и 60 оС в продължение на 24 часа.
Отделеният от плочите формалдехид се абсорбира от водата, която се изследва в химическата лаборатория по “Опазване на околната среда“ - ЛТУ.
Определянето на концентрацията на формалдехида в пробите се извършва по спектрофотометричен метод. Съдържанието на формалдехид в плочите се определя по формулата:

PHCHO =

C .VO .K1.K 2 .(100 + W )
,mg/100g
1000.M

където:
С - концентрация на формалдехида, определена по градуирана крива, в mg/ml;
VO - обем на разтвора получен при изпитване
на пробите, ml;
К1 - коефициент, отчитащ разреждането на изследвания разтвор на формалдехид с вода;
К2 - коефициент, отчитащ разреждането на изследвания разтвор на формалдехид с ацетилацетон и амониев ацетат;
W - влажност на пробите, %;
М - маса на образеца преди изпитването за
токсичност, g.
Чрез сравнителния анализ от получените
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стойности се цели да се открие между тях зависимост и достоверен метод за по-точни изследвания,
които да отразяват отделянето на свободния формалдехид от плочите, произведени с модифицирана КФС.

ния на емисиите от дървесните плочи
Резултатите от експерименталните изследвания, проведени с ПДЧ, МДФ, OSB-плочи и ЛПДЧ
са обработени по методите на вариационната статистика и са представени в таблиците от 2 до 5.

Резултати от експерименталните изследваТаблица 2. Стойности на емисионния клас на ПДЧ
Клас
Е1
Е1
Е1/Е2

Стойности
по перфораторния метод,
в mg/ 100g абс. суха плоча
5,83; 6,76; 6,94; 7,29; 8,29
8,34; 8,38; 8,67; 9,37; 9,38
9,53; 10,54; 10,9; 12,70;12,85

Стойности по WKIметода (при 40 оС за 24 h),
в mg/ 100g абс. суха плоча
5,91; 6,87; 7,03; 7,44; 8,49
8,51; 8,65; 8,93; 9,55; 9,64
9,83; 10,97; 11,05; 12,9;13,02

Стойности по WKIметода (при 60 оС за 24 h),
в mg/ 100g абс. суха плоча
6,11; 6,99; 7,13; 7,57; 8,79
8,63; 8,78; 9,06; 9,77; 9,85
9,97; 11,02; 11,97; 13,53;13,81

Таблица 3. Стойности на емисионния клас на МДФ
Клас
Е1
Е1
Е1

Стойности
по перфораторния метод,
в mg/ 100g абс. суха плоча
4,62; 5,66; 5,76; 6,18; 7,42
7,04; 7,18; 7,51; 8,03; 8,52
8,39; 9,15; 9,57; 9,81; 9,93

Стойности по WKIметода (при 40 оС за 24 h),
в mg/ 100g абс. суха плоча
4,11; 5,24; 5,51; 6,07; 7,18
7,03; 7,22; 7,68; 8,01; 8,36
8,26; 9,18; 9,45; 9,55; 9,69

Стойности по WKIметода (при 60 оС за 24 h),
в mg/ 100g абс. суха плоча
5,08; 5,89; 6,16; 6,54; 7,87
7,68; 7,79; 8,11; 8,56; 8,71
8,65; 9,71; 9,98; 9,96; 10,02

Таблица 4. Стойности на емисионния клас на OSB-плочи
Клас
Е1
Е1
Е1

Стойности
по перфораторния метод,
в mg/ 100g абс. суха плоча
4,01; 4,24; 4,57; 5,34; 6,38
6,13; 6,48; 6,99; 7,23; 7,67
7,22; 8,04; 8,15 ; 9,55; 9,98

Стойности по WKIметода (при 40 оС за 24 h),
в mg/ 100g абс. суха плоча
4,03; 4,28; 5,03; 5,26; 6,19
6,19; 6,32; 7,04; 7,03; 7,58
7,16; 8,01; 8,05; 9,28; 9,86

Стойности по WKIметода (при 60 оС за 24 h),
в mg/ 100g абс. суха плоча
4,37; 4,91; 5,62; 6,14; 7,35
6,77; 6,91; 7,49; 7,87; 8,02
7,45; 8,46; 9,07; 9,86;10,01

Таблица 5. Стойности на емисионния клас на ЛПДЧ
Клас
Е1
Е1
Е1/Е2

Стойности
по перфораторния метод,
в mg/ 100g абс. суха плоча
5,12; 5,36; 5,44; 6,13; 7,27
7,22; 7,57; 7,86; 8,09 8,58
8,09; 9,11; 9,54 ; 10,12; 10,34

Стойности по WKIметода (при 40 оС за 24 h),
в mg/ 100g абс. суха плоча
5,03; 5,21; 5,23; 6,11; 7,05
7,32; 7,18; 7,81; 8,32; 8,36
8,02; 9,03; 9,14; 10,05; 10,22

Анализ на методите и стойностите за токсичност на дървесните плочи
Данните от таблиците показват, че стойностите за токсичност на ПДЧ, получени след изпитване по перфораторния метод са съпоставими с тези от WKI-метода при третиране за 24 h в сушилен шкаф с температура 40 оС. При МДФ и OSBплочи подобна съпоставимост има при изпитването им в сушилен шкаф при температура 60 оС. За
достоверна оценка на токсичността на ЛПДЧ е необходимо да се прилага изпитване само по WKIметода в сушилня с температура от 60 оС.
От анализа на двата основни методи за изпитване на токсичността на плочите, може да се
отбележи, че те са в различна степен на приложимост. От една страна съпоставимост има при
двата метода за суровите ПДЧ, когато температурата на третиране е 40 оС, а от друга за МДФ и

Стойности по WKIметода (при 60 оС за 24 h),
в mg/ 100g абс. суха плоча
5,45; 5,88; 6,39; 7,09; 7,68
7,68; 7,88 8,41; 8,65; 8,99
8,53; 9,55; 9,88; 10,85;10,99

OSB-плочите приблизителни резултати се получават при температурата от 60 оС. Приложението на
перфораторния метод не се препоръчва за ламинираните дървесни плочи, поради нарушаване на
повърхностното покритие по време на самото
изследване. Необходимо е да се отбележи, че методът на перфоратора е продължителен (4 часа във
вода с температура, близка до 100 оС, за всеки
пробен образец), апаратурата е стъклена и изисква внимателно ползване и специфична поддръжка
със скъпи химически консумативи. Ето защо, получените резултати са прецизни и приложими за
изследване токсичността на сурови плочи предимно в промишлена среда.
Препоръчва се при експериментални изследвания в лабораторни условия да се прилага WKIметода, поради възможността да се изследват повече пробни тела (в зависимост от капацитета на
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сушилния шкаф) в рамките на денонощието, което
позволява повече анализи и база за сравнителни
анализи за различните по вид дървесни плочи.
Въз основа на проведените експериментални
изследвания на методите за анализ на токсичността на специално произведени дървесни плочи могат да се направят следните Изводи и препоръки:
1. Получените дървесни плочи отговарят на
стандартните изисквания и опитните образци, с изключение на контролните образци, имат формалдехидно съдържание за емисионен клас Е1.
2. Перфораторният метод е надежден за суровите дървесни плочи, но неговото прилагане е
продължително и отчита действителното поведение на отделянето на свободния формалдехид само на ПДЧ. Предвид на това се предлага да се извършва стандартното изпитване, но съобразно вида и предназначението на дървесните плочи, както
и условията на тяхното приложение. За по-достоверен емисионен клас на токсичност е необходимо да се проведат повече изследвания, които да са
съпоставими с променливите условия на температурата на средата, в която се ползват дървесните
плочи. При повече сравнителни анализи може да
се определи в максимална степен и възможността
за съкращаване на времето за изпитване по перфораторния метод от четири на три часа. За подостоверна екологична характеристика на дървесните плочи е целесъобразно да се разширят изследванията съобразно техния вид и приложение, да
се прецизират методите както и да се осъвремени
апаратурата и съоръженията.
3. WKI-метода намира по-широко приложение
както за сурови плочи със специално зададени
свойства, така и за облагородени дървесни плочи.
Пробните образци могат да бъдат третирани в среда с различна температура, което позволява по-го-
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ляма достоверност на анализите за токсичност на
продуктите от различни дървесни плочи и съобразно тяхното специфично предназначение.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS FOR TEST AND RATING
OF THE TOXICITY OF WOOD BOARDS
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ABSTRACT
The production of Wooden Boards is a typical few waste technology used in the wood-processing industry. The
material compounds used in the Boards production are based on natural products, free of halogens, heavy metals and
chlorides, and do not pollute the environment.
Experimental investigation of Wooden Boards with especially designed properties was carried out using worldwide known methods for test and rating toxicity of Boards.
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ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕТОДИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ЗАЩИТНО ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ
Панайот Панайотов
Лесотехнически университет - София
При избора на материали за формиране на защитно-декоративни полимерни покрития се изхожда от функционалните и декоративните свойства на покритието, от цената на филмоабразуващият състав, от начинът на
нанасяне, от начина на втвърдяване на покритието както и от енергоемкостта им. Икономически най-изгодно е
ръчното нанасяне на физически съхнещ филмообразуващ материал. Най-производителен е методът, при който
филмообразуващият материал се нанася с валци, а втвърдяването се осъществява чрез облъчване с ултравиолетови лъчи, излъчвани от импулсни лампи. Формирането на защитно-декоративни покрития чрез електростатично нанасяне на термореактивни прахови бои и втвърдяване чрез комбинирано въздействие с инфрачервени и
ултравиолетови лъчи е предпочитан метод, поради своята универсалност и екологичност, независимо от високата цена.
Ключови думи: дървесина; бои; покрития; нанасяне; нанасяне чрез потапяне; нанасяне с валче; нанасяне
безвъздушно; въздушно нанасяне; електростатично нанасяне; покривност;прозрачно покритие; цветно покритие,
ефективност на пръскане.
Key words: wood; paints; coats; coating; application; dipping application; roller coating; air-less application; air
application; electrostatic application; coverage; clear coat; color coat, spraying efficiency.

Въведение
Защитно-декоративните полимерни покрития
са най-предпочитаният материал за финишното обработване на мебелните повърхнини. Те предоставят много възможности за задоволяване на разнообразни вкусове на потребителите на мебели.
Тяхният специфичен състав дава възможност за
планиране на функционалните, декоративните и
икономическите показатели на твърдото покритие
[2]. За формирането на защитно-декоративните покрития се използват както течни така и прахообразни сложни комплексни състави и системи. Системите в най-общият случай се състоят от три компонента: грунд, основно по-критие и финиш-покритие.
Формирането на твърдият защитно-декоративен
филм протича през два етапа: нанасяне и втвърдяване. Чрез тях се формират и трите вида покрития:
първично (грунд), междинно и външно (топ,финиш).
Продължителността на всеки етап зависи от химическата природа и реактивността на филмообразователя, от вида на разтворителите и от вида на
филм-образуващият механизъм. При избора на
съставите и методите за нанасяне и втвърдяване
на защитно-декоративните покрития се взема в
предвид и цената, която ще се плати за формиране на един метър квадратен твърд филм.
Анализ
Съгласно нормативните документи, под покритие се разбира еднократно нанесен слой от филмообразуващ течен или прахообразен материал.Филмът е съвкупност от две и повече покрития [1].
Формирането на твърдият филм е съвкупност от
два прoцеса: нанасяне и втвърдявене. Начините на

нанасяне на покритията се класифицират в две
групи: ръчно нанасяне и механизирано нанасяне.
От своя страна всяка една от тези групи се разделя на видове в зависимост от използваният инструмент (ръчно нанасяне с бала, ръчно нанасяне с
четка, ръчно нанасяне с шпакла, ръчно потапяне,
ръчно шприцване, механизирано потапяне, механизирано заливане, механизирано обливане, механизирано шприцване, електростатично нанасяне).
В практиката най-масово се използват методите за
нанасяне чрез разпръскване.
Съществува голямо разнообразие в методите на разпръскване (въздушно шприцване,безвъздушно-хидравлично пръскане, комбинирано
пръскане), което се дължи предимно на специфичните особености на изделията (форма, природа на
материала от които са изградени), а също и от природата на ЛБМ и неговите свойства.
При анализа на методите за нанасяне на полимерни покрития чрез пръскане, използвани специално при производството на мебели, съответно
при облагородяване на мебелните повърхнини, се
разкриват следните предимства:
1. Независимост (универсалност) на нанасянето чрез разпръскване от формата, размерите,
степента на агрегатиране, наличието и сложността на профилите;
2. Възможност за механизиране, автоматизиране, роботизиране и непрекъснатост на процеса;
3. Постигане на високо качество на нанесените покрития;
4. Голяма гъвкавост по отношение на организацията на различни типове производства и ремонтни дейности, т.е. големи възможности за прилага-
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недостатъци, които не му позволяват да има монопол в лаково-бояджииските технологии, които са
следните:
1. Големи загуби на ЛБМ, дължащи се на образуването на мъгла и разсейване в околната среда,
които при обикнавеното пневматично шприцване
(най-масово използвано) могат да достигнат и до
70 %.
2. Наличие на предпоставки за взрив и пожар.
3. Наличие на вредности, увреждащи здравето на работещите в тези производства и замърсяващи околната среда (наличие на пари на органични разтворители и на органични аерозоли).
4. Необходимост от специализирани енергийни източници (компресори, генератори, електрически ток, помпи за течности за високо налягане.
5. Сравнително високи енергийни разходи особено при обикновеното шприцване, където един пистолет изразходва до 15 nmі/h филтриран сгъстен
въздух.
6. Необходимист от голям производствен обем
и восока степен за автоматизация и роботизация,
за да се получи висока ефективност на процеса.

не, както в промишлени условия, така и в бита (за
рефиниширане);
5. Сравнително ниска цена (ценова достъпност) на апаратите, които
изграждат инсталациите и съоръженията за
прилагане на различните метод за разпръскване.
В този аспект най-евтино е пневматичното разпръскване и затова е най-разпространено. Най-скъпо е електростатичното разпръскване и за това е
със сравнително ограничено приложение.
Информация за сравняване на отделните методи
за нанасяне на ЛБМ чрез разпръскване е представена на табл. 1.
Като се проследят сравнителните показатели
се вижда, че най-достъпно и най-лесно за използване е нанасянето чрез малолитражни (250 mL)
аерозолни опаковки, но то се използва само за
рефиниширане. Праховото нанасяне е найекологично, тъй като не се изпаряват летливи
компоненти. Комплексно най-голямо промишлено
значение има пневматичното пръскане с ниско
налягане, т.е. метода (HVLP-висок обем: ниско
налягане). Нанасянето чрез пръскане също има

Таблица 1. Стойности на сравнителни показатели на методите за нанасяне на ЛБМ чрез пръскане

Метод на
разпръскване
1. Въздушно
-нормално
- HVLP
2.Безвъздушно
разпръскване
- студено
- горещо
- аерозолни опаковки
Комбинирано: airmix,
въздушнобезвъздушно
пръскане (АА)
Електростатично
нанасяне
- ФОТ: чрез дюзи
- ФОТ: конус чаши
- ФОТ: чрез дискове
- Прахова боя: чрез
дюзи

Вид на енергоносителя и
необходимо
налягане, МРа

Относителна
енергоемкост

Изпарим
материал
(g/m2)

Относителни
загуби
(%)

0.2-0.5

10

85-50

30÷70

0.01-0.07

3-4

50÷30

20-40

6-25

4-6

45-30

25-60

3-10
-

5-6
-

33-20
10-15

20-40
15-20

Въздух и ФОТ
Въздух до 0.1
ФОТ до 6.0

3-5

40-30

20-30

2-4

25-20

5-15

3-5
3-5

25-20
25-20

3-10
3-10

5-7

-

1-2

Електроенергия
(генератори за
постоянен ток)
въздух – 0.1
ротационно
механично;
електроразпрашително

Начини и области
на приложение
Ръчно и механизирано; Дребно
серийно производство
Ръчно и механизирано, автоматизирано и роботизирано за масово
производство
Ръчно и механизирано; всякави
производства
Ръчно-механизи
-рано и автоматизирано производство на
мебели и други
изделия
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Водещо начало при подбора на метода за нанасяне на ЛБМ чрез пръскане е безопасността (безопасност за работещите хора; безопасност за
околната среда) съгласно общо приетите европейски директиви. Това налага, независимо от икономическите неизгоди, да се търсят нови технически
решения чрез въвеждане на автоматизация, херметизация и начини за безразрушаващ контрол в
технологиите за нанасяне на ЗДП чрез шприцване.
За оценка на ефективността на методите за нанасяне на покрития е въведен показателя ефективност
на нанасяне: spraying efficiency- (Еf ), който се дефинира като отношение на наслоеното количество
филмо-образуващ материал (Qf) върху дървесната повърхност към общо използваното количество
лак или боя (Quf). Този показател се изчислява по
уравнение (1):

Ef =

Qf
Quf

.100, [%]

(1)

Доказано е, че при методите за нанасяне чрез
шприцване ефективността на нанасянето варира от
40 до 75 процента [3,4]. Този показател зависи съществено както от параметрите на съоражението
за раздробяване на течната струя до състояние фини капки така и от параметрите на лака или боята
(вискозитет, плътност, съдържание на сухо
вещество). Ефективността на нанасянето при
пръскане, респективно загубите на боя (paint mist)
зависи осезателно от формата и геометрията на
изделието, върху което се нанася покритието.
Например загубите на боя при боядисване на прозоречна рамка с пространствена площ един метър
квадратен (1mІ) е по-голяма отколкото тази при
боядисване на 1mІ плот на маса. За практически
нужди се приема, че за боядисването на прозоречна рамка с габаритни размери 100/100 cm и напречно сецение на фризовете 4/6 cm се изразходва
такова количество боя, което се използва за боядисването на плот с площ 1mІ. Това е така защото
пълната повърхност на един фриз е 6 х 4 х 100 =
2400 cmІ = 0.24 mІ. И тъй като една рамка съставена от 4 фриза има пълна повърхност приблизително равна на един метър квадратен, т.е.
0.24х4=0.96 cmІ~1mІ. При безвъздушното
шприцване (airless), наричано още хидравлично
пръскане, ефективността на нанасянето варира от
40 до 50 процента. Ефективността на методите за
нанасяне на покрития е както следва: нанасяне с
четка: Ef =99%; нанасяне с валяк Ef =98 %; нанасяне с барабан: Ef =95%; нанасяне чрез потапяне:
Ef =94 %; нанасяне чрез заливане: Ef =93 %; нанасяне чрез обливане: Ef =90 %; нанасяне чрез въздушно пръскане: Ef =38%; нанасяне по метода
HVLP: Ef =55 %; безвъздушно пръскане: Ef = 42

%; смесено АА-нанасяне: Ef =79%; електро-статично нанасяне: Ef =98 %. Като най-ефективен се
определя метода на нанасяне с четка (Ef =99 %),
а най-големи загуби на филмообразуващ материал се регистрират при въздушното пръскане (Ef
=38 %). Освен това при определяне на ефективността на боядисването (paint spraying efficiency)
се вземат впредвид и степента на механизацията
и автоматизацията на съоражението както и времето за боядисване на един метър квадратен площ,
т.е. взема се впредвид производителността на съоражението при конкретната боя [4,5,6].
Количеството на боята, което трябва да се нанесе
е свързано с дебелината на сухия филм, осигуряващ изпълнението на определена функция [2;3;4].
Най-дебели сухи покрития се изисква да са тези,
които ще имат определена огнезабавяща функция.
Дебелината на сухият филм зависи както от природата на основата върху, която ще се формират
течните покрития, от състава на филмообразуващите материали така и от степента на защитеност,
която е планирана да се постигне. При огнезащитните покрития дебелината на сухият филм е свързана с групата на огнеустойчивост и на пожарният
клас на опасност на помещението (сградата), в
която ще се експлоатира изделието (конструкцията).Фирмите производителки предлагат на потребителите инструкции за необхо-димата дебелина
на сухият филм, за да може последният да изпълни планираната функция, като се съобразяват с регламентите на съответните стандарти. Такъв документ е EN ISO 12944: 1998. Този стандарт е на
основата на BS476, BS5750, BS8202 и DIN4102.
Огнезащитата изисква прилагането на системи за
формиране на необходимият по дебелина, състав
и трайност, сух филм, който при определени температурни нива набъбва и формира карбонизирана дебела шуплеста обвивка. Системите прилагани за формиране на набъбващ филм върху стоманени конструкции задължително се състоят от:
грунд (primer); основно междинно покритие (intumescent basecoat) и топ покритие (top-sealer).
Изборът на отделните компоненти на системата
зависи от условият, в които ще се експлоатира сухият филм и зададената трайност. Най-ниският
клас на трайност е означен с индекс С1 (very low
durability).Тези покрития се експлоатират в отопляема сграда с чиста атмосфера. Такива са условията в офисите, училищата, магазините и хотелите.
За тези условия се изисква с грунда да се формира сух филм с дебелина 75 мm. С набъбващото
основно покритие се изисква да се формира сух
филм с дебелина 375 мm. Със защитното финишно покритие се изисква да се формира сух филм с
дебелина 50 мm.При тези условия общата дебе-
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лина на защитния сух филм трябва да бъде 500
мm. За извършване на съответните изчисления се
изхожда от плътността на боята и от сухото съдържание на боята. Например, ако е избрана боята Nonfire S101, производство на финландската
фирма Tikkurila Coatings Oy, от нейната техническа характеристика се вижда, че тя има плътност
1.34 kg/l и съдържание на сухо вещество 75 %.
Стандартът изисква да се формира сух защитен
филм с дебелина 375 мm. Дебелината на мокрия
филм се получава като дебелината на сухия филм
се раздели на абсолютното сухо съдържание на
боята, т.е. 375:0.75 = 500 мm. Количеството боя,
което трябва да се нанесе върху един квадратен
метър повърхност, за да се получи мокър филм с
изчислената дебелина (500 мm) се намира като
дебелината на мокрия филм се умножи по плътността на боята, т.е. 500 х 1.34=670 g/mІ.
Действителният разход на боята или общо използваното количество боя (Quf) ще се определи като
изчисленото количество боя се раздели на ефективността на метода на нанасяне на боята: - Еf .
Ако боята се нанесе с конвенционален пистолет за
пръскане, при който е установено, че ефективността на нанасяне е 38 %, то следва, че общото количество на боята, която ще се изразходва за формиране на сух филм с дебелина 375 мm върху
един квадратен метър е 670 : 0.38 = 1763 g/mІ.
За ефективността на преминаването на течния нанесен материал в твърдо състояние се съди по показателя конверсия: K, който се определя като отношение на твърдата маса на покритието (Qp) към
течната маса на покритието (Qf), изразено в проценти (2):

K=

Qp
Qf

.100, [%]

(2)

Най-ефективно е превръщането на полиестерните лакове, втвърдявани чрез облъчване с гама
лъчение или с ускорени електрони (бета лъчение).
При този начин на втвърдяване конверсията е най
висока: 95.0-99.5 %. За да се постигне такава висока конверсия (99.5 %) лакираното изделие се
вкарва в специална камера с азот или с друг инертен газ. С висока ефективност на превръщането от
течно в твърдо състояние се характеризира и втвърдяването на епокси-полиестеракрилатните и акрилатните лакове с комбинирано IR-UV облъчване.
Ефективността на превръщане в този случай може
да достигне 95-97 %. За постигане на висока икономическа ефективност се препоръчва нанасяне с
валцови съоражения. Такива са продуктите Uvico
(епоксиден шпахтел грунд) и Uvinol Akryl 850
(100 % акрилатен лак), производство на финландската фирма Tikkurila Coatings Oy. Тъй като сухо-
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то им съдържание е много високо 97.5 – 99.0 %,
то и ефективността на превръщането е много
висока. За да се получи сух филм с дебелина
90 мm трябва да се нанесе течен филм с дебелина 100 мm. При плътност на лака 1.10 kg/l теоретичният разход е 110 g/mІ. Действителният разход
при валцово нанасяне е 112 g/mІ тъй като ефективността на нанасяне е 98 %.Необходимата мощност за втвърдяване на тези покрития е от 200 до
400 mJ/cmІ. При други начини на нанасяне като
безвъздушно и въздушно пръскане действителният разход ще бъде по-висок, но икономическата изгода идва от бързината на втвърдяването и икономисването на площи за съхнене и щтабелиране на
детайлите. При лаковете, втвърдяващи се вследствие на изпаряване на летливите компоненти, отношение към ефективността има скоростта на
изпаряване. Спирторазтворимите лакове се втвърдяват сравнително по-бързо от водоразредимите и
от маслените лакове. Този процес може да се ускори чрез конвективно нагряване. При лаковеде за
подове скоростта на втвърдяване зависи от химическият им състав. Най бързо се втвърдяват реактивните лакове.
Изводи и препоръки
Икономическата ефективност на методите за
формиране на защитно-декоративни полимерни
покрития зависи съществено от методите за нанасяне на течните покрития, от методите на
втвърдяване, от химическата природа на лаковете
и боите и от производителността на използваните
съоражения. При определене на икономическата
изгода от прилагането на един или друг вид филмообразуващ материал следва да се вземат в предвид функционалните свойства на твърдия филм и
неговата трайност при условията на експлоатация.
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ABSTRACT
In the choice of materials for the forming of protective-decorative polymer coating, the functional and decorative
properties are taken into consideration, as well as the price of the film-forming compound, the way of application, the
method of hardening of coating and their energy saving properties. Most economically-friendly is the hand application
with brush and bale of physically drying film-forming material. Most productive is the method in which the film-forming
material is applied with rollers and the hardening is done through raying with UV rays through impulse light emissions.
The forming of protective-decorative coatings through electrostatic method of thermo-reactive powder paints and
hardening through combined influence with IR and UV rays is a preferred method, because of its universality and
environmentally-friendliness, disregard-less of the high price.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2008(19)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2008(19)

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ
ФИРМИ ОТ МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Диана Иванова, Николай Стоенчев, Станислава Ковачева, Ивайло Иванов
Лесотехнически университет - София
Въз основа на анализ на проблемните за българската икономика области по отношение на конкурентоспособността и отчитайки виждането на European Furniture Manufacturers Federation за повишаване на конкурентоспособността на предприятията от мебелната промишленост, в статията е предложена методика за оценка на
конкурентоспособността на МСП от мебелната промишленост в България. Показателите са подбрани така, че да
дадат възможност за самооценка на предприятията в направленията: управление на човешките ресурси, маркетингова стратегия, логистични подходи, иновативност и ефективност на производството. Анализът на резултатите от проведеното изследване показват, че предложената методика може да се превърне в едни работещ
инструмент, който да се прилага успешно в практиката на мебелните фирми с цел самооценка и подобряване на
резултатите и постигане на конкурентно предимство.
Ключови думи: конкурентоспособност, оценка, МСП, мебелна промишленост
Key words: competitiveness, evaluation, small and medium-sized enterprises (SMEs), furniture

1. Въведение
Темата за конкурентоспособност нашумя изключително много през последните няколко години,
във връзка с присъединяването на България към
ЕС и изработването на адекватна стратегия за развитие на страната при новите условия.
В публичното пространство се заговори за необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на страната, на отделни сектори от икономиката, на българските предприятия. Един от
секторите, който регистрира стабилни темпове на
развитие през последните 10 години е горският
сектор.
Авторите ограничават обхвата на своите проучвания в част от него, като се конкретизират в мебелната промишленост. Направените теоретични
и практико-приложни проучвания имат за цел да достигнат до един опростен модел за самооценка на
конкурентоспособността на малките и средни мебелни фирми. Тази диагностика е от важно значение за мениджърите на фирмите във връзка с избора на посоката на бъдещото им развитие и средствата за постигане на поставените цели.
Майкъл Портър популяризира мнението, че една фирма печели чрез изграждането на адекватно
и постоянно конкурентно предимство. Компаниите
могат да изграждат конкурентно предимство от много източници, като превъзходство в качеството,
скоростта, сигурността, дизайна и надеждността,
заедно с по-ниски разходи, по-ниска цена и т.н. Найчесто някаква уникална комбинация между посочените качества води до постигане на желаното конкурентно предимство.
2. Методика за оценка на конкурентоспособността на мебелните предприятия

В разработената методика показателите са
подбрани така, че да дадат възможност за самооценка на конкурентоспособността на предприятията в направленията: управление на човешките
ресурси, маркетингова стратегия, логистични
подходи, иновативност и ефективност на производството (табл. 1.).
Представената методика е предназначена за
оценка и самооценка на нивото на конкурентоспособност на мебелните фирми и се прилага в следната последователност:
І. За всеки един от отговорите на въпросите
се поставя оценка, както следва: отговори, отразяващи положителни промени като „да”, „значително”, „над 50%” и т.н. - 1, отговори, като „незначително изменение”, „в процес на разработване”,
„частично”, „понякога” и т.н. – 0, отговори, представящи негативно или незадоволително развитие,
като „не”, „под 25%” и т.н.- -1.
ІІ. Изчислява се средната аритметична
стойност на отговорите ( x ) за всяка една от групите фактори - човешки ресурси, иновативност и
ефективност на производството, маркетингова
стратегия, логистични подходи, по формулата:
N

x=

∑x
i =1

n

i

,

(1)

където
xi е отговорът на i-тия въпрос за съответната
група фактори;
n – броят на въпросите в съответната група
фактори.
ІІІ. Оценява се всяка една от получените
стойности като се умножи със степента на значи-
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Таблица 1. Въпроси, включени в анкетата за оценка на конкурентоспособността на предприятия от
мебелния бранш

№

Направление и степен
на значимост - pi

Въпроси

1.

Разработена ли е система за повишаване на квалификацията на
персонала?

2.

Разработена ли е система за мотивация на персонала?

3.
4.

Във фирмата има ли специалист по внедряване на иновациите?
Какъв е относителният дял на продукцията, която годишно се
обновява макар и частично?

5.

Използва ли се пълният капацитет на производствените мощности?

6.

Използват ли се в производството нови материали?

7.

Съществуват ли компютърни
производствени процеси?

8.

Осъществява ли се дълбочинно
(оползотворяване на отпадъците)?

9.

Прилагат ли се технологии и системи за минимизиране или
изключване на отпадъците?

10.

Използва ли се в производството енергия от възобновяеми
източници (слънчева) и вода от собствени водоизточници?

11.

Какъв е относителният дял на продукцията предназначена за износ?

12.

Какъв е относителният дял на продукцията, предназначена за
корпоративни клиенти?

13.

системи

за

използване

управление
на

на

суровините

Има ли във фирмата действаща методика за оценка на качеството на
продукцията?

15.

Осъществява ли се целенасочено проучване на степента на
удовлетвореност на потребителите?

16.

Какво е изменението на относителния дял на рекламациите от
реализираната продукция през текущата година спрямо
предходната?

17.

Фирмата продава ли своите изделия на лизинг?

18.

Осъществено ли е коопериране с други фирми за производство,
дообработване или за пласмент на продукцията?

19.

Разполага ли фирмата с компютърна база от данни и електронна
система за управление на запасите?
Внедрени ли са мърчандайзинг стандартите в офисите и магазините
на фирмата?

21.

Иновативност и
ефективност на
производството
0.3

Участва ли фирмата на панаири и изложби със своята продукция?

14.

20.

Човешки ресурси
0.2

Правят ли се разчети за минимизиране на транспортните разходи?

Маркетингова
стратегия
0.27

Логистичени подходи
0.23
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мост по формулата:

Vj = x j.p j ,

(2)

където

x j е средната аритметична от отговорите за
j-тата група фактори,

p j - степента на значимост на j-тата група
фактори.
ІV. Коефициентът на конкурентоспособност
се определя като се сумират оценките на средните стойности на отговорите за отделните групи фактори по формулата:
N

K comp = ∑ V j ,
j =1

(3)

където

V j е оценката на средните стойности на отговорите в j-тата група;
N – максималният брой групи ( j = 1, 2, 3 …
N).
Така определеният коефициентът на конкурентоспособност е нормиран в границите [-1, 1] и показва по-голяма конкурентоспособност при
стойности близки до 1 и по-ниска конкурентоспособност при стойности близки до -1. Коефициентът
на конкурентоспособност може да се използва в
две направления:
- първо, сравняване на едно предприятие с
други;
- второ, сравняване на едно предприятие в различни периоди и проследяване на развитието му.
В методиката целенасочено не са намерили
място производни показатели, чието изчисляване
се основава на точна счетоводна информация като
производителност на труда, обръщаемост на оборотните средства, степен на използване на материалните дълготрайни активи, структура на материалните дълготрайни активи и др. Идеята е тестът да бъде бърз и практичен. Ако резултатите от
него не задоволяват ръководството на фирмата анализът може да се задълбочи като във финансово
икономически аспект, така и по отношение на управлението на човешките ресурси и в детайлите на
маркетинговата стратегия.
3. Основни изводи от проучване на конкурентоспособността на мебелните фирми
Разработената от авторите методика е апробирана в предприятия от мебелната промишленост.
Проучването е пилотно и е проведено върху случайно подбрана извадка от 26 малки и средни мебелни фирми. Използваната анкетна карта има ха-
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рактер на стандартизирано интервю и обхваща широк кръг въпроси, които измерват конкурентоспособността на МСП Въпросите условно са групирани в четири основни проблемни кръга:
1. Управление на човешките ресурси;
2. Иновативност и ефективност;
3. Маркетингови стратегии;
4. Логистични подходи.
Апробирането на методиката за оценка на конкурентоспособността ни позволи по различен от методиката начин да групираме получените отговори,
очертавайки проявените тенденции и проблемни
области.
А. Ясно изразени тенденции
1. Почти във всички фирми има разработена
система за мотивация на персонала
Мениджърите търсят възможност за мотивация на различни категории персонал във фирмите,
използвайки както парични, така и непарични
мотиватори. Паричните мотиватори най-често са
обвързани с качеството и реализирания обем
продажби, респективно печалби. По-интересни в
последно време са непаричните мотиватори като:
различни социални придобивки, по-добри условия
на работа и почивка, работно облекло, храна, транспорт и други придобивки. Актуалност придобиват
и такива мотиватори като: допълнително пенсионно и здравно осигуряване, застраховки срещу
злополуки, застраховки живот и др. Какви конкретни средства за мотивиране на собствения персонал използват мениджърите зависи от размера на
фирмата, фирмената стратегия и политиката по
отношение на човешките ресурси, но най-вече от
начина на мислене и управленската компетентност
на висшите мениджъри.
2. Около 2/3 от анкетираните фирми имат система за повишаване на квалификацията на персонала
Преобладаващата част от анкетираните мебелни фирми отговарят, че имат система за повишаване квалификацията на персонала (фиг. 1.).
Очевидно отговорилите на този въпрос имат предвид отделни аспекти от една цялостна система.
През последните години придоби голямо значение
професионалното обучение в горската промишленост, по различни национални и международни
програми. Актуални теми за обучение, които фирмите заявяват като продължаващо обучение найчесто са: фирмен мениджмънт и маркетинг, логистика, счетоводство, нормиране и заплащане на
труда, формиране и работа в екипи и др. Все поголяма популярност добиват провежданите курсове за вътрешнофирмено обучение с участието на
различни категории персонал и представители на
мениджмънта на фирмата. Практиката показва, че
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тези курсове са изключително ефективни , защото
под формата на обучение се поставят директно въпроси и се разглеждат реални казуси от практиката.
Освен това ръководството получава бърза обратна
връзка от представители на работниците и администрацията по дискутираните въпроси.
3. За повечето мебелни фирми става традиция участието в панаири и изложби
Фирмите осъзнават все повече ролята на па-

Разработва
се
25.0%

Не
8.3%

наирите и изложенията като средство за директен
маркетинг и реклама. Те установяват на практика,
че са необходими няколко поредни участия за постигане на добър пазарен успех – намиране на надеждни партньори и сключване на конкретни
договори. Около 58% от анкетираните фирми участват повече от 1 път в годината в мебелни изложения, а останалите 42% - участват поне 1 път
годишно (фиг. 2.).

1 годишно
41.7%
Да
66.7%

Не
0.0%
Да, повече
от 1
годишно
58.3%

Фиг. 1. Разработена ли е система за повишаване на квалификацията на персонала?

Фиг. 2. Участва ли фирмата на панаири и
изложби със своята продукция?

4. Налице е действаща методика за оценка
на качеството на продукцията
Повече от 3/4 от анкетираните фирми
отговарят, че имат действаща методика за оценка
на качеството на продукцията (фиг. 3.).
Управлението на фирмата избира политиката по
отношение на качеството на произвежданите
продукти. То определя стандартите или равнищата
на качество, които трябва да бъдат постигнати за
всеки фирмен продукт или услуга. Мениджмънтът
най-често отчита три важни фактора: пазара на фирмения продукт, конкуренцията и изградения имидж.
5. Ефективна обратна връзка с потребителите относно рекламациите

Често в управленската практика нарастването на рекламациите се приема като симптом по
отношение на проблеми с качеството. Резултатите
от проучването отбелязват положителна тенденция
по отношение на намаляване на рекламациите –
58% (фиг. 4.). Причините за това могат да бъдат
няколко:
- внедряване на системи за контрол на качеството, включващи стандартизиране и сертифициране на продуктите и мотивация и ангажираност на
персонала по проблемите на качеството;
- присъединяването ни към Европа и въвеждането на редица европейски стандарти, подобряване на качеството и съотношението „качество-цена” във връзка с променените пазарни условия.

Разработва
се
16.7%

Нараства
или не се
наблюдава
16.7%

Не
8.3%

Да
75.0%
Фиг. 3. Има ли във фирмата действаща методика за оценка на качеството на продукцията?

Запазва се
25.0%

Намалява
58.3%

Фиг. 4. Какво е изменението на относителния
дял на рекламациите от реализираната продукция през текущата година спрямо предходната?
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6. Регулярно проучване степента на удовлетвореност на потребителите
Проучването на удовлетвореността на потребителите е от изключително значение за постигане
на устойчиво качество на произвежданите и предлагани на пазара мебелни изделия. Затова и преобладаващите маркетингови проучвания в европейските страни са насочени към проучване на потребителското поведение в т.ч. степента на удовлетвореност на потребителите и проучване на конкуренцията.
Конкретното проучване на мебелните фирми
в аспект „степен на удовлетвореност на потребителите” показва следното:
- около 50% от фирмите получават информация за потребителите от използваните пласментни
органи, от продавачите;
- около 33% отиват една крачка напред като
провеждат специални анкети относно степента на
удовлетвореност на своите потребители (фиг. 5.).
Б. Проблемни области
1. Развиване на нови функционални дейности
Не
16.7%

във фирмите
Около 46% от проучваните фирми имат
специалист, който е натоварен и с проблемите на
иновацията (фиг. 6.). Този факт е показателен за
осъзната потребност от внедряване на нововъведения във фирмата, като един от най-значимите
фактори за повишаване на конкурентоспособността. Мебелните фирми под иновация разбират
въвеждане в производството на нова за фирмата
техника и технология, която съответно променя и
организацията на производствения процес. В методиките за оценяване на конкурентоспособността,
публикувани в специализираната литература, иновацията се възприема като един от водещите критерии за по-висока конкурентоспособност на всички нива, макро, мезо и микро. За сега обаче мебелните фирми възприемат доста ограничено този
критерий и тясната му връзка с конкурентоспособността и като потвърждение на това е отбелязания
факт, че в по-малко от половината анкетирани фирми има специалист, който се занимава с проблемите на иновацията.

Да, със
специални
анкети
33.3%

Да, чрез
продавачите
50.0%
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Не
8.3%
Съвместява
и други
функции
41.7%

Да
50.0%

Фиг. 5. Осъществява ли се целенасочено
проучване на степента на удовлетвореност на
потребителите?

Фиг. 6. Във фирмата има ли специалист по
внедряване на иновациите?

2. Степен на използване капацитета на производствените мощности
Данните показват, че половината от анкетираните фирми използват капацитета на наличното
си оборудване над 75%. При 40% от фирмите поръчките винаги надхвърлят капацитета на оборудването (фиг. 7.).
Регистрираните степени на натоварване на наличното оборудване може да се тълкуват като:
- наличие на тесни места в производството,
за които трябва да се търсят бързи решения;
- необходимост от частична или пълна (в някои случаи) подмяна на оборудването с нови високопроизводителни машини, изискващи нови квалификационни знания и умения на обслужващите ги
работници;
- оптимизиране на поръчките, във връзка с равномерното натоварване на оборудването и персо-

нала във фирмата.
Отговорите на този въпрос обясняват защо иновациите на мебелните фирми през последните години се свързват предимно с технически и технологични промени.
3. Степен на използване на нови материали
Приложението на нови материали в производството на мебели резултира най-често в: ново потребителско качество и в икономическите резултати на фирмата. Анкетата сред фирмите показа, че
преобладаващата част от тях използват нови материали в производството си. Целта най-често е свързана с повишаване на потребителските качества,
оптимизиране на съотношението „цена-качество”
и подобряване на конкурентоспособността на
фирмата. Отговорите на този въпрос се диференцират в три степени. Еднакъв е относителният дял
на фирмите, които обновяват 50% от използвани-
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те в производството материали и тези, които обновяват над 50% от материалите. Резултатите трябва да се тълкуват с известна условност, защото е
субективно възприемането на понятието “нови материали”. Те могат да бъдат материали с променени характеристики, заместители на използваните материали, доставени от нов доставчик или друго,
което ги прави нови за фирмата.
4. Използване на компютърни системи за управление на производствените процеси
Подобряването на ефективността на мебелното производство се свързва с прилагането на ком-

Капацитетът
се
използва
под 75%
25.0%

Поръчките
винаги
надхвърлят
капацитета
33.3%

Капацитетът
се
използва
над 75%
41.7%

пютърни системи за управление на производствените процеси. Проучването сочи, че около 50% от
фирмите са отговорили утвърдително на този въпрос (фиг. 8.). По всяка вероятност това са по-големите по размер мебелни фирми, които могат да
си позволят инвестиране в съвременно високопроизводително оборудване и внедряване на компютърни системи за управление на производствените процеси. В повечето фирми, дори и в по-малките,
новите информационни технологии са навлезли в
административната дейност, счетоводство, ценообразуване, управление на запасите и поръчките.

Да, за
производство
и
дистрибуция

Само за
производство
или само
за
дистрибуция

41.7%

Не
50.0%

8.3%

Фиг. 7. Използва ли се пълният капацитет на
производствените мощности?

Фиг. 8. Съществуват ли компютърни системи
за управление на производствени процеси?

5. Експортна ориентация
Проучването показа, че около 1/4 от анкетираните фирми са ориентирани категорично към
външни пазари и около 17% са с нарастващ дял
на износната продукция (фиг. 9.). Необходимо е
да се отбележи обаче, че повече от половината от
мебелните фирми са с незначителен дял на износната продукция и им предстои да извървят дълъг
път, за да направят своя успешен експортен маркетинг.
Средствата, които се използват са различни,
например:
- участия в панаири и изложби в страната и
чужбина;
- провеждане на собствени маркетингови проучвания и анализи за определени целеви пазари за
фирмата;
- търсене на консултантска помощ при решаване на проблема с излизане на външни пазари;
- коопериране с по-големи фирми, които имат
стабилни външни пазари и поръчки;

- подобряване на всички рекламни материали,
в т.ч WEB – страница и електронен каталог на изделията на фирмата;
- други.
6. Привличане на корпоративните клиенти
За много браншове делът на корпоративните
клиенти е от решаващо значение за фирмените
постъпления. Получените резултати от проучването на мебелните фирми сочат, че в 1/4 от фирмите този дял е над 50%, а при 25% от фирмите - от
25 до 50%. За микро фирмите, които работят на
поръчков принцип делът на корпоративните клиенти е под 25% (фиг. 10.). Следователно делът на
корпоративните клиенти в голяма степен зависи от
мащаба и производствения капацитет на фирмите.
Равнището на качеството и цената на произвежданите мебели са от съществено значение. За спечелване на големи корпоративни клиенти са важни
също стабилността на фирмата, изградените делови отношения и отстъпките, които тя е склонна
да направи при голяма поръчка.
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Над 50%
25.0%

Под 25%
58.3%

Между 25%50%
16.7%

Фиг. 9. Какъв е относителният дял на продукцията предназначена за износ?
В. Неясно изразени тенденции
1. Дълбочинно използване на материалите
Сред фирмите от мебелния сектор има стремеж за използване на технологии и системи за минимизиране или оползотворяване на отпадъците.
Това се потвърждава и от резултатите от проучването (фиг. 11.). Процесът е динамичен и ще се задълбочава и във връзка с европейските изисквания
за използване на добрите практики за оползотворяване на отпадъците и опазване на околната среда.
Възможностите в това отношение засега не са
много. Изрезките от материалите най-често се изгарят в локални отоплителни системи. Използването на отпадъците може да бъде в посока създаване на нови продукти, дребни изделия от дървесина, брикети, енергия и др., които фирмата да продава и да печели от това.
2. Използване в производството на енергия от
възобновяеми източници
Все още мебелните фирми не оценяват достатъчно възможностите за ползване на енергия от
възобновяеми източници и вода от собствени
водоизточници, едва 1/4 от фирмите считат за перспективно това. Въпросът е стратегически и вероятно ще намери своето място устойчиво във вре-

Над 50%
25.0%
Под 25%
50.0%
Между 25%50%
25.0%
Фиг. 10. Какъв е относителният дял на продукцията предназначена за корпоративни клиенти?

мето в стратегиите за развитие на средните и поголемите мебелни фирми в страната.
3. Продажба на лизинг
Все още новите форми на предлагане на редица потребителски стоки, каквато е и лизинговата
форма, не са достатъчно популярни на мебелния
пазар. Около 62% от анкетираните фирми не използват лизинга, около 31% - го използват частично и само около 7% са иноватори и вече ползват
на практика лизинга.
4. Коопериране с други фирми за производство или за пласмент
Кооперирането на база технологичен, предметен или маркетингов принцип е една от съвременните организационни форми за развитие на МСП
от мебелния бранш, т.н. клъстери. Резултатите от
проучването сочат, че тази форма се използва в
някаква степен от по-малко от половината от анкетираните фирми, около 42% (фиг. 12.). Първите
клъстери в мебелния сектор са факт – обединени
са на предметен и регионален принцип фирми за
производство на маси и столове в гр.Троян. Работи
се по изграждането на клъстер от мебелни фирми
и в района на Велинград.

Да, за
производство
и
дистрибуция

Не
16.7%

Само за
производство
или само
за
дистрибуция

41.7%
В процес на
внедряване
0.0%

Да
83.3%

Фиг. 11. Осъществява ли се дълбочинно използване на суровините (оползотворяване на
отпадъците)?
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Не
50.0%

8.3%

Фиг. 12. Осъществено ли е коопериране с
други фирми за производство или за пласмент
на продукцията?
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Обобщение
1. Използваната анкетна карта в проучването
показа добри резултати. За постигането на по-голяма представителност на данните е необходимо
провеждането на проучването в по-голяма извадка
от МСП в бранша. Идеята на авторския колектив е
това да бъдат фирми, членове на БКДМП и проучването да се осъществи on-line.
2. Получените резултати по четирите проблемни кръга въпроси потвърждават мненията и заключенията от експертни оценки на специалисти от
бранша, видни от научни разработки и стратегически документи.
3. Ясно изразените положителни тенденции са
относно: управлението на персонала във фирмите,
включващо въпроси за мотивация, заплащане и
квалификация; управление на качеството; използване на панаирите и изложенията като директен
маркетинг и реклама.
4. Проблемни области за мебелните фирми,
които трябва да намерят своето приемливо решение в следващите години са: експортната ориентация на фирмите; техническото и технологично обновяване на производството; използването на нови
материали, позволяващи повишаване на качеството на произвежданите мебели.

5. Проучването маркира и някои неясно изразени тенденции като: минимизиране и оползотворяване на отпадъците; използване на енергия от възобновяеми източници за производството; нови форми на организация на производството и пласмента.
6. Постиженията на мебелните фирми в изследваните области са очевидни, но е необходима
продължаваща работа за постигане на по-висока
конкурентоспособност, изразяваща се в по-добър
мениджмънт и маркетинг, по–добро качество на
продуктите и услугите, по-добри продажбени умения и по-добри икономически резултати.
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ANALYZING OF THE COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES (SMES) IN THE FURNITURE INDUSTRY OF
BULGARIA
Diana Ivanova, Nikolay Stoenchev, Stanislava Kovacheva, Ivaylo Ivanov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Analyzing the competitiveness areas of concern of the Bulgarian economy, and considering the views on competitiveness enhancement of furniture enterprises outlined by the European Furniture Manufacturers Federation, this
paper presents a methodology for evaluating the competitiveness of the small and medium-sized enterprises (SMEs) of
the Bulgarian furniture industry sector. The indicators were selected to allow self-evaluation of enterprises by area:
human resources management, marketing strategy, logistic approaches, production efficiency and innovations. The
study findings showed that this methodology can be a useful practical tool for furniture enterprises to self-evaluate and
improve their results, and to gain competitive advantage.
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ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО НА МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Диана Иванова, Гергана Рашкова
Лесотехнически университет - София
В доклада се прави характеристика на малките и средни предприятия в мебелния сектор. Успешното управление на рисковете, съпътстващи дейността им се разглежда като важно условие за постигане на по-висока
производителност и конкурентоспособност.
Прави се преглед на основните застраховаеми рискове и най-често сключваните застраховки в практиката
на мебелните фирми. Анализират се причините, поради които мениджърите на фирмите не сключват определени видове застраховки.
Предлага се актуален набор / пакет/ застрахователни продукти, адекватни на потребностите на фирмите и
спецификата на мебелното производство.
Ключови думи: Малки и средни предприятия, управление на риска, застраховаеми рискове, застрахователни продукти, фирмен мениджмънт
Key words: small and middle enterprises, risk management, insured risks, insurance products, company management

1. Въведение
Мебелната промишленост в България се развива изключително динамично, като променя чувствително своя облик през последните години.
Преобладаващата част от фирмите са микро, малки
и средни, с присъщите за тази група характеристики. Като положителни тенденции в сектора могат да се посочат: стабилен ръст на производството;
добро техническо оборудване за част от фирмите;
нарастващ обем на техническите и технологични
иновации; наличие на опитни и квалифицирани
специалисти; стремеж към нови организационни
форми на производство и др.
Същевременно предприятията от мебелния
сектор са изправени пред необходимостта от решаване на няколко кръга проблеми, гарантиращи
тяхното успешно бъдещо развитие:
• Модернизация на технологичната инфраструктура;
• Коопериране и създаване на ефективни свързани производства, т.н. клъстери;
• Подобряване на фирмения мениджмънт и
маркетинг;
• По-добро управление на рисковете в мебелните предприятия;
• Постигане на по-висока конкурентоспособност на фирмите.
От гледна точка на застраховането, дейността на фирмите в мебелната промишленост може
да се определи като високо рискова. Тази характеристика представлява сериозно предизвикателство пред специалистите от застрахователния бранш,
за разработване на оптимална застрахователна
програма, която да обхване всички застраховаеми
събития в сектора.
2. Състояние на проблема
Мебелната промишленост не се отличава от

общата тенденция на застрахователния пазар, присъща за много индустриални сектори: на първо място се сключват задължителните застраховки
(Гражданска отговорност на автомобилистите;
Задължителна трудова злополука), следват имуществените застраховки (Каско на МПС и Щети на
имущество); твърде малко са застъпени застраховките “отговорности”(обща гражданска отговорност, отговорност на работодателя, отговорност
на продукта и др.), на последно място се подреждат застраховката на товари по време на превоз
(Карго) и Отговорност за екологично замърсяване.
Все още рядко се срещат и социалните бонуси за
служителите, под формата на застраховки “Живот”
в различните им форми. Не разполагаме с данни
за сключени застраховки, осигуряващи покритие
срещу недобросъвестни клиенти (неиздължаване
в определените срокове или цялостно неплащане
на закупен продукт или услуга), както и застраховки, осигуряващи покритие за взети неефективни управленски решения и/или злоупотреба със служебно положение.
Няма специално проучване, проведено в мебелния сектор относно причините за липсата на интерес от страна на фирмите към възможностите
за управление на риска, чрез специално разработена застрахователна програма.
Проучвания, направени във връзка с равнището на застрахователната култура на експерти
(Иванова Д., Застрахователната култура в България,
С., 2007), извеждат следните фактори с най-голямо значение за повишаване на застрахователната
култура: медии, институции и нормативна уредба.
По наше мнение по-важните причини за сегашното състояние на проблема в мебелните предприятия са:
- сравнително ниската застрахователна култура на мениджърите на мебелните фирми, включ-
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ваща знания относно застрахователните продукти,
застрахователни компании и посредници;
- минималните изисквания на заетите в производството на мебели относно условията на труд,
заплащането и осигуряването;
- мащабите на мебелните фирми, позволяващи покриване на производствените разходи при минимална печалба (микро и малките фирми);
- ниската управленска компетентност по отношение на риска, неговата оценка и управление.
3. Видове риск в мебелното производство
В специализираната литература съществуват
много определения за риск като: възможност за
неблагоприятно събитие, комбинация от опасности,
възможност за загуба, неопределеност и неустановеност на загубата. В повечето случаи риска се
определя като вероятност да настъпи определено
събитие с определен предмет и да бъдат причинени щети. ( Иванова Д., И.Иванов, Застрахователният
пазар, организация, проучване, управление, С.,
2004).
По принцип видовете риск се класифицират
по различни признаци, основни от които са:
- източника на събитието;
- количествена оценка на риска;
- последствия от реализирането на риска;
- проявлението на риска;
- възможност риска да бъде включен в отговорност на застрахователя;
- други специфични критерии.
За целите на настоящата статия интерес представлява класификацията на риска според източника на събитието. Рисковете в предприятията от
мебелния сектор най-общо могат да са резултат
от действието на природни сили и от действията на
човека. Характерно за първата група рискове е, че
честотата им на настъпване е малка, но щетите,
които предизвикват са големи. Втората група рискове могат да се класифицират като: рискове, в
резултат на непредвидени действия на държавата;
рискове, породени от пазара; рискове, възникнали
вътре в предприятията; рискове в резултат на противозаконни действия и др.
Теоретично една застрахователна програма
за мебелни предприятия би трябвало да включва
следните застрахователни продукти, които покриват широк кръг от рискове.:
Щети на имущество - покриват се рисковете:
пожар, природни бедствия, ураганни ветрове, проливен дъжд, късо съединение, неправилна експлоатация на машини и съоръжения, наводнение от
тръбопроводна вода, земетресение.
Прекъсване на дейността – при настъпване на
събитие, което би възпрепятствало нормалният ритъм на производство за повече от определен пери-

од от време /например повече от 7 дни/, застрахователят обезщетява в договорен размер от обявения годишен оборот, деклариран като прогнозен при
сключването на полицата.
Обща гражданска отговорност, включително
отговорност за продукта – застрахователят изплаща обезщетения по заведени искове за вреди, причинени на трети лица /падане на детайл, машина
или друг предмет собственост на предприятието и
нанасяне на имуществени или неимуществени
вреди/. Относно отговорност за продукта, застрахователят обезщетява в случай, че е произведен и
пуснат в търговската мрежа продукт, причинил имуществени и неимуществени вреди на потребители
и те потърсят правата си чрез съдебни искове.
Отговорност на работодателя – покриват се
искове насочени към работодателя от негови служители по различни поводи / неправомерно
уволнение, нездравословни условия на труд и др./
Отговорност за екологично замърсяване – покриват се искове, възникнали в резултат на екологично замърсяване от страна на предприятието.
Задължителна застраховка трудова злополука – покрива се риска злополука, резултат от изпълнение на трудовите задължения
Застраховка “Каско на МПС” - покриват се рисковете пожар, природни бедствия, кражба и
вандализъм, ПТП.
Задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилиста” - покриват се щети нанесени на трети лица при ПТП
Застраховки “Живот” със спестовен характер
– покритите рискове са смърт и доживяване на периода на застраховката. При реализация на един
от тези рискове застрахования /служителя/ получава застрахованата сума.
Представените застраховки са обособени като стандартни продукти, предлагани от всички застрахователни компании на пазара. Изборът на застрахователен продукт, трябва да е съобразен с
нуждите, интересите и възможностите на клиента.
Най-широкият спектър покрития, респективно с найвисока премия, в някои случаи са неизбежни, докато в други и основно покритие може да е
достатъчно.
Ако условно разделим възможностите на два
варианта – програма с пълно покритие по всички
видове застраховки и програма с основно покритие,
то биха изглеждали по следния начин:
А. Застрахователна програма с “пълно покритие”
1. Застраховка “Задължителна трудова злополука” с покрития:
- смърт от злополука
- пълна трайна нетрудоспособност от злопо-
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- частична трайна нетрудоспособност от злополука
- временна загуба на трудоспособност от злополука
/като в този продукт се покрива и злополука,
реализирала се по време на пътуване от или до
работното място/
Застрахованата сума е в размер на 7 годишно брутно трудово възнаграждение за първите три
риска. При временна загуба на трудоспособност
се изплаща процент от месечното брутно трудово
възнаграждение, в зависимост от времетраенето
на нетрудоспособността.
2. Застраховка “Гражданска отговорност на
автомобилистите” - покриват се вредите , причинени на трети лица, свързани с притежаването и/или
ползването на МПС на територията на Република
България и страните членки на ЕС .
Застрахованите суми са както следва:
- за вреди на имущество – до 200 000 лева
- за имуществени и неимуществени вреди,
вследствие телесно увреждане или смърт – 700
000 лева, при едно пострадало лице и 1 000 000
лева при две или повече пострадали лица.
3. Застраховка “Щети на имущество” с покрития
- Пожар и природни бедствия
- Удар от ППС или животно
- Вандализъм
- Кражба чрез взлом и грабеж
- Щети в резултат на товаро-разтоварни дейности
- Земетресение
- Наводнение
- Увреждане вследствие на транспортиране
- Късо съединение или токов удар
- Бунтове, стачки, граждански вълнения
-Тероризъм
- Прекъсване на бизнес
- Електронно оборудване
- Авария на машини
4. Застраховка “Каско на МПС” с покрития:
- Пожар и природни бедствия
- Вандализъм
- ПТП
- Кражба и грабеж на цялото превозно средство
-Умишлен палеж и взривяване
5. Обща гражданска отговорност с покрития:
- всички суми, които Застрахованият бъде задължен да заплати въз основа на закона и на основание претенции на трети лица като компенсация
за застрахователно събитие, което може да бъде:
- телесно увреждане /вкл. смърт, заболяване
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или загуба на работоспособност/ и/или щети на
имущество.
6. Отговорност на работодателя с покрития:
- всички суми, които по силата на нормативен
акт Застрахованият бъде задължен да заплати на
основание трудова злополука, настъпила през периода на застраховката и причинила временна или
трайна неработоспособност или смърт.
7. Отговорност за екологично замърсяване с
покрития:
- Застрахова се предвиденото от закона задължение на Застрахования да покрие щетата, причинена на други юридически или физически лица в
резултат от въздействието на вредни вещества върху въздуха, водите, почвите и др. Особеност на екологичното застраховане е това, че то застрахова
рискове, чийто произход много често не може точно да се идентифицира, оцени и отрази чрез количествени показатели.
8. Застраховка “Живот” със спестовен характер
- Преживяване
- Смърт
- Тотална инвалидност
В случай на преживяване, застрахователят изплаща застрахователната сума, уточнена в Специални условия, увеличена с натрупаните бонуси и
индексации.
Представените покрития по отделни застрахователни продукти, представляват максималният
избор и гарантират сигурността за едно средно
предприятие. За големите предприятия трябва де
се добави и застраховка “Злоупотреба със служебно положение”, която покрива всики виновно и/или
невиновно причинени имуществени вреди на
предприятието, които са резултат от неправилно
взети управленски решения.
Б. Застрахователна програма с “минимално покритие”
За малките предприятия, с по-ограничен ресурс като начало на една застрахователна програма “с минимална покритие”, могат да се включат
всички продукти, но с по-малки покрития: Една такава програма би включила следните видове
застраховки, в които една част от рисковете не се
покриват от застрахователя:
- Застраховка “Задължителна трудова злополука” с всички покрития без риска трудова злополука за времето на пътуване от и до работното
място;
- Застраховка “Гражданска отговорност на
автомобилистите, като при застрахователна програма вариант А;
- Застраховка “Щети на имущество” без покритията: щети в резултат на товаро-разтоварни работи;
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наводнение; увреждане, вследствие транспорт;
бунтове, стачки и граждански вълнение; тероризъм;
- Застраховка “Каско на МПС” без покритията:кражби и грабеж на цялото превозно средство
и умишлен палеж и взривяване.
- Обща гражданска отговорност с покритията
като при застрахователна програма вариант А;
- Отговорност на работодателя – също с покритията като при застрахователна програма вариант А;
- Отговорност за екологично замърсяване с
всички покрития, предвидени при застрахователна
програма вариант А.
Заключение:
Представените застрахователни програми са
примерни и обхващат максимален брой покрити
рискове, включени в съответните застрахователни
продукти. За всяко конкретно мебелно предприятие,
програмите ще изглеждат различно, в зависимост
от: мащаба на производството, географското положение на предприятието, спецификата на технологичния процес, производствената инфраструктура, квалификацията и изискванията на заетия
персонал, управленската компетентност на мениджърите.
Необходимо е провеждане на специализирано проучване сред мебелните фирми за установя-

ване на потребностите от застраховане на рисковете на които са изложени производството и
персонала. Това ще позволи изработването на конкретни застрахователни програми и ще даде възможност на мениджърите да управляват по-добре
риска.
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ABSTRACT
The report presents the performance of small and middle enterprises of the furniture branch.
The successful risk management is analyzed as an important condition of managing higher productivity and
competitiveness. The common insured risks and insurances often effected as per the furniture companies practice are
reviewed. There is an analyze of the reasons leading to the decisions of the managers to avoid effecting certain types
of insurances.
A review of recently applied insurance products adequate to the companies requirements and the specificity of the
furniture branch is included in the report.
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ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НИВОТО НА
ЛОГИСТИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
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В съвременните условия на разпределение на материалните потоци фирмите, предлагащи комплексно
логистично обслужване заемат значителен и трайно нарастващ във времето дял. При избора на доставчик потребителите все повече се влияят от нивото и качеството на предлаганите услуги. Широкият диапазон, в който
могат да се променят те, влияе изключително силно върху цената на предлаганите услуги и конкурентоспособността на фирмите. В работата е предложена методика за оценка и самооценка на логистични фирми и фирми,
предлагащи логистични услуги към основния пакет от дейности в направленията: надеждност на доставката,
гъвкавост, управление на запасите, управление на времето за доставка, управление на човешкия фактор, управление на иновационните процеси. Резултатите от изследванията показват, че тя може да се прилага успешно в
практиката на транспортно-спедиторски фирми с цел подобряване на резултатите и постигане на конкурентно
предимство.
Ключови думи: логистично обслужване, фирмена конкурентоспособност, показатели, методи
Key words: logistics services, company competitiveness, indices, methods

1. Увод
В съвременните условия на разпределение на
материалните потоци фирмите, предлагащи комплексно логистично обслужване заемат значителен
и трайно нарастващ във времето дял. При избора
на доставчик потребителите все повече се влияят
от нивото и качеството на предлаганите услуги.
Най-големите разходи за компаниите, на този етап, не са таксите за транспорт, разтоварване,
доставка, складиране, нито дори таксите на
посредниците, а най-вече за предвидимостта на обслужването и качеството на услугите [4, 9-11].
Високите разходи за транспортна и търговска логистика и по специално - лошото качество на услугите - представляват бариера за търговията, преките чуждестранни инвестиции и за икономическия
растеж.
През 2007 г. Световната банка стартира нов
индекс [9] (Logistics Performance Index (LPI)), който измерва логистичната инфраструктура и средата за търговия в страните. Идеята на глобалния индекс е да покаже, в кои страни е сравнително лесно да се търгува поради развитата логистична инфраструктура и къде логистичните услуги са потрудно достъпни или не са достатъчно благонадеждни по оценка на клиентите. България е на 55-то
място в класацията с общ резултат 2,87 точки от
възможни 5 [9]. По компоненти на индекса найдобре се представя в категорията “спазване на срокове от куриерските фирми”, а най-зле - в “качество на транспортната и IT инфраструктура” и “ефективност на процеса на освобождаване от митници”.
Резултатът на България е по-висок от средния за
региона на Европа и Централна Азия, но почти всички страни-членки на ЕС ни изпреварват (само Литва
е на по-ниско място).

Всичко това означава, че е необходимо да се
извършат реформи в тази сфера, за да се подобрят условията на търговия и ефективността на лoгистичното обслужване, за да се създаде по-благоприятен бизнес климат.
Ето защо и целта на настоящото изследване
е да се предложи методика за оценка на нивото на
логистично обслужване във фирмите от логистичния бранш за повишаване на тяхната конкурентоспособност и възможности за трайно позициониране на пазара на логистични услуги.
2. Състояние на проблема
Основните изводи от прегледа на съществуващата информация, свързана с анализа и оценката на нивото на логистично обслужване са:
•практическата работа и интереса на фирмите предлагащи логистично обслужване са много пряко свързани с проблемите на методите и начините
за оценяване на достигнатото ниво на логистичено
обслужване и с възможностите за неговото
повишаване;
•в повечето от изследваните литературни източници няма предложен алгоритъм на цялостна
методика за оценка на нивото логистичното
обслужвани, а се предлагат възможности за определяне на отделни показатели, като коефициент на
необработени/обработени поръчки, коефициент на
изпълнени/неизпълнени поръчки и др. [1, 2, 6, 8];
•предлаганите коефициенти и показатели за
оценка не включват възможност за отчитане на влиянието на големия брой фактори – потребности на
клиентите, променяща се външна среда, иновационен потенциал на фирмите, възможности за осигуряване на висока надеждност на доставките и др.,
които оказват пряко или косвено влияние върху нивото на логистичното обслужване от гледна точка
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на комплексно оценяване на качествени и количествени параметри и критерии;
3. Методика за оценка на нивото на логистичното обслужване
3.1. Обосновка на избора техника за оценка на логистичното обслужване
Един от основните методи за осъществяване
на такъв тип изследвания е проучването. Планирането и провеждането на проучвания, акумулирането на информация, анализирането и интерпретирането й от страна на мениджърите на фирмите
трябва да се извършва целенасочено [3, 5].
Днес се използват различни методи и техники за извършване на проучвания на клиентите, пазарите, както и на своята собствена пазарна ефективност. Основните изследователски техники са:
•наблюдение в магазина и дома;
•други наблюдения - улицата, паркинги, супермаркети, шоу румове и др.;
•проучване с фокус групи, от 6-10 души под
ръководството на опитен модератор;
•анкетни карти и емпирични изследвания – събиране на репрезентативна информация чрез интервюиране на по-голяма извадка от целевата аудитория чрез различни техники;
•методи за интервюиране в дълбочина – навлизане по-дълбоко в съзнанието и мотивациите на
клиентите;
•маркетингови експерименти – проучване на
подходящи клиентски групи относно реакциите им
на конкретни предложения;
•дълбочинен анализ на данни – статистически анализ на големи бази данни.
Ф.Котлър смята [6], че мениджърите не трябва да взема решения без някаква форма на проучване, тъй като могат да се загубят доста време и
пари.
Един от най–широко прилаганите подходи за
изследване са обзорните изследвания. Те се провеждат въз основа на предварително разработени
анкетни карти (въпросници), чрез които се анкетират фирми. Попълването на въпросниците може
да става по електронен път, по пощата, чрез лични
интервюта или посредством други методи за
комуникация. Този тип изследвания има определени преимущества в сравнение с други, защото предоставят данни на фирмено равнище и позволяват
обхващането на значителен брой фирми за сравнително кратко време при влагане на минимален
човешки ресурс.
3.2. Показатели за оценка на нивото на логистично обслужване
По отношение на това изследване, анализът
на съществуващият опит показва, че не съществу-

ва категорично становище за качествените показатели [2, 4, 6, 8], които биха могли да се използват
за оценяване на нивото на логистично обслужване.
Това определи необходимостта от проучване на основните проблеми в логистичния сервиз и въз основа на анализ на резултатите бе направен подбор
на конкретни въпроси, които да са в основата на
разработване на анкетна карта при спазване на
следните изисквания:
•Да съответства на теорията и научните правила за създаване на анкетни карти;
•Да отразява общоприетото знание в областта на логистиката. Това е особено важно при разработване на хипотези за всеки един въпрос;
•Да се осигури тематична и методическа връзка между изследването на различни обекти;
•Да позволяват съпоставимост на данните в
две направления – с други страни и във времето;
В табл.1 са дадени, предложените от нас 24
въпроса за регистриране и отчитане промените на
нивото на логистичното обслужване с цел регулиране. Те са формулирани на базата на електронно проучване на услугите, които предлагат логистичните фирми, както и въз основа на становището на експерти от фирмите.
Така формулираните въпроси са насочени към
изследване на различни критерии на логистичното
обслужване:
•мотивация на клиентите за избор на фирма
за логистично обслужване;
•иновации във фирмата, осъществени през
последните 2 години;
•влияние на външната среда и информираност на фирмата за промените в нея;
•надеждност на доставките по отношение на
възможността за изпълнение на сроковете и договорените параметри за съответния клиент.
Предложените в таблица 1 въпроси могат да
се групират в различните критериални направления,
което е направено в таблица 2 и да се ранжират по
степен на значимост за логистичният сектор.
В този вид показателите за оценка под формата на подходящо зададени въпроси могат да послужат за основа на анкетна карта, предназначена
за оценка и/или самооценка на нивото на обслужване в логистичните фирми.
3.3. Методика за оценка на нивото на логистично обслужване
Горепосочените показатели и критерии за
оценка на нивото на логистично обслужване са изведени след анализиране на литературните източници, електронно проучване на услугите, предлагани от фирмите в логистичния сектор и експертни
становища на представители на фирмите.
Въз основа на въпросите от табл. 1 и табл. 2,
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Таблица 1. Въпроси за съставяне на анкетна карта
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Въпроси
Кои според Вас са основните мотиви на клиентите Ви да ползват Вашите услуги?
Осъществява ли се целенасочено проучване на степента на удовлетвореност на потребителите ?
Изпълнените поръчки задоволяват ли напълно клиентите Ви?
При промени от страна на клиента, фирмата в готовност ли е своевременно да изпълни желанията им ?
Фирмата Ви разполага ли с логистичен сервиз ?
Удовлетворени ли са клиентите Ви от логистичния ви сервиз?
Кои са областите във фирмата, които се нуждаят от спешно подобрение?
Разработена ли е система за повишаване на квалификацията на персонала?
Внедрени ли са нови технологии и машини през последната година?
Имате ли достатъчно информация за достижения в областта на логистиката?
Смятате ли, че през изминалата година пазарът за услугите, предлагани от фирмата се е свил?
Осъществявате ли някаква форма на партньорство с други фирми?
Изпълнявате ли поръчките в определените срокове?
Осигурявате ли пълна и точна информация за изпълнението на операциите и процедурните изисквания по приемането на поръчките
на клиентите?
Налагало ли Ви се е да правите промени в сключеният договор за доставка?
Какъв е броят на отказаните за изпълнение поръчки ( в последният месец )?
Какво е изменението на относителния дял на рекламациите от реализираната продукция през текущата година спрямо предходната?
Изпълнявате ли графиците и схемите за доставка на продукцията на потребителите?
Има ли грешки при изпълнение на поръчките на потребителите?
Какъв е процентът на върнати стоки от потребителите поради дефекти?
Получавате ли рекламации на потребители от неудовлетвореност при обслужването им?
Какво е времето за обработване на поръчките на клиентите?
Изпълнявате ли бързи или експресни доставки по искане на клиента?
Каква е средната продължителност на изпълнение на отделните поръчки?

Таблица 2. Критерии на групиране на показателите за оценка на нивото на логистичното обслужване
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Въпроси
Кои според Вас са основните мотиви на клиентите Ви да ползват Вашите услуги?
Осъществява ли се целенасочено проучване на степента на удовлетвореност на потребителите?
Изпълнените поръчки задоволяват ли напълно клиентите Ви?
При промени от страна на клиента, фирмата в готовност ли е своевременно да изпълни желанията им?
Фирмата Ви разполага ли с логистичен сервиз?
Удовлетворени ли са клиентите Ви от логистичния ви сервиз?
Кои са областите във фирмата, които се нуждаят от спешно подобрение?
Разработена ли е система за повишаване на квалификацията на персонала?
Внедрени ли са нови технологии и машини през последната година?
Имате ли достатъчно информация за достижения в областта на логистиката?
Смятате ли, че през изминалата година пазарът за услугите, предлагани от фирмата се е свил?
Осъществявате ли някаква форма на партньорство с други фирми?
Изпълнявате ли поръчките в определените срокове?
Осигурявате ли пълна и точна информация за изпълнението на операциите и процедурните изисквания по
приемането на поръчките на клиентите?
Налагало ли Ви се е да правите промени в сключеният договор за доставка?
Какъв е броят на отказаните за изпълнение поръчки (в последният месец)?
Какво е изменението на относителния дял на рекламациите от реализираната продукция през текущата
година спрямо предходната?
Изпълнявате ли графиците и схемите за доставка на продукцията на потребителите?
Има ли грешки при изпълнение на поръчките на потребителите?
Какъв е процентът на върнати стоки от потребителите поради дефекти?
Получавате ли рекламации на потребители от неудовлетвореност при обслужването им?
Какво е времето за обработване на поръчките на клиентите?
Изпълнявате ли бързи или експресни доставки по искане на клиента?
Какъв е средният срок за изпълнение на поръчките?

както и въз основа на резултати от апробиране на
въпросите в изследваните фирми чрез електронно
проучване е разработване на анкетна карта фиг. 1.
Така оформената анкетна карта е първата стъпка
от алгоритъма на предлаганата методика, която дава възможност въз основа на качествени критерии,
ранжирани по степен на значимост за фирмите от

Критерии

Мотивация на
клиентите

Иновации във
фирмата
Влияние на
външната среда

Надеждност на
доставките

логистичния сектор да се формира бързо и лесно
количествена оценка – коефициент за ниво на логистичното обслужване.
3.3.1. Степен на значимост на отделните
критерии
Втората стъпка от алгоритъма на методиката
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Фиг.1. Анкетна карта за оценка на нивото на логистичното обслужване
е формиране на степен на значимост на отделните критерии - pi въз основа на експертна оценка на
специалисти от бранша. Броят, както на критериите на групиране, така и на показателите, включени в отделните групи може да бъде различен и да
се променя в зависимост от промяната на външни-

те условия (макроикономическа среда, законодателство, международни стандарти и изисквания и др.), както и в зависимост от промяна в спецификата на бранша. В табл. 3 са дадени определените след проучване степени на значимост - pi.

Таблица 3. Степени на значимост на отделните критерии
Критерии
Мотивация на клиентите (6 в.)
Иновации във фирмата (3 в.)
Влияние на външната среда (3 в.)
Надеждност на доставките (12 в.)

3.3.2. Изчисляване на индекс на логистично
обслужване
Третата стъпка от алгоритъма на предложената в разработката методика е изчисляване на индекс на логистично обслужване. Въз основа на коректно попълване на анкетна карта, съставена на
базата на въпросите включени в табл.1 и представена в фиг. 1 е възможно да се получи оценка по
шестобалната система за всеки един от въпросите – xji. Въз основа на тази балова оценка и степента на значимост на всеки отделен критерий, предложената методиката позволява да се изчисли индекс на нивото на обслужване в дадена логистичната фирма – IS по следната формула:

⎛ ni
⎜ ∑ xij
N
⎜ j =1
I S = ∑ pi ⎜
n
i =1
⎜ i
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟,
⎟
⎟
⎠

Степен на значимост - pi
0.25
0.15
0.10
0.50

където pi са степените на значимост на отделните групи показатели;
i – броят на критериите (направленията) на групиране (i=1,2,3,….,N);
xji – баловата оценка за j-тия показател от iтото направление на групиране;
ji – брой показатели в i-тото направление на
групиране (ji=1,2,3….,ni).
та

3.3.3. Анализ на резултатите от експеримен-

Четвъртата стъпка от алгоритъма на методиката е насочена към анализ на резултатите получените от проведеното проучване и изчисления.
Показателите и групирането им дава възможност
да се анализира получената качествена и количествена информация и да се направи количествена
сравнителна оценка на равнището на логистичното
обслужване в дадената фирма, за група от фирми
или на секторно ниво въз основа на резултатите,

Показатели, критерии и методика за оценка на нивото на ...

получени за индекса на логистичното обслужване.
Трябва да се отбележи, че въз основа на направените проучвания и при прилагане на параметрите на методиката най-голямо влияние върху индекса на логистично обслужване има надеждността на доставките. Този критерии се оценява въз основа на дванадесет показателя, които се проверяват чрез съответен въпрос, насочен към анкетираните субекти.
Експертите са заложили в основата на изчисляването на индекса значително влияние и на мотивацията на клиентите на фирмите, тъй като това
е един много значим за конкурентоспособността
на отделния пазарен субект критерий. Взима се под
внимание и влиянието на информираността на фирмата за промените във външната среда, както и
влиянието на иновационната политика на съответ-
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ната фирма.
Предложената методика може да се превърне в един работещ инструмент, който да се прилага успешно в практиката на логистичните фирми с
цел оценка и/или самооценка и подобряване на нивото на обслужване в логистичния сектор.
Предварителните резултати от електронното
проучване и апробирането на разработената методика във фирмите, включени в настоящото проучване са представени в табл. 4. Става ясно от таблицата, че въз основа на качествена оценка на отделните показатели методиката дава възможност
да се получи цифров количествен резултат, който
позволява чрез оценка или самооценка да се направи анализ на нивото на логистично обслужване в
отделните фирми.

Таблица 4. IS за фирмите, включени в предварителното проучване
Фирма

IS
5.35
5.65
4.95

Шенкер ЕООД
Юнимастърс Лоджистикс
Александър Логистикс

Резултатите дават възможност и за сравнителен анализ, като IS може да служи за своебразна
рейтингова оценка по отношение на фирмите, въз

основа на която да се извършва класиране за отделни периоди от време в рамките на сектор и тази класация да е динамична във времето.

П од бор н а к рит е рии за
оц ен ка н а н иво т о н а
л оги ст ич н о о бс л у ж ва н е

В ъ в е ж д а н е на
с ис те м а за
оценява не н а
п о ка за т е л ит е

О п р е д е ля н е н а
сте пе н ите н а
зн а ч и м о с т н а
крит ерии те

Ф ор ми ра н е н а
с и с те м а о т
п ок а за те ли

Ф о рм ир ане н а в ъ п р о си
з а с а м о о ц е н ка н а
от делн ите п о ка за те ли

Съ ста в я н е н а
а н к е тн а ка р та

Про в еж д ан е н а
а н ке т н о
п р о у чв а н е

Изч исл я ван е н а

IS
А н а ли з н а
п о л уч е н ите
р е зул та т и

В зим а н е н а уп ра в ле н ски р е ш е н ия

Фи на н с о в а н али з в ъз
о с н о ва н а ба зо в и
и нд ик а то р и

SW O T
анал из

Фиг.2. Алгоритъм на методиката за оценка на нивото на логистично обслужване
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IS позволява да се мониторират непрекъснато
във времето промените в нивото на логистичното
обслужване и при възникване на отклонения в посока на рязко понижаване на индекса да се премине към взимане на подходящи управленски решения за подобряване на нивото. Т.е. индексът може
да е основа за разработване на програмен продукт,
който да помогне на фирмите да осъществяват подобен непрекъснат мониторинг и бързо и ефективно да адаптират обслужващата система към променената среда.
3.3.4. Общ алгоритъм на методиката
Предложената методика за оценяване нивото
на логистичното обслужване въз основа на качествени характеристики на обекта са препоръчва да
се използва съвместно с количествена оценка на
базови икономически индикатори за финансовото
състояние на фирмено или на макрониво, ако методиката се прилага за секторна оценка. Общият
алгоритъм на методиката би могъл да изглежда по
начина представен на фиг.2.
Процесът на взимане на управленски решения в посока на подобряване на характеристиките
на логистичното обслужване е добре да бъде подпомогнат и с прилагане на аналитични методи от
типа на SWOT анализа.
В заключение трябва да се подчерае, че предложената методика има редица предимства и някои от тях са:
•превръщане на качествени оценки на конк-

ретни показатели в явен количествен коефициент;
•възможност, както за оценка, така и за
самооценка;
•възможност за сравнителен анализ на резултатите за фирми от даден сектор;
•възможност за комплексен подход при взимане на управленски решения.
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INDICES, CRITERIA AND METHODOLOGY OF EVALUATION OF
LOGISTICS SERVICE LEVEL
Stanislava Kovacheva
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
On contemporary terms of distribution of material flows, the companies proposing logistical complex service
occupy a significant share. When choosing a provider customers are affected mostly by the level and quality of offered
services. The article is proposed methodology for evaluation and self-evaluation of logistics companies and companies
providing logistics services with the basic package of activities in destinations: reliability of supply, flexibility, management of stocks, time delivery management, management of human factors, management of innovation processes. The
results of investigation show that the method can be applied successfully in the practice of transport and shipping
companies to improve performance and achieve competitive advantage.
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КАРИЕРА И СЕМЕЙСТВО
Божидар Гьошев
Международно висше бизнес училище - Ботевград
Статията разглежда един все още недостатъчно изследван проблем на развитието на кариерата –
конфликта кариера-семейство. Определени са понятията кариера, кариерно развитие, кариерен успех.
Разгледани са психологически бариери за развитие на кариерата, ролята на семейството и конфликта кариерасемейство. Описани са четири приоритета на ролите в живота на хората в зависимост от семейната структура,
личностни ценности, трудов опит и др.
Ключови думи: кариера, кариерно развитие, бариери за развитие на кариерата, конфликт кариерасемейство, приоритети на ролите в живота
Key words: career, career development, barriers in career development, career-family conflict, priorities of the
roles in people’s life

Въведение
Стремежът
на
личността
към
професионална реализация, както и самият
процес на реализация са в голяма степен
зависими
от
социалното
устройство
на
обществото, от индивидуалното право на
свободен избор на професия и изява в нея, от
уменията на личността да поема социални
отговорности пред самата себе си, пред
семейството и професионалната група.
Потребността на личността от реализация в
обществения живот определя и нейната лична
активност в професионално-кариерната среда.
Тази психична потребност за социална и
професионална изява се осъществява в пълна
зависимост от условията и възможностите,
които предлага обективно съществуващата
социална реалност в конкретното историческо
време за реализация на личността. За Ал. Фол
„моделите на поведение зависят от начина на
мислене на човека, определящ видовете Време,
в който всеки от нас е в състояние да живее и
да действа, стига да бъде верен на възприетите
от самия него ценности” (5, с. 4).
І. Постановка на въпроса
Кариерата има различни измерения,
дефинирания и тълкувания. “Кариера” или
“кариерно
развитие”
се
оказват
сред
актуалните и популярни в настоящия момент
понятийни конкретизации, макар че решаването
на тези проблеми винаги е било и ще бъде
значимо както в персонален, така и в
институционален аспект. Дефинирането на
“кариерното развитие” най-често е свързано с
издигането нагоре в йерархията на съответната
професия, т.е. по-голяма власт, формален
авторитет,
по-висок
престиж,
повече
информация, влияние при вземане на решения,
по-високи икономически постъпления, но и
много по-големи отговорности и задължения.

„Кариерата, според Б. Гьошев и Д. Левтерова,
не е просто преминаване от дадена към повисока длъжност, степен или звание. Кариерата
е базисен компонент на професионална и
социална мобилност (възможно е да бъде и
двупосочна)
съобразно
професионално,
квалификационно, морално и когнитивно
развитие, което по естествен начин води до
промяна в организацията. В този контекст
възниква и по-специфичното определящо
понятие “изкачване по кариерната стълбица”.
Терминология, която прецизира и уточнява сама
за себе си, но и поставя някои на пръв поглед
ограничения и детерминира сложни за
изпълнение условия” (1, с.237). Например, найчесто организациите и мениджърите от висш
клас приемат, че кариерното развитие се отнася
предимно до административния персонал или
се появяват проблеми с ефективното израстване
на всеки служител спрямо обезпечените
обстоятелства и възможности от страна на
институцията.
Кариерният успех, според тях, може да се
измерва в две перспективи:
„- обективната перспектива,
т.е. как
успехът се вижда отстрани, като най-често се
визират двете позиции пари и сила;
- психологическата перспектива,
т.е.
успехът през погледа на самия достигнал
кариерната позиция”(1, с. 238).
Системата за кариерно развитие на
личността във времето и пространството трябва
да имат, според нас, следните характеристики:
- Предоставяне възможност на всеки
специалист,
работещ
в
организацията,
независимо от възрастта и във всеки период от
живота му, да идентифицира потребностите,
компетенциите и интересите си, да взема
стойностно
образователни,
обучителни
и
трудови решения, да управлява индивидуалните
си житейски пътеки в ученето, работата и други
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области,
където
тези
способности
и
компетенции се усвояват или използват;
- Прозрачност и лесен достъп през целия
живот, включително капацитет да се отговаря
на потребностите на различните специалисти,
съобразно възраст, образование, квалификация,
нагласи, потребности, мотиви за дейност и др.;
- Отделяне на специално внимание към
ключовите моменти на преход в човешкия
живот - създаване на семейство; раждане на
първо дете в семейството; завръщане на работа
след продължително боледуване или раждане и
отглеждане на дете за жените; завършване на
определен вид образователна степен или
следдипломна квалификация;
- Гъвкавост и иновативност в предоставяне
на услугите за кариерно развитие, чрез които
личността може да състави идеален портрет на
бъдещото си развитие в хоризонтален или
вертикален план в организацията;
- Действени и високоефективни програми
за изграждане на умения за управление на
кариерата;
- Възможности да се проучват и изпробват
предложенията за дистанционно или вечерно
учене и работа преди да се вземе кардинално
решение от страна на личността;
- Достъп до пълна и интегрирана
информация за образованието, заетостта и
пазара на труда, за възможностите за
оптимално кариерно развитие на работещия;
- Достъп до индивидуални услуги за
кариерното
развитие
чрез
подходящо
подготвени индивидуални програми;
- Осигурен достъп до услуги, които са
независими от интересите на конкретната
институция или организация, в която работи в
момента специалистът.
Глобализацията,
световната
мрежа
Интернет,
роботиката,
телемеханиката,
автоматиката и всички свързани с тях
направления на човешкото търсене променят
старите и създават хиляди нови професии,
които са своеобразно предизвикателство пред
личността и нейните интелектуални, чувствени,
психични и физически сили и възможности.
Професионалните ангажименти, днес, са подинамични и по-сложни, отколкото вчера, т. е.,
те са сериозно променени, което от своя страна
води
до
специфични
затруднения
при
реализацията на пазара на труда. Динамичното
време изисква по-голяма гъвкавост, по-бърза и
резултатна адаптация на личността към
непрекъснато променящите се условия на труд,
и по-специално към т.н. „интелектуализация на
труда” навсякъде и във всичко. Устременият
към върховете на кариерното си развитие

специалист непрекъснато е преследвана от
множество
психични
бариери,
предизвикателства и конфликти - вътре в
семейството, в професионалната група, с
работодателите, с партньори или конкуренти в
съответната област.
Сред психичните бариери, стоящи по пътя
на кариерното развитие на ръководителя от
всички нива най-сериозни предизвикателства
отправя
семейството
(съпруг/а/,
деца,
възрастни родители). Според Д. Клатербак (2,
с.149), налице е незабележимо прокрадващо се
професионално
заболяване,
наречено
„служебно двуженство”. То е свързано с
борбата между фирмата и семейството за
свободното време, за мислите, чувствата и
интересите на мениджъра. Симптомите на това
заболяване са винаги едни и същи - чести
командировки,
хронични
забавяния
във
фирмата, връщане у дома с множество
служебни документи, които ще се разглеждат в
малкото свободно време, системни отсъствия от
семейните тържества. Колкото по-високо се
издига в служебната йерархия съпругът и
родителят, толкова по-остро се проявяват тези
симптоми. В триадата „кариера - конфликт семейство” често са налице непреодолими
противоречия, завършващи с развод, напускане
на организацията, болести или непреодолими
стресови състояния.
Анализът на изведената триада (от
старогръцки - триадос, т.е., троичен) позволява
да се обхване цялото (кариерното развитие на
личността) чрез обособяване в него на „три
опорни точки”, на три елемента, имащи
ключово значение в структурата на цялото.
Главното условие, на което трябва да
отговори тази триада, е да отразява същността
на процеса на кариерно развитие, да бъде негов
„ключ”, негово „ядро”, най-после да бъде и
негов обяснителен принцип. Така изведена,
триадата, подобно на рентгенови лъчи, трябва
да прави видимо това, което обикновено остава
невидимо в движението към целта, общото и
различното в теориите, анализиращи процесът
на кариерно развитие на личността и
възгледите за него, кое е в основата на
различните акценти в тях. Няма никакво
съмнение, че тази триада трябва да отрази
„вечното”, инвариантното в постановките на
различните автори за йерархично развитие в
професията.
Личността не е пасивен обект на семейното
и групово влияние. Нейната реализация
предполага определено ниво на активност,
насочена към достигане на реални резултати.
Активността й по необходимост трябва да се
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съгласува и адаптира, от една страна, с целите
на семейството, а от друга страна, с групата и
съществуващите междуличностни отношения. В
групата е налице една сериозна зависимост: тя
предявява
определени
изисквания
към
членовете си и колкото по-развита е, толкова
по-категорични са те, често пъти влизащи в
противоречия с изискванията на семействата на
членовете на групата и поради това са условие
за сериозни и често пъти неразрешими
конфликти, свързани с кариерното разните на
личността.
Индивидуалната стратегия на всеки млад
специалист, насочващ се към възходящо
кариерно развитие трябва да включва сериозен
анализ на непрекъснато променящите се
социални изисквания, с които той постоянно ще
се сблъсква в процеса на своята реализация.
Така ще са налице възможности за избягване на
напрежението, породено от неочакваното
противопоставяне между необходимостта от
социална промяна и концепцията за собственото
Аз в процеса на професионално утвърждаване.
Разрешаването на въпросите свързани с
взаимозависимостта
между
кариерната
реализация
на
личността
и
динамично
променящите
се
социално-нормативни
изисквания, следствие на бързите социални
промени, изискват, според нас, сериозен
научен подход. “Не всеки реагира по същия
начин, за необходимостта да се направи избор
между предлаганите от живота роли, пишат S. D.
Friedman и J. H. Greenhaus. Защо някои от нас, а
други не, намаляват своите професионални
задължения в полза на семейните отговорности,
или обратно? Защо някои от нас изглежда не
предпочитат една област пред друга? Ние
вярваме, че то е свързано с относителното
значение, което всеки от нас отдава на
различните роли, които той се играе” ( 6, с. 21).
Редом с адаптацията към конкретната
трудова среда като процес на производственофункционална адаптация от погледа на
изследователите не бива да отбягва и въпросът
за социално-психичната адаптация на личността,
тъй като тя най-често е в основата на неуспеха в
кариерното развитие.
Психичните проблеми и бариери в
кариерното
развитие
се
пораждат
от
трудностите, съпътстващи самия трудов процес
и неговата рутинност. Отсъствието на решение
на възникналите ситуации, конфликти и
бягството
от
тях
са
признак
на
незаинтересованост и липса на желание за
промяна на условията в работната среда.
Потребността от пълноценна социална
реализация
на
личността
поставя
пред
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изследователите задачите за разкриване на
груповите характеристики, осигуряващи широки
възможности за изява на личността в
професията и извеждане на теоретичните
предпоставки за целенасочено изграждане на
тези характеристики, за да се достигне до
хармония между формите на професионална
реализация и кариерно развитие, от една страна,
и социалните потребности на личността семейство, деца, активен отдих, пълноценна
почивка, културен живот, спорт, хоби,
гражданска активност, от друга страна. Според
Д. Искрев, „важен въпрос за кариерното
развитие е интегрирането на трудовия в
семейния живот. Хората трябва да достигнат до
съзнателни решения относно това как да
съвместят кариерния и семейния растеж. Те
трябва да осъзнаят, че опитите да отделят
напълно едната сфера от другата са безплодни”
( 2, с. 20).
Личността не е пасивен продукт на
груповата динамика и влиянието на членовете
на професионалната група. Реализацията на
професионалиста предполага висока активност,
насочена към постигане на реални резултати и
професионални
успехи.
Активността
на
личността, по необходимост, следва да се
съгласува с целите и задачите на групата, да се
адаптира към нейната дейност и спецификата
на съществуващите междуличностни отношения.
Всяка група предявява определени изисквания
към членовете си и колкото по-развита е тя,
толкова по-категорични са нейните изисквания.
Встъпването на личността в колектив,
който носи белезите на високоразвита социална
единица е свързано с множество алтернативи на
поведението
й,
породени
от
твърдо
определената
система
на
колективни
изисквания. Новият член на колектива, ако
желае постепенно израстване в служебната
йерархия,
трябва
да
съгласува
своите
изисквания, стремежи, цели, очаквания за
постигане на значими резултати с утвърдения
колективен план на поведение.
При конфронтация между лични и
колективни цели, най-често отделната личност
напуска групата. Това е най-често срещаната
психична бариера в стремежа към кариерно
развитие.
Друга бариера е неспособността на
личността да се самоопредели, да приеме
колективните позиции и да ги защитава. Това
поражда недоверие към индивида и води до
отчуждаване между членовете на групата.
Поведението на личността е важен фактор
за интегрирането й в работната среда. То
трябва да е не само нормативно съобразено, но

486

Божидар Гьошев

и отговорно, реализиращо зависимостите между
отделните членове на екипа. В този смисъл,
липсата на отговорно поведение все повече
засилва недоверието към личността и извежда
тази липса като психична бариера в процеса на
служебно развитие.
ІІ. Приоритети на ролите в живота
на личността
Според D. D. Friedman и J. H. Greenhau (6, с. 22)
от семейната структура, личностните ценности,
трудовия опит и други фактори са формирани
т.н. „Приоритети на ролите в живота”.
Обособени са четири групи приоритети:
- Кариера;
- Семейство;
- Кариера и Семейство;
- Себе си/Общество
Групата, ориентирана към Кариера, според
авторите обхваща 13 % от изследваните лица. Тя
включва хора, чиято кариера ясно е център на
техния живот. Повече мъже, отколкото жени са
в тази група.
Какво характеризира (отличава) хората, които
приоритизират своята кариера от другите групи?
- Те работят повече часове;
- Те са по-психологически въвлечени в тяхната
кариера и по-малко в тяхното семейство;
- Те имат аспирации за старши ръководни
позиции;
- Та са по-малко склонни да се женят (особено
жените);
- Те нямат желание да имат деца или искат да
имат малко деца;
- Те отделят по-малко време за домашни
дейности;
- Ако имат деца, отделят хо-малко време за тях
(особено жените);
- Те вземат малко отпуск или не вземат отпуск
при раждане на деца;
- Те не са склонни да съобразяват работния си
график със семейството;
- Те са по-малко склонни да сменят
местожителството си по семейни причини.
Накратко, хората в тази група са поориентирани към работата, отколкото към
останалата част от техния живот.
Групата ориентирана към Семейството обхваща
42.4 5% от изследваните лица. Ето техните
специфични характеристики, отличаващи ги от
другите групи:
- Те са по-склонни да бъдат семейни и да имат
деца;
- Очакват да имат много деца;
- Прекарват повече време в домашни дейности;
- Прекарват повече време да се грижат за
децата (особено жените);

- Те са психологически по-включени в
семейството, отколкото в кариерата;
- Те прекарват в къщи повече време след
раждане и са склонни след раждането на минат
на непълно работно време;
- Те са по-склонни да съобразяват своя работен
график с нуждите на семейството;
- Имат по-малки претенции за старши
ръководни длъжности;
- Те са по-склонни да сменят местоживеенето
си по семейни причини.
Групата Кариера + Семейство е представена от
29.6 % от изследваните.
Тези хора обръщат еднакво внимание на двете
неща. В някои отношения, членовете на тази
група, по-често мъже отколкото жени, са
подобни на тези от групата фокусирана върху
кариерата:
- Работят дълги часове;
- Включени са психологически в кариерата;
- По-често имат претенции за старши ръководни
длъжности;
- Склонни са да се преместят да живеят на
друго място заради кариерата.
В други отношения, те са по близко до семейно
ориентираната група:
- Склонни са да бъдат женени и да имат деца;
- Очакват много деца;
- Стараят се да отделят повече време за
домашни дейности и гледане на деца;
- Психологически са включени в семейството.
Групата, в която хората са ориентирани или към
себе си или към обществото, е от 15 % от
изследваните професионалисти.
Техните характеристики са:
- Работят по-малко часове;
- Те са по-малко психологически включени в
своята кариера и своето семейство;
- Имат по-малки амбиции за старши ръководни
длъжности;
- Имат по-малко желание да са женени и да мат
деца;
- Прекарват малко време в домашни дейности и
грижи за децата;
- Прекарват повече време в развлекателни,
религиозни, политически, обществени дейности.
Заключение
Наличието
на
конфликта
“кариерасемейство-работа”
е
факт,
дори
в
проспериращите организации. Познаването на
факторите, които го обуславят, познаването на
симптомите му от отделните личности,
превенцията и взетите мерки за елиминирането
му биха допринесли за по-благоприятен
психологически климат в професионалните
общности и семейната среда и биха били от
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полза за развитието
обществото като цяло.

на

организациите

и
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CAREER AND FAMILY
Bojidar Gyoshev, International Business school – Botevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
This article examines one still insufficiently studied issue of the career development – career-family conflict.
The research work defines the concepts of career, career development and career success. It examines psychological
barriers concerning career development, the role of the family and career-family conflict. Four priorities of the roles
in people’s life depending on the family structure, personal valuables, labor experience and others have been
described in the article.

